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RREESSUUMMOO  
  

Esta dissertação discorre sobre os desafios encontrados na prática 

profissional do Serviço Social para implementação da integralidade na assistência 

em saúde mental. É resultado da pesquisa realizada no Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS de transtorno David Capistrano no período de janeiro a março 

de 2007. O estudo teve como finalidade analisar a prática profissional do Serviço 

Social a partir das condições para a garantia da saúde integral aos Portadores de 

Transtorno Mental desta instituição. O novo conceito de saúde assegurado na 

Constituição Federal Brasileira de 1988 e na Lei 8080/90, engloba desde o 

atendimento individual até o familiar, o comunitário, a garantia de políticas sociais 

além das setoriais e um movimento político-organizativo em prol da saúde como 

direito do cidadão e dever do Estado. No entanto, o problema não é a garantia da 

saúde no campo legal, mas a pesquisa aponta alguns entraves para a sua 

efetivação na realidade dos usuários inseridos no CAPS. De acordo com os dados 

da investigação, constatou-se algumas dificuldades para a implementação da 

integralidade e dos princípios do Código de Ética profissional do Serviço Social no 

setor saúde mental. No campo estrutural, ausência de políticas sociais que 

contemplem os fatores determinantes e condicionantes da saúde. A maioria dos 

usuários do CAPS não possui emprego, depende da renda familiar, que também são 

pessoas com precárias condições sócio-econômicas. No aspecto profissional, foi 

constatada a convivência de dois paradigmas no interior da equipe do CAPS. Por 

um lado, a predominância de práticas rotineiras, limitadas à demanda institucional e 

por outro lado, uma frente de luta voltada à concepção ampla de saúde, neste grupo 

está inserido o assistente social. Com base na pesquisa realizada, o assistente 

social vem aliando forças a outras categorias profissionais em prol da luta pelas 

necessidades sociais dos PTM. Mas, esbarram na falta de condições materiais, na 

exigência institucional e nas várias visões de mundo existentes no interior da equipe 

do CAPS. Questões estas, que limitam a efetivação da integralidade na assistência 

em saúde mental e a construção do projeto ético político do Serviço Social.   

 

 
Palavras-chaves: Saúde, Saúde Mental, Integralidade e Serviço Social. 



 

RRÉÉSSUUMMÉÉ    
 

Cette dissertation discourt sur les défis trouvés dans la pratique 

professionnelle du Service Social pour mise en oeuvre de l'intégralité dans 

l'assistance en santé mentale. C'est en résultant de la recherche réalisée dans le 

Centre d'Attention Psicossocial - CAPS de bouleversement David Capistrano et a eu 

comme finalité analyser se sont offertes des conditions pour la garantie de la santé 

intégrale aux Porteurs de Bouleversement Mental  - PTM de cette institution. Le 

nouveau concept de santé assurée dans la Constitution Fédérale Brésilienne de 

1988 et dans la Loi 8080/90, englobe depuis la participation individuelle jusqu'au 

parent, le communautaire, la garantie de politiques sociales outre un sectoriels et 

mouvement politique dans profit de la santé comme un droit du citoyen et devoir de 

l'État. Néanmoins, le problème n'est pas la garantie de la santé dans le champ légal, 

mais la recherche indique que ce projet ne marche pas dans la réalité des 

utilisateurs insérés dans CAPS. Conformément aux données de la recherche, se 

sont constatées quelques difficultés pour la mise en oeuvre de l'intégralité dans le 

secteur santé mental. Dans le champ structurel, absence de politiques sociales qui 

envisagent les facteurs déterminants et conditionnalités de la santé. La majorité des 

utilisateurs de CAPS ne possède pas d’emploi, dépendent du revenu familier, qui 

aussi sont des personnes q’ont des précaires conditions sociales et economiques. 

Dans l'aspect professionnel, a été constatée la cohabitation de deux paradigmes à 

l'intérieur de l'équipe de CAPS. D'une part, la prédominance de pratiques routinières, 

limitées a l'exigence institutionnelle et d'autre part, un devant de lutte tournée à la 

conception suffisante de santé et dans ce groupe sont insérées les assistants 

sociaux. Sur base de la recherche réalisée le Service Social vient en unissant des 

forces à autres catégories professionnelles dans profit de la lutte pour les nécessités 

sociales de PTM. Mais, ils heurtent au défaut de conditions matérielles, dans 

l'exigence institutionnelle et dans les plusieurs visions de monde existantes à 

l'intérieur de l'équipe de CAPS. Questions celles-ci, qui limitent  la mise en oeuvre de 

l'intégralité dans l'assistance dans santé mentale et la construction du projet ethique 

politique du Service Social.  

 

Mots - clés: Santé, Santé Mental, L’integralité, Service Social.  
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  
A política de saúde e de saúde mental durante muitos anos foi permeada por 

práticas curativistas (pautadas apenas no aspecto medicamentoso e/ou 

hospitalocêntrico) e pela ausência de ações educativas e político-organizativas. No 

campo da saúde mental, há cerca de 200 anos, o tratamento oferecido aos ditos 

“loucos” teve como recurso único e exclusivo o modelo hospitalocêntrico: o hospital 

psiquiátrico. A invalidação, a segregação, o desrespeito aos direitos humanos, a 

morte, a violência e a exclusão são correlatos diretos de um modelo assistencial que 

concebe o sofrimento mental como pura negatividade subjetiva e civil. 

Os movimentos de luta pela saúde como direito do cidadão e dever do Estado 

e a construção do novo conceito de saúde tiveram expressão na década de oitenta. 

Estas conquistas no campo legal e conceitual foram asseguradas na Constituição 

Federal Brasileira de 1988 e na Lei 8080/90. Entretanto, o sistema público de saúde 

brasileiro está pautado em princípios como universalidade do acesso e integralidade 

da assistência, assegurados na Carta Magna, mas também num sistema político-

econômico, regido pela mundialização do capital, pelo neoliberalismo e pela 

reestruturação produtiva, que reduzem o atendimento às necessidades sociais a 

políticas focais e imediatas que não asseguram a saúde das classes subalternas. 

Este sistema é caracterizado pelo desemprego, minimização do Estado e supressão 

de direitos sociais e possibilidades de atendimento integral à saúde diminuem. 

Como parte do aprofundamento das transformações societárias, no campo do 

conhecimento, vem proliferando tendências pós-modernas na realidade mundial e 

brasileira, que são hegemônicas na área de saúde mental e que somadas ao quadro 

geral de mudanças incidem diretamente sobre as profissões, suas áreas de 

intervenção, seus suportes de conhecimento e implementação, suas 

funcionalidades. 

Durante a realização do estágio curricular em um CAPS de transtorno 

observamos pontos que serviram de pressupostos para o desenvolvimento da 

pesquisa : atendimento centrado na doença em contraposição à saúde, com ênfase 

no aspecto medicamentoso, no trabalho rotineiro, pragmático, na humanização do 

atendimento e no estabelecimento de vínculos.Observamos também a ausência de 
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referencial teórico-metodológico nas práticas realizadas por grande parte da equipe 

de saúde mental, desconhecimento do projeto terapêutico do CAPS e 

conseqüentemente dos seus princípios. Entretanto, tivemos algumas dessas 

hipóteses confirmadas e outras não. Um dos pressupostos iniciais que se revelou o 

contrário foi a idéia de que a integralidade não vinha ocorrendo no campo da saúde 

mental  e com o resultado  da pesquisa, encontramos perspectivas integralizantes 

de moradia, de renda, de atendimento de acordo com as necessidades dos PTM, 

sobretudo na prática do assistente social no Serviço de Residência Terapêutica – 

SRT e na equipe de ação avançada.  

 Diante da disparidade existente entre o campo formal e a realidade, o 

assistente social, “executor terminal de políticas sociais”, tem como objeto sócio-

histórico de intervenção profissional a questão social que significa um conjunto de 

problemas sociais, políticos e econômicos que se geram com o surgimento da 

classe operária dentro do cenário político da sociedade capitalista. É a manifestação 

no cotidiano social da contradição entre o proletariado e a burguesia, que passa a 

exigir outros tipos de intervenção, além da caridade e repressão. 
 Sendo assim, a profissão de Serviço Social encontra-se no centro da 

contradição entre direitos e princípios assegurados na Carta Magna e a sua negação 

no cotidiano social. Portanto, grandes desafios são postos à essa profissão 

suscitando posicionamentos renovados nos campos teórico-metodológico e ético-

político, sobretudo em contexto de grandes transformações societárias e 

conseqüentemente profissionais, em todos os campos do conhecimento.   

A partir dessa realidade, surgiu a idéia de realizar a pesquisa sobre a prática 

profissional do Serviço Social, então formulamos o seguinte problema de pesquisa: 

quais as condições de trabalho dos assistentes sociais e quais as 

dificuldades/desafios encontrados por esses profissionais na implementação da 

política de saúde mental com vistas à construção da e à efetivação dos princípios do 

Código de Ética Profissional. O estudo objetivou analisar a prática do Serviço Social 

a partir das condições para a efetivação da integralidade da assistência em saúde 

mental na cidade do Recife, mediado também pelo projeto ético-político dessa 

profissão e pelos princípios da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. Traçamos os seguintes objetivos específicos para o desenvolvimento da 

pesquisa:   

• Identificar a articulação do serviço Social com outras políticas e programas sociais 



13 

para implementação da política de saúde mental dentro da perspectiva da 

integralidade;  

• Verificar a relação do profissional de Serviço Social com a equipe de saúde do 

CAPS na busca da integralidade; 

• Identificar as demandas postas ao profissional de Serviço Social e as alternativas 

construídas para a efetivação da política de saúde mental dentro da noção de 

integralidade. 

Dessa forma, temos como referência princípios orientadores da profissão de 

Serviço Social que têm um compromisso com a qualidade dos serviços prestados às 

classes subalternas, à garantia dos direitos sociais e trabalhistas e uma intervenção 

pautada nas necessidades sociais em detrimento dos interesses do mercado. 

Temos também como fio condutor da pesquisa a concepção ampla de saúde que 

perpassa o campo da saúde mental. Essa noção afirma que para o atendimento à 

saúde dos PTM  não basta apenas o atendimento medicamentoso, terapêutico ou 

hospitalocêntrico, mas outras questões precisam ser trabalhadas, como a garantia 

das condições sócio-econômicas e culturais (educação, moradia, lazer, trabalho, 

etc), aos usuários inseridos nos vários serviços de saúde e em outros serviços sócio-

assistenciais. 
A finalidade do estudo é dar visibilidade à operacionalização do trabalho 

profissional, culminando com o resgate das demandas, limites e desafios postos à 

profissão, as formas concretas de enfrentamento dessas demandas e as estratégias 

encontradas pelos assistentes sociais para realização de suas atividades no campo 

da saúde mental.  

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados a observação não 

participante, a pesquisa documental e entrevistas semi-estruturadas com os 

assistentes sociais inseridos no CAPS escolhido para o estudo, no período de 

janeiro a março de 2007. As entrevistas serviram para o aprofundamento e 

aproximação da prática profissional do Serviço Social no campo da saúde mental, 

sua articulação com as políticas sociais, seu papel na equipe de saúde mental  o 

trabalho desenvolvido na comunidade e o movimento político-organizativo 

desenvolvidos por esses profissionais em prol da saúde integral. 

Através da pesquisa realizada, foram encontrados vários sentidos atribuídos à 

integralidade tais como: 
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• Compreensão de que as pessoas têm direito de ser atendidas no conjunto de 

suas necessidades e que os serviços de saúde devem oferecer todas as 

ações requeridas para essa ação integral (artigo 198 da CF); 

• Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de 

complexidade (Lei 8080/90); 

• Relaciona-se a uma organização do cuidado que tem o usuário como sujeito 

estruturante de todo processo de produção da saúde, quebrando com um 

tradicional modo de intervir sobre o campo das necessidades, de forma 

compartimentalizada. Assim, o trabalho é integrado e não partilhado, 

realizado mediante o desenvolvimento de um pacto entre todos os sujeitos 

que controlam serviços assistenciais. Esse pacto é produzido a partir do 

desejo, adesão ao projeto, vontade política, recursos cognitivos e materiais, é 

o centro nervoso de viabilização da proposta, associada a toda reorganização 

do processo de trabalho (FRANCO & JÚNIOR, 2003);  

• Atrela-se a uma ação social resultante da permanente interação dos atores na 

relação demanda e oferta, em planos distintos de atenção à saúde (individual 

e sistêmico), nos quais os aspectos subjetivos e objetivos sejam considerados 

(PINHEIRO, 2001).  

Aliados a esses aspectos relacionados à integralidade, Mattos & Pinheiro, 

(2001; 2003), ampliam o debate através de uma coletânea de textos, resultado de 

seminários realizados no Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro – UERJ, sobre o tema. Esses autores apontam em um dos seus 

estudos, três sentidos comumente utilizados para designar o princípio de 

integralidade, que aqui sistematizamos: 

1. Refere-se a atributos das práticas dos profissionais de saúde; sendo valores 

ligados ao que se pode considerar uma boa prática, independente de ela se 

dar no âmbito do SUS; 

2. Relacionado a aspectos da organização dos serviços, horizontalizando-os e 

rompendo com os programas verticais e a valorização de ações preventivas e 

assistenciais; 
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3. Aplica-se às respostas governamentais. Nas políticas, é a busca de uma 

visão mais abrangente do atendimento daqueles que serão os “alvos” das 

políticas de saúde. 

O debate em torno da integralidade avança com as contribuições de 

Albuquerque (2003) ao introduzir o aspecto da participação social e da educação 

popular como caminhos à construção da saúde integral.  

Sendo assim, o conceito de integralidade defendido pela autora: 

Corresponde à necessidade de ações efetivadas no âmbito do 
indivíduo e da coletividade, buscando atuar nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde, garantindo que as 
atividades de promoção e recuperação da saúde sejam efetivadas de 
forma integrada, em todos os níveis de complexidade do sistema, 
numa visão interdisciplinar que incorpore o conceito ampliado de 
saúde e possibilite a participação popular (2003:35). 
 

 Nesse debate, escolhemos a definição de integralidade de Albuquerque 

(2003), como conceito chave para essa dissertação. Em primeiro lugar por 

complementar as elaborações de Mattos e Pinheiro, (2001; 2003) e seus seguidores. 

Em segundo lugar, por resgatar os determinantes da saúde, a economia política, a 

Constituição Federal e a Lei 8080, e por reforçar a concepção ampla de saúde, a 

articulação de cada serviço com outras políticas, programas e movimentos sociais. 

 Para a re(construção) do objeto de pesquisa, buscou-se aproximar da 

realidade mediante a prática profissional do Serviço Social no campo da saúde 

mental para saber quais as demandas postas aos assistentes sociais e quais as 

estratégias de enfrentamento dessas demandas que foram elaboradas por esses 

profissionais. 

Assim, para a compreensão da temática desenvolvida neste trabalho foi feito 

um estudo sobre os direitos de cidadania desde a elaboração dos direitos civis com 

as influências das revoluções francesa, inglesa e a americana. Foram realizadas 

pesquisas também sobre a política de saúde mental no Brasil e no cenário 

internacional. O conceito de saúde foi resgatado desde o movimento sanitário com 

expressão na década de oitenta e o paralelo estabelecido entre esta noção de saúde 

e os vários sentidos atribuídos à integralidade na contemporaneidade. Todos esses 

aspectos estão dispostos no capítulo I. 
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O capítulo II trata-se dos aspectos históricos do Serviço Social e suas 

interfaces com a saúde mental. Já no capítulo III, foram desenvolvidos os 

procedimentos metodológicos da pesquisa, o caminho trilhado para a sua 

realização. O capítulo IV versa sobre os resultados e análise dos dados colhidos 

durante o período de realização da pesquisa. Por fim, foram feitas as considerações 

finais da investigação, as questões apontadas pela pesquisa e as interpretações do 

pesquisador com base na realidade.            
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

 

 

  

AA  TTRRAAJJEETTÓÓRRIIAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA    

DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDEE  CCIIDDAADDAANNIIAA    

EE  OO  PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDEE  IINNTTEEGGRRAALLIIDDAADDEE    

NNAA  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  EEMM  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL..  
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11..11  --  BBRREEVVEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  AACCEERRCCAA  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDEE  CCIIDDAADDAANNIIAA    

  

As bases da cidadania foram construídas nos séculos XVII/XVIII, sob a 

contribuição de três grandes revoluções burguesas: a Revolução Industrial Inglesa 

(1640/1688), a qual deu origem ao primeiro país capitalista, a Inglaterra; a 

Revolução de Independência Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789). 

Essa trajetória dos direitos se estende até os séculos XIX (direitos políticos), XX 

(direitos sociais) e até os dias atuais (MONDAINI, 2003; 2005).  

A primeira revolução que contribuiu para o processo de construção dos 

direitos de cidadania foi a Revolução Inglesa, que significou um tipo de guerra civil 

entre monarquia e parlamento, os setores burgueses se bateram pela autonomia 

frente ao poder real e afirmaram o novo sistema marcado pela valorização do 

trabalho e da poupança, rompendo com a exaltação aristocrática do ócio e do gozo 

dos prazeres da vida. Para Mondaini (2003), baseado no historiador britânico, 

Christopher Hill, a luta não era apenas religiosa ou da burguesia contra a nobreza, 

era uma luta de classes, uma disputa entre liberais e conservadores, primeiro, a 

burguesia uniu-se às classes subalternas contra a nobreza, mas depois de 

conquistar seus objetivos ficou contra as classes subalternas. Ainda segundo esse 

autor, o sistema revolucionário inglês foi um modelo de transição ao capitalismo 

industrial.  

A Revolução de Independência Americana (1776), tinha seu caráter 

constitucional ligado à luta contra a Inglaterra na Guerra da Independência e como 

idéias básicas a concretização de alguns dos ideais do século XVIII: o direito à vida, 

à liberdade, à felicidade e à igualdade entre os homens. Seus principais pontos 

foram garantir o espaço do privado como espaço do cidadão, em detrimento da 

tirania externa. Defendia a liberdade como fator de integração nacional e de 

invenção do novo Estado. Exaltava a liberdade individual em face do poder do 

Estado, a legislação dos EUA não previa nenhum tipo de interferência estatal na 

vida do cidadão (KARNAL, 2003). 

Para Karnal (2003), os EUA criaram a mais ampla possibilidade democrática 

do planeta na época da sua independência com a separação e equilíbrio dos 

poderes como desejava Montesquieu (executivo, legislativo e judiciário), a eleição 
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para presidentes e a Constituição com princípio de liberdade. Contudo, a 

democracia americana do século XVIII/XIX era muito restrita e excludente, pois se 

falava em cidadania, democracia e liberdade e convivia-se com escravidão e 

exclusão, vedando-se a participação de mulheres, pobres e negros no processo 

político e estabelecia a propriedade privada de um homem sobre o outro. A 

cidadania liberal é restrita, pois previa a igualdade política apenas para um grupo 

determinado, favoreceu ao grupo de brancos, anglo-saxões, protestantes, 

fazendeiros e comerciantes sem alteração das condições de vida das classes 

subalternas.  

Outro marco importante, também no século XVIII, nesse processo de 

construção de direitos, foi a Revolução Francesa, pautada na idéia de felicidade não 

mais como uma conquista individual, mas como uma meta a ser alcançada pela 

coletividade. Essa Revolução basea-se na Declaração de que “os homens são livres 

e iguais em direitos”, tais direitos são naturais e imprescindíveis e cabe a toda e 

qualquer associação política sua defesa e conservação. Esses direitos consistem na 

liberdade, no direito à propriedade, na segurança e na resistência à opressão. 

Apesar de essa revolução apresentar caráter universal (englobar toda a 

humanidade) e assegurar o direito à propriedade como direito natural, afirmando que 

ninguém pode ser dele privado, é contraditória e restrita, pois coloca a lei acima dos 

direitos de cidadania tão recentemente conquistados e apenas alguns grupos 

possuem a propriedade sem que nada seja assegurado às classes subalternas. Não 

se restringe a assegurar os direitos civis do cidadão, também estabelece os limites, 

exige o cumprimento dos deveres ao que é normalizado na lei (ODALIA, 2003). 

Assim, pode-se afirmar que, no cenário mundial, a trajetória dos direitos de 

cidadania, iniciou-se com o surgimento dos direitos civis e políticos nos séculos XVII 

e XVIII. Nesse momento, vivia-se, a era moderna, a época do iluminismo e da razão, 

e muitos processos históricos atingiram sua culminância, entre eles: a Reforma e a 

Contra-reforma religiosa, e o mais significativo foi a ultrapassagem do homem 

comum, passivo e submisso, que tinha apenas deveres a cumprir, para o ser 

cidadão, sujeito da própria história e possuidor de direitos civis. 

Esse processo de construção da cidadania humana foi influenciado por Locke 

em contraposição às idéias de Hobbes. Ou seja, a mudança de um Estado 

monarquista absoluto, regido sob um “pacto de submissão” (Hobbes) para um 
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Estado dos Cidadãos, regido não mais pelo poder divino ou soberano, mas por uma 

Carta de Direitos, o chamado “pacto de consentimento” (Locke). Locke defendia a 

propriedade privada, que definia como vida, liberdade e bens e por isso era preciso 

a realização de um “contrato social” para preservá-la. Para ele, o poder político não 

tem outra função senão o direito de fazer leis para regulamentar e preservar a 

propriedade. Partindo de Locke pode-se compreender como a doutrina dos direitos 

naturais pressupõe uma concepção individualista da sociedade e, portanto, do 

Estado, continuamente combatida pela bem mais sólida e antiga concepção 

organicista, segundo a qual a sociedade é um todo, e o todo está acima das partes 

(BOBBIO, 1992; ODALIA, 2003).  

Assim, nesse campo de mudanças e caminho de construção dos direitos de 

cidadania a explicação da realidade passou a ser realizada não mais apenas pela 

religião, mas pela ciência e pelo homem, como aponta Mondaini, (2003:115): 

 

Contra um mundo de “verdades reveladas”, assentado no trinômio 
particularismo/organicismo/heteronomia, construiu-se outro pautado 
no trinômio universalidade/individualidade/autonomia, no qual a 
descoberta das verdades depende do esforço criativo do homem.  
 

Outro aspecto que impulsionou o processo de construção do homem comum 

como sujeito de direitos foi o surgimento de uma consciência histórica da 

desigualdade que servirá de base para uma grande transformação na humanidade: 
a do “citadino/súdito para a do citadino/cidadão” (MONDAINI, 2003). Ou seja, não 

basta apenas o homem viver na cidade, mas necessita de direitos nessa cidade e 

não mais apenas de deveres. A obscuridade de uma Era dos Deveres abre espaço 

para uma promissora Era dos direitos. Para Mondaini, tal era teve seu início 

intimamente vinculado aos jus naturalistas e sua luta inicial pelas liberdades e 

garantias individuais, contra um Estado marcado por pretensões crescentemente 

absolutistas (BOBBIO, 1992; MONDAINI, 2003; 2005).  

Dessa forma, é mister ressaltar que, embora as três revoluções (Inglesa, 

Americana e Francesa) tivessem características específicas e fossem realizadas em 

países diferentes, estavam de alguma forma articuladas entre si em busca de 

“liberdade histórica” e possuíam pontos em comum, tais como: as três defendiam 

uma sociedade mais justa e igualitária, lutavam para combater e extinguir os direitos 
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e as vantagens usufruídas pelo alto clero e pela nobreza. Tinham como questão 

central garantir a liberdade, desejavam a igualdade civil. Sendo que, enquanto as 

Revoluções Inglesa e Americana tinham como ponto central a liberdade individual, a 

Revolução Francesa almejava a liberdade como meta coletiva. Tanto a Revolução 

Francesa quanto a Americana tem como apogeu a declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. Assim, sem dúvida essas revoluções foram impulsionadoras 

do processo de construção dos direitos de cidadania e para o debate da democracia, 

entretanto, configuravam-se como restritas e excludentes, pois os direitos acabavam 

beneficiando apenas alguns segmentos populacionais. 

Nesse processo de construção dos direitos, Marshall (1967) teve sua 

participação com a primeira formulação sobre o conceito de cidadania no ano de 

1949. Para ele, o conceito de cidadania comporta: 

• Direitos civis – expressos pelas liberdades individuais, pelo direito de ir e vir, 

de imprensa, de fé, de propriedade – institucionalizados pelos tribunais de 

justiça; 

• Direitos políticos – de votar e de ser votado, diga-se, participar do poder 

político – por meio do parlamento e do governo; 

• Direitos sociais – caracterizado como o acesso a um mínimo de bem-estar 

econômico e de segurança, com vistas a levar a vida de um ser civilizado. 

Assim, Barbalet (1989), aponta o trabalho de Marshall como passagem 

obrigatória para o estudo da cidadania. Entretanto, faz críticas à linearidade, à 

tentativa de generalização por Marshall do modelo de Walfare State inglês, numa 

suposta teoria da cidadania e sua explícita subsunção da desigualdade à cidadania, 

pois admitia a combinação entre acumulação e equidade. A concepção de direito 

universal surge apenas com os direitos sociais no século XX, sobretudo no Brasil, 

sob os princípios da Constituição Federal de 1988, que engloba além do universal, o 

aspecto público, gratuito e integral do direito.  

O processo de construção dos direitos desde as suas bases (séculos 

XVII/XVIII), não foi passivo, aconteceu num campo de lutas e conflitos, foi 

conquistada ao longo de cada momento histórico e essa trajetória de luta pelos três 

conteúdos de direitos (civis, políticos e sociais), vem se dando até os dias atuais.  
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11..22  --  OOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDEE  CCIIDDAADDAANNIIAA  NNAASS  SSUUAASS  IINNTTEERRFFAACCEESS  CCOOMM  OO  

SSEETTOORR  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  ((CCEENNÁÁRRIIOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL))  

  

A trajetória de luta pelos direitos de cidadania no campo da saúde mental está 

vinculada ao avanço como um todo da cidadania de todos os segmentos sociais. E, 

por sua vez, aos requisitos do sistema capitalista burguês. Segundo Foucault (1978), 

para compreender a loucura tem-se como ponto de partida a Idade Média (séculos 

XIV/XV), período em que os direitos civis não tinham sido afirmados e os “loucos” 

não eram sequer reconhecidos pela sociedade como seres humanos, possuidores 

de uma doença mental, de desejos e necessidades sociais e econômicas, mas como 

portadores de poderes divinos e sobrenaturais. Apesar disso, os “loucos” não eram 

excluídos e nem confinados, possuíam espaço para exprimir-se nas artes onde a 

loucura era exaltada.  

No século XVII, período marcado pelo mercantilismo, a loucura começa a ser 

desvalorizada, rejeitada e temida. Inicia-se o encarceramento de todos que não se 

enquadram no mundo burguês que estava em construção, ou seja, aquelas pessoas 

que eram excluídas da lógica da produção, comércio e consumo. Nesta época, 

surgem na Europa os estabelecimentos de internação, como Hospitais Gerais e 

Santas Casas de Misericórdia, para onde eram enviados os leprosos, ladrões, 

loucos e mendigos. Entretanto, esses locais não ofereciam tratamento terapêutico, 

não contribuíram para a garantia dos direitos das pessoas portadoras de transtorno 

mental, nem tampouco dos outros segmentos sociais. Eram apenas depósitos de 

homens e mulheres que não serviam à sociedade, destinavam-se a limpar as 

cidades dos mendigos e considerados anti-sociais em geral, a prover trabalho para 

os desocupados, punir a ociosidade e reeducar para a moralidade mediante 

instrução religiosa e moral. A loucura, nesse momento, era entendida como 

desrazão, não possuindo ainda a caracterização de doença, Os loucos eram 

varridos da cena social e submetidos a formas desumanas de punição (AMARANTE, 

1998; RESENDE, 2001).     

No final do século XVIII, sob as idéias do Iluminismo, dos princípios da 

Revolução Francesa e da declaração dos direitos do homem nos Estados Unidos, 

crescia o movimento de denúncias contra as internações arbitrárias e as torturas 
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disfarçadas ou não sob a forma de tratamentos médicos, de que eram vítimas. 

Assim, a partir de 1793 o médico francês Pinel difundiu uma nova concepção de 

loucura. Ele considerava a alienação mental como uma alteração das faculdades 

cerebrais, devido a sua definição do cérebro como sede da mente, onde se 

manifesta a loucura. A doença mental passou a ser considerada como problema de 

ordem moral, cujo único espaço para tratamento era o asilo, lugar onde o médico 

podia estudar os loucos e tentar obter a cura dessa doença (FOCAULT, 1978; 

RESENDE, 2001) 

Nessa época, embora a loucura tenha adquirido o status de doença mental e 

a psiquiatria se tornado uma nova área de conhecimento, as amarras que atavam os 

doentes mentais não foram totalmente rompidas, pois ao passo que as amarras 

físicas foram sendo eliminadas, outras sugiram ainda mais perigosas porque sutis e 

sofisticadas. Em lugar das correntes, reconstituiu-se em torno dos loucos todo um 

encadeamento moral que transformava o asilo numa instância perpétua de 

julgamento; o louco tinha que ser vigiado nos seus gestos, rebaixado nas suas 

pretensões, ridicularizado nos seus erros. Segundo Amarante, (1998), os 

reformadores do século XVIII nada mais teriam promovido senão a substituição da 

violência franca pela violência velada da ameaça e das privações. Um processo que 

aparentemente significava cidadania, mas na essência implicava em não cidadania, 

de inclusão em exclusão. 

No século XIX, a psiquiatria, respaldada no positivismo1, passou a orientar-se 

pelas ciências naturais. A atenção psiquiátrica, de caráter medicalizante e 

hospitalocêntrico2, permaneceu sem muitas alterações até o século XX no período 

pós-guerra. Neste período, houve um aumento na demanda por internações, pondo 

em questão o modelo asilar e o saber psiquiátrico. A partir de então, surgiram 

movimentos reformistas, sistematizados por Amarante, (1998) como:  

• Psicoterapia Institucional: surgiu na França e teve como objetivo a 

restauração do aspecto terapêutico do hospital psiquiátrico. Esse movimento 

presumia que com o resgate do potencial terapêutico do hospital psiquiátrico, 

                                                 
1 O positivismo é um movimento que enfatiza a ciência e o método científico como fonte de 
conhecimento (TRIVIÑOS, 1987). 
2 Modelo centrado no tratamento realizado em hospitais. 
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a cura da doença mental poderia ser encontrada e o portador de transtorno 

mental – PTM poderia voltar à sociedade. 

• Psiquiatria Francesa ou Psiquiatria de Setor: Representou um modelo de 

contestação da instituição hospitalar. A internação seria uma etapa do 

tratamento, sendo outra etapa realizada na própria comunidade, ou seja, no 

próprio meio social do paciente. Para tanto, as comunidades passariam a ser 

divididas em setores geográficos, possuindo cada setor uma população 

máxima de 70 (setenta) mil habitantes, constituída de uma equipe composta 

por psiquiatra, psicólogo, assistente social e enfermeiro. 

• Comunidades Terapêuticas: surgiram na Inglaterra, objetivando uma 

transformação da dinâmica institucional asilar. Este modelo enfatizava a 

participação de todos da comunidade (técnicos, internos, familiares e a 

comunidade em geral) na organização das atividades, na administração e 

aspectos terapêuticos, sendo as decisões elaboradas através de reuniões e 

assembléias. 

• Psiquiatria Comunitária ou Preventiva: Desenvolveu-se nos Estados Unidos, 

propondo uma intervenção precoce nas causas e no surgimento das doenças 

mentais. Essa intervenção funcionaria como “uma barreira” à intervenção 

psiquiátrica, visto que não haveria demanda. A busca não só pela cura, mas 

pela prevenção da doença mental, inaugurou um novo termo e um novo 

objeto: a saúde mental considerada sinônimo de boa adaptação, ou seja, da 

boa capacidade de um indivíduo integrar-se em um grupo.  

Porém, nenhum desses movimentos citados, realizou crítica mais 

contundente à psiquiatria na atenção à doença mental e nem contribuíram para a 

construção dos direitos de cidadania dos Portadores de Transtorno Mental – PTM. 

Estes modelos de atendimento em saúde mental foram contemplados com as ações 

dos grupos formados pela Antipsiquiatria e pela Psiquiatria Democrática Italiana, 

bem como, pelo movimento de lutas em prol do direito à saúde representado pela 

Reforma Sanitária e pela Reforma Psiquiátrica Brasileira, realizados na década de 

oitenta.   

A Antipsiquiatria surgiu na Inglaterra, com a proposta de questionar não só a 

psiquiatria, mas a própria doença mental. Este modelo questiona o porquê de a 
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psiquiatria considerar a esquizofrenia como doença, visto que, a mesma não obtém 

êxito no seu tratamento. Utiliza o modelo de comunidade terapêutica, mas buscando 

uma maneira de questionar o saber psiquiátrico, além de criar uma nova forma de 

lidar com a esquizofrenia. A loucura é considerada como um fato social, político e, 

mesmo uma experiência de libertação (AMARANTE, 1998). 

A Psiquiatria Democrática Italiana surgiu no fim da década de 1960, tendo 

como criador Franco Basaglia. A Psiquiatria Italiana propõe um modo mais amplo de 

se tratar a doença mental, buscando recuperar as referências sociais, profissionais e 

culturais dos PTM. Esta corrente, afirma que o tratamento deve ocorrer na 

comunidade, fazendo com que, o hospital psiquiátrico perca sua razão de ser 

(AMARANTE, 1998). Assim, é a partir da psiquiatria democrática basagliana que o 

processo de luta pelos direitos de cidadania ganha expressão, sobretudo, pelos 

direitos sociais dos portadores de transtorno mental no cenário mundial e no Brasil. 

Questão, esta, que será retomada posteriormente, quando serão discutidos os 

direitos dos PTM no Brasil.   

 

11..33  --  AA  TTRRAAJJEETTÓÓRRIIAA  DDEE  LLUUTTAA  PPOORR  DDIIRREEIITTOOSS  DDEE  CCIIDDAADDAANNIIAA  DDOOSS  

PPOORRTTAADDOORREESS  DDEE  TTRRAANNSSTTOORRNNOO  MMEENNTTAALL  NNOO  BBRRAASSIILL    

No Brasil, primeiro surgiram os direitos sociais, como concessão do Estado, 

ao contrário do cenário internacional no qual surgiram os direitos civis, políticos e por 

último os sociais, sob um intenso processo de luta e revoluções. Esse fato se deu 

devido a exclusão dos vários segmentos das classes trabalhadoras do processo de 

participação política, pois, enquanto no cenário mundial vivia-se a efervescência dos 

direitos de cidadania, no Brasil, enfrentava-se um intenso período de escravidão. 

Então, aqui, os direitos sociais desenvolveram-se com características muito 

acentuadas de concessão do Estado. Um Estado bastante forte que criou e 

institucionalizou a política previdenciária baseada no modelo do Seguro Social. 

No período imperial (século XIX), a cidadania era bastante restrita e 

excludente, ser cidadão atrelava-se ao critério de ser proprietário de meios de 

produção. Sendo assim, o escravo não era cidadão porque nada possuía, nem 

mesmo era considerado ser humano, era apenas instrumento de trabalho. Os 

direitos políticos eram garantidos apenas a uma parte dos proprietários dos meios 
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de produção, enquanto boa parte dos pequenos e médios proprietários eram 

excluídos desses direitos. As garantias sociais e trabalhistas eram asseguradas aos 

servidores públicos e militares enquanto para o restante da população restava a 

filantropia. 

Em relação ao doente mental, a primeira lei de assistência foi criada em 1852 

por influência da psiquiatria francesa na linha de Esquirol. Entretanto, ao passo que, 

houve um avanço sob a criação de uma lei que prever o direito de assistência aos 

P.T.M., o objetivo era excluir esse segmento populacional da sociedade segregando-

os em instituições hospitalares. Nesta época, foi criado o Hospital D.Pedro II no Rio 

de Janeiro e iniciou-se a política oficial da tutela e de segregação do doente mental, 

presente durante muitos séculos da história da saúde mental no Brasil e no mundo 

(RESENDE, 2001).  

No período da Primeira República – período compreendido entre a 

proclamação e a revolução de 30, destacam-se alguns pontos em relação aos 

direitos de cidadania. Sobre os direitos civis houve a abolição do trabalho escravo, 

mas não se efetivou o direito de “ir e vir”. Os ex-escravos encontravam dificuldade 

para se locomoverem no território nacional. Então, mesmo com a abolição da 

escravatura não se concretizou o direito civil para esse grupo. Os direitos políticos 

foram ampliados com a Constituição de 1891 que apesar de conceder o direito de 

voto a “todos”, exclui os analfabetos, as mulheres e os soldados. Em relação ao 

doente mental, tivemos a partir de 1890 o desenvolvimento da tutela, com a criação 

do Serviço de Assistência Médica aos Alienados; e a legislação que se desenvolveu 

a partir do Código Civil de 1916 e da lei de 1919. Assim, na Primeira República, 

existia um Estado que nada fez para assegurar os direitos sociais, mas já bastante 

interventor nas questões relativas ao doente mental, com a segregação e 

encarceramento do Portador de Transtorno Mental (MARSIGLIA, 2000; ROSA, 

2003).  

Após 1930, existia no Brasil um modelo denominado por Wanderley 

Guilherme dos Santos (1987) de cidadania regulada, os critérios para ser cidadão 

eram ser profissional, ter uma função no mercado de trabalho regulamentada pela 

legislação trabalhista e com contribuição definida pela previdência social (as Caixas 

e os Institutos de Aposentadorias e Pensões – CAPES e IAPS). Os trabalhadores 

que não se encaixavam nesses critérios não eram cobertos pela previdência e nem 
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pela legislação sindical. Observa-se aqui, um processo de cidadania restrita, 

excludente e desigual, primeiro porque o indivíduo só era cidadão se trabalhasse e 

com carteira assinada, chamada por Santos (1987) de “certidão de nascimento”. 

Além disso, havia uma desigualdade entre os profissionais com profissão 

regulamentada e os outros trabalhadores rurais, domésticos, desempregados e os 

de função não regulamentada, os quais eram caracterizados como trabalhadores de 

segunda categoria. Em relação ao doente mental, como ele não era produtivo, não 

tinha profissão regulamentada, não podia ser visto como cidadão, por isso, 

continuava tutelado pelo Estado e excluído da vida em sociedade (COHN & ELIAS, 

1998; SANTOS, 1987). 

No campo específico da saúde mental, a Lei de 1934 estabeleceu que 

devesse haver, por parte do Estado, assistência e proteção à pessoa e aos bens dos 

psicopatas, os toxicômanos e alcoólatras. Já em 1940, foi criado um decreto-lei 

específico para o doente mental e o Código Penal, em seu artigo 22, definiu as 

condições de “irresponsabilidade do autor do delito e as questões de redução de 

pena”, excluindo-se dessa situação “os casos de embriaguez fortuita” e incorporou 

também o conceito de periculosidade (artigos 77 e 78). Entretanto, a assistência ao 

doente mental continuava sendo feita pelo hospital público, cabendo ao Estado, o 

dever de retirar do convívio social os indivíduos considerados perigosos e confiná-

los nos manicômios, nas casas de custódia e colônias agrícolas (DALLARI, 2000; 

ROSA, 2002).  

Na década de 50, com a divisão dos mundos socialista e capitalista, houve  

possibilidades de desenvolvimento dos direitos sociais. Os países capitalistas 

centrais caminharam para o modelo das chamadas Sociedades do Bem-Estar Social 

que previa a garantia dos direitos de cidadania na sua globalidade configurando-se 

um tipo de garantia de pleno emprego e políticas sociais. No Brasil, ao contrário dos 

países capitalistas centrais, o Estado expandiu a assistência à saúde, mas não 

assumiu a responsabilidade, reduziu as idéias de “Bem-Estar Social” apenas a 

maiores oportunidades aos previdenciários crescendo as ações de saúde nos vários 

Institutos de Aposentadorias e Pensões. Em relação ao doente mental, em 1953 

previdenciários do IAPC e IAPI puderam ser atendidos não só em sanatórios 

públicos, mas também em sanatórios particulares (COHN & ELIAS, 1998; ROSA, 

1998). 
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11..44  --  AA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  SSAAÚÚDDEE  EE  DDEE  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  NNOO  BBRRAASSIILL  DDAA  

DDÉÉCCAADDAA  DDEE  8800  AATTÉÉ  OOSS  DDIIAASS  AATTUUAAIISS

                                                

  

 

Até o fim da década de setenta, as ações e serviços realizados no setor 

saúde e saúde mental no Brasil, variavam entre políticas e iniciativas curativistas, 

hospitalocêntricas, campanhistas e assistenciais, sem legislação que assegurasse a 

saúde como direito. As ações desse setor não eram voltadas para as necessidades 

sociais, mas desenvolvidas como estratégias de acumulação do capital e exploração 

da força de trabalho. Enquanto as ações de saúde visavam apenas manter a força 

de trabalho necessária para o crescimento econômico e populacional da nação, 

evitando-se qualquer perda de produtividade no trabalho devida à doença ou à 

morte, os Portadores de Transtorno Mental por não serem úteis ao trabalho eram 

excluídos da sociedade3 (COSTA, 1986).  

No período da ditadura militar, a partir de 1964, foi um momento em que as 

políticas sociais foram ampliadas e modernizadas pela máquina estatal, mas com o 

objetivo de aumentar o controle sobre a sociedade, suavizar as tensões sociais, 

conseguir legitimidade para o regime e servir de mecanismo de acumulação do 

capital. O que permaneceu até os dias atuais. Neste momento, iniciou-se o processo 

de privatização da psiquiatria, quando o Estado passou a contratar serviços privados 

de assistência à saúde mental. O Estado brasileiro conciliava pressões sociais com 

interesse de lucro por parte dos empresários, acarretando uma mudança no 

atendimento ao doente mental, da condição de sujeito tutelado e improdutivo para 

um importante instrumento de lucro para o setor privado, de prestação de serviços 

de saúde. Os usuários dos serviços de saúde mental tornaram-se, um objeto de 

lucro, uma mercadoria, visto que a assistência psiquiátrica privada não possuía a 

preocupação com a resolutividade com os problemas apresentados por esses 

usuários (AMARANTE, 1998; COHN & ELIAS, 1998).  

O Estado ditatorial brasileiro caracterizou-se antidemocrático, desenvolveram-

se sob as bases de um processo repressivo, concentrador e centralizador. Para 

exercer seu poder e enfrentar a crise da dominação burguesa no país privou vários 

 
3Cf. AMARANTE (1998).  
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atores sociais, sobretudo os trabalhadores, de mecanismos de mobilização, 

organização e representação. Assim, a política social foi ampliada, mas, para obter 

consenso, por meio de mecanismos de coerção sobre a massa do povo, inibiu os 

movimentos de massas populares em prol de garantias sociais e trabalhistas 

(BRAVO, 2004; NETTO, 1991). 

Segundo Bravo, (2004), apesar de todo o processo repressivo desenvolvido 

no período ditatorial, o movimento democrático e popular de conteúdo 

revolucionário, existia e possuía um vetor classista nítido, inserido especialmente 

nas articulações do movimento operário e sindical. A autora afirma que: 

 

No campo dos trabalhadores, as iniciativas governamentais não 
ganhavam setores significativos, ao contrário, à liquidação da 
estabilidade no emprego e uma política salarial depressiva (com 
perdas muito visíveis a partir de 1967), só fazia alargar o fosso 
original entre governo e a massa trabalhadora (2004:28). 
 

No Brasil o cenário da saúde e da saúde mental passou a sofrer mudanças 

significativas na década de oitenta, com o fim da ditadura militar e reabertura política 

do país para o regime democrático. Esse período caracterizou-se pelo Movimento de 

Reforma Sanitária Brasileira – MRSB que resultou nas bases de construção do 

Sistema Único de Saúde - SUS e pelo Movimento de Trabalhadores de Saúde 

Mental – MTSM que contribuiu para a Reforma Psiquiátrica Brasileira – RPB.  

O MTSM foi determinante na construção de propostas de reforma do sistema 

assistencial, no qual se consolida o pensamento critico em relação ao saber 

psiquiátrico.  Representou a construção de uma mudança na cultura de exclusão 

existente no imaginário da sociedade e do modelo assistencial/asilar. Este 

movimento fez denúncias aos abusos e injustiças cometidos pelas políticas de 

saúde manicomial que vetavam a liberdade das pessoas portadoras de transtorno 

mental. Bem como, a respeito da precariedade das condições de trabalho, refletidas 

na assistência dispensada à população e de seu atrelamento às políticas de saúde 

mental. Tal movimento fortaleceu-se com a vinda ao Brasil de lideranças da 

psiquiatria crítica mundial como Franco Basaglia, Robert Castel, Erwwing Goffman e 

Michel Focault. Estas lideranças participaram de congressos sobre terapêuticas 

antimanicomias, contribuindo com suas idéias para o tratamento da loucura. A nova 

geração de profissionais que foi surgindo na área de saúde mental engajou-se na 
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mobilização pela humanização da prestação de serviços dos hospitais psiquiátricos, 

(chamados de “indústria da loucura”, considerados excludentes e cronificantes). 

Assim, com o lema: “Por uma sociedade sem manicômios”, o MTSM propunha 

alternativas de tratamento substitutivas aos hospitais psiquiátricos tradicionais e 

lutava pelos direitos de cidadania dos PTM (AMARANTE, 1998; VASCONCELOS, 

2000).  

O Movimento de Reforma Psiquiátrica ganhou força no âmbito da luta mais 

ampla pela redemocratização do país e ganhou importância por denunciar o caráter 

autoritário e corrupto das políticas sociais. Amarante (1998) esclarece porque só na 

década de 80, com a tendência democrática, o movimento pela Reforma Psiquiátrica 

ganhou amplitude. Informa que, neste período, vários grupos sociais, como 

sindicatos, conselhos, associações de profissionais e de populares redefinem seus 

papéis no contexto da saúde e de toda a conjuntura do país. 

Sem dúvida, o Movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira, contribuiu para 

a ressignificação da política de saúde mental no País. Esse movimento pode ser 

sintetizado em dois momentos seguindo as orientações de alguns autores 

pesquisados, tais como: Pitta (1992) Amarante (1998) e Rosa (1998). O Primeiro 

período da reforma ocorreu na década de setenta e tinha como objetivos: humanizar 

os serviços hospitalares manicomiais, influir na administração dos serviços e 

questionar genericamente as condições de trabalho e assistência. Ganhou força 

como alternativa ao modelo assistencial custodial e segregador centrado no asilo, o 

chamado modelo preventivo-comunitário. Duas características marcavam este 

período: uma relacionada ao grupo de atores de maior força política no período e 

outra, à proposta de privilegiamento do setor público. Dois grupos sustentaram este 

processo inicial da reforma: um grupo mais institucional que expunha seus 

interesses pela mudança através de planos e programas governamentais, e outro, 

que tomou o campo das lutas sociais privilegiado de sua batalhas: trabalhadores da 

rede pública, usuários, familiares e associações científicas. 

O segundo momento da Reforma Psiquiátrica ocorreu a partir da década de 

oitenta e foi marcado pelo amadurecimento das discussões e debate travados no 

período anterior, enriquecido pela presença de novos aliados. Além dos 

trabalhadores em saúde mental organizados no MTSM desde 1978, associavam-se 
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a esta luta, também, usuários, familiares, sindicalistas etc. Aqui, o foco da discussão 

foi sobre a natureza do saber psiquiátrico e a sua marca principal foi à crise 

tecnológica, isto é, dos saberes e procedimentos. A luta Antimanicomial, hoje ainda 

em curso, se viu obrigada a reconhecer no debate sobre direitos de pacientes, 

especificidades antes ignoradas que eram determinadas pelos aspectos particulares 

desta clientela. Não se poderia ignorar que a luta pelos direitos da cidadania dos 

pacientes refletiu-se diretamente sobre o debate acerca da prática assistencial. A 

construção de outro lugar social para a loucura só seria possível quando se levasse 

em conta um dos braços desta equação, a reivindicação por direitos. Foi-se 

alimentando a idéia de que seria necessário criar outro conceito de cuidado, 

tratamento e terapêutica. A proposta de construção de um espaço social para a 

loucura, expresso no tema do Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira exigia 

não só a ressignificação da noção de cidadania como o questionamento de todo o 

saber que tem sustentado o cuidado psiquiátrico. Neste período, ganhou força 

novamente a influência da Psiquiatria Democrática Italiana que havia sido grande 

por volta de 1978, época em que Basaglia e Foucault visitaram o Brasil, aquecendo 

os debates que surgiram sobre as funções de poder dos saberes psicológicos e 

psiquiátricos.  

Algo em comum nesses dois momentos da reforma foi o fato de reivindicarem 

como transformação algo mais que mudanças exclusivamente político-

administrativas. O movimento pela Reforma Psiquiátrica Brasileira, em seus dois 

momentos, denunciou grandes conflitos, questionando o mito da sociedade 

harmônica e sem conflito, latente no cotidiano da sociedade brasileira e presente 

neste trabalho: o descaso pelo doente mental e o desejo de sufocar estas formas 

sociais, como se, no Brasil, existissem apenas pessoas “normais”, excluindo do seu 

cenário as demais (PITTA, 1996).  

Outro espaço importante para o processo de construção da saúde como 

direito no Brasil foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde – CNS, realizada em Brasília 

no ano de 1986. Momento em que as reivindicações sociais ganharam força, após 

um longo período de ditadura militar no país e adormecimento dos direitos e lutas 

sociais. Nesta conferência vale destacar avanços significativos tais como ampliação 

do conceito de saúde passando a ser reconhecida como direito do cidadão e dever 
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do Estado e a definição de alguns princípios como a universalização do acesso à 

saúde, descentralização, democratização e a integralidade. Esta conferência foi 

considerada um marco histórico jamais visto na história da política de saúde 

brasileira, por seu caráter de consulta e participação popular, uma conquista 

democrática no campo da saúde (BRASIL, 1987). 

Esse momento foi marcado por uma correlação de forças entre vários 

segmentos sociais, representados por sindicatos, partidos políticos, profissionais de 

saúde, movimentos universitários, usuários e pelo setor privado. Nesse cenário 

encontrava-se uma frente de luta que questionava o modelo de saúde excludente 

(norteado pela centralização e concentração do poder, por práticas clientelistas) e 

objetivava um novo projeto para o setor. As reivindicações do setor social foram 

asseguradas como direitos de cidadania na Constituição de 1988 e o setor privado 

conquistou seu espaço na rede pública de saúde, como rede complementar.  

A saúde aparece no texto constitucional, como direito do cidadão e dever do 

Estado (Art.196) e foi inserida no capítulo da Seguridade Social (Art. 194), ao lado 

da assistência e previdência social. O conceito de saúde passou a ser entendido não 

apenas como ausência de doenças, mas de forma ampla englobando os fatores 

sócio-econômico-culturais. Portanto, a carta Magna e a Lei 8080/90 declaram ser a 

saúde: 

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, por meio 
de políticas sociais e econômicas que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos. Assim como, no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde 
individual e coletiva (Art. 2º e parágrafo 1º da Lei 8080/90 e art. 196 
da Constituição Federal de 1988). (BRASIL, 1988). 

 

A nova forma de pensar a saúde sob os ideários da Reforma Sanitária aponta 

para uma prática integral embasada numa visão ampla de saúde que vai além do 

atendimento medicamentoso e terapêutico, leva em consideração outros fatores 

condicionantes e determinantes para se ter saúde como educação, trabalho, 

moradia, lazer, entre outras. Condições estas, substitutivas à redução das esferas 

de vida que ocorrem dentro das instituições, ampliando a compreensão de suas 

práticas e políticas para áreas específicas – a exemplo da saúde mental – que passa 

a ser norteada por esses princípios. 
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Essa nova concepção de saúde, rebate na saúde mental, que também sofreu 

influência da Psiquiatria Democrática Italiana, representada por Franco Basaglia. 

Essa corrente contribuiu também para uma visão ampla da saúde mental, pois 

recupera a complexidade e singularidade da loucura: esta diz respeito ao homem, à 

sociedade, à família. O pensamento de Basaglia questionou o saber psiquiátrico 

como único para a resolução dos problemas relacionados à área e impulsionou o 

Movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira – MRPB. Este por sua vez, 

caracterizou-se como um processo histórico de formulação crítica e prática, que tem 

como objetivos questionar e elaborar propostas de transformação do modelo asilar, 

do paradigma da psiquiatria e da relação entre a sociedade e a loucura.  Assim, com 

a contribuição de Basaglia e da luta advinda do movimento sanitário, abre-se um 

caminho para a defesa dos direitos dos PTM que durante séculos foram reprimidos, 

silenciados, sob o poder da assistência segregadora e excludente desenvolvida nos 

hospitais psiquiátricos, nos asilos e Santas Casas de Misericórdia. (AMARANTE, 

1998; ROSA, 1998).  

Nessa direção, a Reforma Psiquiátrica ganhou o apoio da opinião pública, e 

fez avançar a consciência da inadequação do modelo manicomial, até então vigente. 

Os anos que se seguiram foram uns tempos de multiplicação dos serviços 

substitutivos, tais como os Núcleos de Assistência Psicossocial (NAPS), Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), hospital-dia, Residências Terapêuticas etc dos 

debates sobre o Projeto de Lei Paulo Delgado e das leis estaduais, da ampliação do 

controle público, por meio das vistorias e denúncias; e da definição das reais 

condições de funcionamento das instituições hospitalares. As primeiras leis 

estaduais surgiram em 1992 no estado do Rio Grande do Sul, Lei nº. 9.716 e no 

Espírito Santo, Lei nº. 5.267. No estado de Pernambuco, a Lei de Reforma 

Psiquiátrica foi proposta pelo então deputado Humberto Costa. Esta lei dispõe sobre 

a substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos por uma rede de atenção 

integral à saúde mental, regulamenta a internação psiquiátrica involuntária e dá 

outras providências, determinando, inclusive, que a internação involuntária será 

comunicada pelo médico que a procedeu através da instituição ao Ministério Público. 

Nesta década, ocorreu a II Conferência Nacional de Saúde Mental que consolidou o 
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processo de desinstitucionalização4 psiquiátrica e estabeleceu diretrizes para um 

novo modelo de assistência em saúde mental. O caminho de substituição do hospital 

psiquiátrico passa a ser assumido como política nacional pelo próprio Ministério da 

Saúde, que se apóia num vigoroso movimento social reunindo gestores, técnicos, 

familiares, usuários, parlamentares e organizações profissionais. 

Compreendemos que as lutas e as mudanças no campo da saúde e da saúde 

mental foram se travando num cenário conflituoso entre forças democráticas e 

conservadoras, por um lado, a defesa de interesses públicos, e por outro lado, a 

proliferação de serviços privados de saúde. Então, aos poucos os estados 

brasileiros foram aprovando leis relacionadas à substituição dos hospitais 

psiquiátricos, por uma rede de atenção integral à saúde mental e a Reforma 

Psiquiátrica foi ganhando reforço no país.  

Apesar das mudanças ocorridas no campo da saúde mental a partir do 

movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil, Saraceno (1999), preocupa-se com o 

significativo número de leitos em hospitais psiquiátricos e também com a 

implantação dos novos serviços substitutivos, de forma uma tanto aleatória, 

conforme a situação política nos diversos locais. O autor nos alerta para as 

experiências diversificadas destes serviços, os quais são freqüentemente setoriais e 

isolados, convivendo, às vezes, com as estruturas tradicionais.  

Aliados a esses fatores, o processo de desospitalização e substituição do 

atendimento por serviços abertos, significa um grande avanço na política de saúde 

mental, que tem em pauta princípios de acordo com a noção ampla de saúde, mas 

por outro lado, configura-se como uma estratégia capitalista de redução de custo no 

setor.  Segundo o Ministério da Saúde de 1989 a 2001, cerca de 30 mil (trinta mil) 

leitos psiquiátricos foram extintos no Brasil, gerando uma economia de recursos em 

torno de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões/ano). Já os modelos substitutivos 

resultaram ao Governo Federal, em economia de 50% (cinqüenta por cento) os 

custos com um paciente psiquiátrico que no hospital significa um gasto entre R$ 

860,00 e R$ 1.100,00 reais (BRASIL, 2005). 
                                                 
4  Segundo Vasconcelos “centra-se em uma mudança completa do paradigma de saber em saúde 

mental e, do ponto de vista assistencial, na constatação de que o hospital psiquiátrico tradicional é 
definitivamente antiterapêutico. A estratégia de conversão do sistema de cuidado deve partir da 
substituição radical do hospital por um amplo rol de serviços abertos e comunitários, capazes de 
assistir o usuário desde a crise aguda e as demandas de cuidado psicológico até as necessidades 
mais amplas de caráter social” (2000:39). 
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Dessa forma, Saraceno, (1999), ressalta que os novos serviços em saúde 

mental precisam estar articulados com os demais serviços de saúde, assim como 

com o Programa de Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde, com outros setores públicos e especialmente com a comunidade. O que tem 

exigido uma nova postura profissional e gerencial dentro da administração da saúde 

pública brasileira, considerando a implantação integral do Sistema Único de Saúde. 

Até porque a noção de integralidade preconizada pela Reforma Sanitária perpassa o 

campo da saúde mental que é regulamentada pelas Portarias n° 189/91 e 224/92 do 

Ministério da Saúde, que definem claramente a integralidade como componente 

obrigatório da assistência em saúde mental; e, mais recentemente, a Lei Federal n° 

10.216/01 que reorienta a assistência psiquiátrica e seu artigo 4°, § 2°, determina 

que o tratamento em regime de internação seja estruturado de forma a oferecer 

assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços 

médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer entre outros” 

(BRASIL, 2002). 

Essa nova lógica de atendimento integral à saúde no campo da saúde mental  

tem os  CAPS como serviços alternativos à internação psiquiátrica através de uma 

proposta terapêutica de reabilitação psicossocial que não exclua o usuário do seu 

contexto social, mas tenha como base, segundo Saraceno (1999), a (re)inscrição 

nos três cenários principais da vida: casa mercado e trabalho. Os CAPS visam 

intervenção não só nas “crises”5, tem como proposta terapêutica a reabilitação 

psicossocial6, mediante ações preventivas e educativas a serem realizadas em 

parceria com o Programa de Saúde da Família/PSF, Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde/PACS, serviços oferecidos pela Rede Municipal de Saúde e 

recursos oferecidos pela comunidade (BRASIL, 2002; RECIFE, 2004).  
 A proposta de saúde mental está pautada nos princípios do SUS, na Reforma 

psiquiátrica e na Reabilitação Psicossocial.Os serviços de atendimento ao PTM são 

regulamentados pela Constituição Federal de 1988, ART.Nº. XX, pela Lei Orgânica 

da Saúde nº. 8.080/90 e pela Portaria Ministerial (PM) nº. 336, de 19/02/2002.  

                                                 
5 Cf. Dell’ Acqua & Mezzina (1991). 
6 “A reabilitação psicossocial” é um processo que implica a abertura de espaços de negociação para o 
paciente, para sua família, para a comunidade circundante e para os serviços que se ocupam do 
paciente: a dinâmica da negociação é contínua e não pode ser codificada de uma vez por todas, já 
que os atores (e os poderes) em jogo são muitos e reciprocamente multiplicantes” (SARACENO, 
1999:112). 
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11..55  ––  OO  DDIIRREEIITTOO  ÀÀ  SSAAÚÚDDEE  IINNTTEEGGRRAALL  NNOO  CCAAMMPPOO  DDAA  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  

FFRREENNTTEE  AAOO  CCAAPPIITTAALLIISSMMOO  CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEOO::  UUMM  PPRROOCCEESSSSOO  

CCOONNTTRRAADDIITTÓÓRRIIOO  

  

 Esse caminho de construção da integralidade não é unívoco, homogêneo. É 

conflituoso, com a presença de vários interesses em disputa. Para Couto, (2004), as 

décadas de 1980 e 1990 foram paradigmáticas e paradoxais. Neste período, o Brasil 

abriu espaço ao processo de reorganização política, orientado sob a égide da 

democracia, mas também, ampliou a desigualdade social. O cenário político-

econômico brasileiro encontrava-se num duplo movimento: por um lado, a 

expectativa de se consolidar e ampliar os direitos conquistados na Constituição de 

1988, com responsabilidade do Estado e, por outro, tornava-se signatário do acordo 

firmado com organismos financeiros internacionais, como o Banco Mundial (BIRD) e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), por meio das orientações contidas no 

Consenso de Washington que indicavam a redução dos gastos e a retirada do 

Estado do campo social. Estas orientações opõem-se aos princípios e direitos 

garantidos pela Constituição Federal e ratificam a herança oligárquica, 

patrimonialista e autoritária dos governos brasileiros.  

Coutinho (1992) afirma que a transição democrática nos fins da década de 

setenta não promoveu uma alteração significativa no bloco das classes no poder 

permanecendo intocado o peso político do latifúndio e do grande capital, sobretudo 

do capital bancário. Assim, a classe dominante percebendo que não podia mais 

dominar pela coerção, tenta obter o consenso para o seu projeto de sociedade, 

preservando as conquistas já obtidas, porém, transformando-as em objeto das 

reformas e ajustes de cunho neoliberal. A Constituição Federal institucionalizou 

certos direitos e garantias que se constituem objeto da chamada desregulamentação 

do Estado.  

 No que se refere ao processo de construção da saúde integral, o 

reconhecimento dos direitos de cidadania, sobretudo na Carta Magna, tem seu valor 

e importância na medida em que é a legitimação das reivindicações dos vários 

sujeitos coletivos ao longo da história e porque servem de ponto de partida e de 

apoio para a concretização desses direitos em cada realidade social. No entanto, a 
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efetivação do direito à saúde da sociedade se dá nas suas mediações, ou seja, na 

relação entre o singular, o particular e o universal. Caso contrário, o direito perde 

sua dimensão coletiva e leva a compaixão, beneficência, ajuda, e transforma-se em 

maleficência (BRASIL, 2002; VIEIRA, 2004). 

 Dessa maneira, a luta atual não é a garantia dos vários direitos sociais no 

campo jurídico, a cidadania formal, como a Constituição Federal Brasileira de 1988 

bem representa, mas sim, a concretização desses direitos no cotidiano de cada 

sujeito social, a cidadania real. Pois, não existe direito sem sua efetivação nem 

tampouco sem suas mediações. O problema é que na realidade brasileira vêm 

ocorrendo a omissão dos direitos e negação de suas mediações, como aponta 

Vieira, (2004:59): 

 

De modo geral, os direitos têm padecido da eliminação das 
mediações responsáveis por suas maneiras de ser e de existir, 
omitindo-se negatividades e conseqüentemente seus movimentos. 
Como produto da sociedade, os direitos têm sofrido a ação da busca 
do imediato, da direção única, da naturalização, da homogeneidade, 
mas sobretudo têm sofrido da falta de mediações. 

 

 Segundo Couto (2004) os princípios constitucionais e os direitos sociais 

garantidos na Constituição, não foram priorizados pelas forças políticas 

hegemônicas neoliberais. Os esforços voltaram-se para que fossem alterados, 

sempre com o discurso e justificativa de insuficiência de recursos para implementá-

los e a necessidade da focalização de atendimento nas populações mais pobres, 

visando à racionalização dessa aplicação. O fato é que não se discutiu esses 

princípios, mas os principais atos dos governos brasileiros democráticos dirigiram-se 

para o seu descumprimento.  

Esse descompasso entre a garantia dos direitos sociais e sua retração no 

cotidiano social, tem suas bases nas transformações societárias que ocorreram no 

quadro econômico, político e social mundial e brasileiro, que redefiniram as relações 

entre Estado e sociedade. Essas mudanças, decorrentes da crise capitalista 

mundial7 que eclodiu no início dos anos setenta no Brasil e ainda em pleno curso, 

                                                 
7Principais pontos da crise capitalista: crise do socialismo real, a recessão generalizada da economia 
capitalista internacional desde a década de quarenta com o fim do padrão de crescimento vigente 
durante quase trinta anos (as “três décadas gloriosas” do capitalismo monopolista: 45 - 75), 
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compõem uma ordem social globalizada que erige o mercado e não mais o Estado 

como principal regulador das práticas sociais. Portanto, um “Estado mínimo para o 

social e máximo para o mercado” (NETTO, 2001) 

As garantias constitucionais asseguradas na década de oitenta foram 

atropeladas por uma reforma do Estado, exigida pela forma do capitalismo atual que 

objetiva fragmentar e submeter todas as esferas da vida social – a produção, o 

trabalho, as classes, o espaço, o tempo, os princípios e valores que referenciam a 

identidade e a luta de classes – ao mercado (VASCONCELOS, 2002). 

Da década de 90 para cá, há uma valorização do setor privado de saúde sob 

a égide do neoliberalismo e particularmente do crescimento do desemprego, baixos 

salários e insegurança no trabalho, que têm múltiplos efeitos que se espraiam para 

além das condições materiais de vida e afetam o ser social na sua subjetividade. A 

perda do emprego ou a baixa remuneração leva ao colapso de um modo de vida, ao 

declínio da vida social, á intensificação dos conflitos internos na família e à sensação 

de isolamento e impotência. Hoje, convivemos com novas formas de alienação 

social, não apenas pelo trabalho e pela produção, mas o capitalismo estendeu seu 

controle ao consumo. Através da publicidade, o capitalismo cria necessidades 

artificiais ao ser humano, resultando assim, numa exploração do homem não apenas 

como trabalhador, mas também como consumidor. Temos um mundo criado pelo 

capitalismo, que na sua auto-regulamentação da vida no mundo provoca um 

sentimento cada vez mais de mal-estar que pode interferir na saúde mental 

(LUKÁCS, 1978; PETRAS, 2003). 

No campo da política de saúde e da saúde mental existem avanços e 

entraves no processo de construção da concepção ampla de saúde assegurada na 

Carta Magna. Pois, a conjuntura política e econômica brasileira é caracterizada por 

dois projetos distintos e em disputa: um projeto social que preconiza a saúde como 

um bem social e um projeto que não prioriza os fatores determinantes e 

condicionantes da saúde da população. De acordo com Bravo (2004), o sistema de 

saúde brasileiro é caracterizado por dois aspectos, a democracia de massas, sob as 

bases do Movimento de Reforma Sanitária, bem como o Movimento de Reforma 

                                                                                                                                                         
sustentado pelo “pacto de classes” expresso no Welfare State. Outras contradições imanentes à 
lógica do capital apontadas são aquelas postas pela tendência à queda da taxa média de lucro e pela 
superacumulação (NETTO, 1996; 2001). 
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Psiquiátrica, ambos iniciados na década de oitenta; e, a democracia restrita presente 

no projeto privatista, com expressão na década de noventa e vigente até os dias 

atuais. Assim, temos por um lado, as classes subalternas que lutam para atender as 

suas necessidades de classe e por outro lado, o capital dá respostas que são 

consoantes com o seu projeto. Dependendo das condições objetivas existentes, 

estes vetores de luta podem ser qualificados ou indiferenciados. 

Dessa maneira, as várias formas de enfrentamento dos problemas sociais 

desenvolvidas nos diversos campos estão permeadas por duas direções. A primeira, 

respaldada em estratégias conservadoras de administração da desigualdade, 

voltada para programas e ações eventuais, as quais não suprem as reais 

necessidades dos segmentos pauperizados, mas servem apenas para integrar o 

indivíduo à ordem vigente. A segunda voltada para a emancipação política, com 

implementação de políticas sociais pautadas na perspectiva da universalidade e da 

integralidade. 

Essas direções implicam em escolhas e numa direção ideológica pautada 

num certo projeto político, que para sua realização requer não apenas o 

conhecimento teórico e prático das manifestações contemporâneas, mas também a 

consciência política da questão social. De acordo com Pastorini (2004), a questão 

social é mais do que uma questão social e econômica é uma questão política, de 

escolha dos governantes.  

 

11..66  ––  OOSS  SSEENNTTIIDDOOSS  AATTRRIIBBUUÍÍDDOOSS  ÀÀ  IINNTTEEGGRRAALLIIDDAADDEE  NNOOSS  CCAAMMPPOOSS  DDAA  

SSAAÚÚDDEE  EE  DDAA  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL    

 

A nova lógica de atenção no campo da saúde, que perpassa o campo da 

saúde mental, encontra-se referenciada pelos princípios da Reforma Sanitária e da 

Reforma Psiquiátrica. Os princípios de universalidade, equidade e integralidade 

compõem o tripé do Sistema Único de Saúde – SUS instituído pela Constituição 

Federal Brasileira de 1988. Segundo alguns autores a noção de integralidade, 

delimitada aqui como uma das categorias de estudo, é pouco debatida pela literatura 

no campo da saúde e, sobretudo da saúde mental. Nos termos legais, a 
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integralidade é definida em linhas gerais e não é prevista pelas prerrogativas do 

relatório de saúde do Banco Mundial8 (MATTOS & PINHEIRO, 2003).  

A inexistência de uma definição clara de integralidade é consensual entre os 

autores aqui apresentados, o que para Camargo Jr. (2001; 2003), representaria ao 

mesmo tempo uma fragilidade e uma potencialidade. Ele faz uma relação entre a 

não definição e a escassez de bibliografia sobre o tema. Aspecto este também 

apontado por Albuquerque, (2003), quando afirma que muitos debates foram 

desenvolvidos sobre universalização, equidade, descentralização e municipalização, 

mas pouco tem se discutido e publicado sobre integralidade.  

Após a realização de pesquisas sobre o tema foram encontradas muitas 

publicações do ano de 2003 até o término desta dissertação. Mas, a maioria delas 

em uma mesma linha de pensamento, seguindo as formulações de Mattos & 

Pinheiro. A escassez de literatura refere-se à concepção de integralidade formulada 

desde as suas bases, desde as suas raízes. Ou seja, a noção de integralidade 

construída coletivamente, a partir dos movimentos sociais operantes, na década de 

oitenta, com enfoque central pautado na organização e mobilização política e 

participação da sociedade no movimento de transformação das condições de saúde 

e consequentemente social. Essa concepção preconizada pela massa crítica do 

movimento sanitário, que envolve o movimento político-organizativo em prol da 

garantia da saúde e que questionava o modelo de saúde privatizante e excludente, 

está sendo deixada de lado, como se estivesse fora de moda e o que está em 

evidência são aspectos como o trabalho em equipe (interdisciplinar); a 

intersetorialidade; a questão da vontade; o pacto entre os sujeitos que realizam e 

entre os que demandam ações e serviços de saúde; o estabelecimento de vínculos 

entre profissionais e usuários; entre outros. Aspectos estes, importantes para o 

processo de construção da integralidade, mas não podem se restringir a eles. Até 

porque o trabalho nos serviços de saúde e de saúde mental com vistas à saúde 

integral, não se limita ao atendimento no interior das instituições, para atender aos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde, outras políticas, programas e 

mecanismos de participação e luta social precisam ser acionados.   
                                                 
8 Esse documento tem dois pontos em comum com o modelo de saúde brasileiro, a participação 
popular e a descentralização, mas não aponta a integralidade e está voltado para o privilegiamento 
do setor privado de saúde (BANCO MUNDIAL, 1993).  
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Após a leitura de alguns trabalhos e dispositivos legais sobre o tema foram 

encontrados os seguintes aspectos referentes à integralidade: 

• Compreensão de que as pessoas têm direito de ser atendidas no conjunto de 

suas necessidades e que os serviços de saúde devem oferecer todas as 

ações requeridas para essa ação integral (artigo 198 da CF); 

• Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de 

complexidade (Lei 8080/90); 

• Relaciona-se a uma organização do cuidado que tem o usuário como sujeito 

estruturante de todo processo de produção da saúde, quebrando com um 

tradicional modo de intervir sobre o campo das necessidades, de forma 

compartimentalizada. Assim, o trabalho é integrado e não partilhado, 

realizado mediante o desenvolvimento de um pacto entre todos os sujeitos 

que controlam serviços assistenciais. Esse pacto é produzido a partir do 

desejo, adesão ao projeto, vontade política, recursos cognitivos e materiais, é 

o centro nervoso de viabilização da proposta, associada a toda reorganização 

do processo de trabalho (FRANCO & JÚNIOR, 2003);  

• Atrela-se a uma ação social resultante da permanente interação dos atores na 

relação demanda e oferta, em planos distintos de atenção à saúde (individual 

e sistêmico), nos quais os aspectos subjetivos e objetivos sejam considerados 

(PINHEIRO, 2001).  

Aliados a esses aspectos relacionados à integralidade, Mattos & Pinheiro, 

(2001; 2003), ampliam o debate através de uma coletânea de textos, resultado de 

seminários realizados no Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro – UERJ, sobre o tema. Esses autores comungam a idéia de que 

talvez a integralidade não deva ser definida de uma vez por todas, pois assim, corre-

se o risco de abortar outros sentidos que venham a ser dados ao termo e, com eles, 

silenciar algumas das indignações de atores sociais que lutam por uma sociedade 

mais justa. Dessa forma, apontam em um dos seus estudos, três sentidos 

comumente utilizados para designar o princípio de integralidade: 
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4. Refere-se a atributos das práticas dos profissionais de saúde; sendo valores 

ligados ao que se pode considerar uma boa prática, independente de ela se 

dar no âmbito do SUS; 

5. Relacionado a aspectos da organização dos serviços, horizontalizando-os e 

rompendo com os programas verticais e a valorização de ações preventivas e 

assistenciais; 

6. Aplica-se às respostas governamentais. Nas políticas, é a busca de uma 

visão mais abrangente do atendimento daqueles que serão os “alvos” das 

políticas de saúde. 

O primeiro sentido da integralidade apontado por Mattos & Pinheiro (2001; 

2003), surgiu a partir da crítica da medicina integral à medicina tradicional de base 

flexneriana, caracterizada por um atendimento reducionista e fragmentado pautado 

no aspecto biológico ou anátomo-fisiológico em detrimento das condições sociais e 

psicológicas dos usuários. Assim, a marca maior desse sentido da integralidade é 

buscar compreender o conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde que 

um paciente apresenta. Este aspecto associava-se à boa prática médica, à uma 

postura dos médicos caracterizada pela recusa em reduzir o atendimento apenas a 

queixa imediata do paciente. Considerando as transformações das políticas, dos 

serviços e das práticas de saúde esta atitude não deve ser exclusiva dos médicos. A 

integralidade passa a ser atributo de todos os profissionais de saúde inserida em 

uma dimensão das práticas, construída na organização do processo de trabalho em 

saúde numa visão coletiva e não individual de atitude profissional. Este aspecto 

atribui quase exclusivamente aos profissionais a função de realizar a integralidade. 

A segunda noção de integralidade apontada por Mattos e Pinheiro, (2001) tem 

suas bases nas críticas e indignações à fragmentação das atividades no interior dos 

serviços e aos programas verticais do Ministério da Saúde - MS realizados na 

década de setenta. Para responder a essas críticas, a noção de integralidade exigia 

certa horizontalização dos programas anteriormente verticais. As equipes das 

unidades deveriam passar a pensar suas práticas, sobretudo o horizonte da 

população a que atendem e das suas necessidades e não mais a partir do ponto de 

vista exclusivo de sua inserção específica neste ou naquele programa de saúde. 
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A crítica ao Sistema Nacional de Saúde - SNS era que, mesmo se criando um 

local para a formulação de uma política de saúde que pudesse articular a assistência 

e saúde pública, consolidava-se a distinção entre a política de saúde pública e a da 

assistência médica. Assim surgiu a bandeira de luta pela unificação, construída 

formalmente na criação do Sistema Único de Saúde, e consolidada pela 

incorporação (e posterior extinção) do INAMPS pelo Ministério da Saúde.  

Ainda na segunda noção de integralidade de Mattos e pinheiro, esta não é 

mais uma atitude profissional, mas apresenta-se como um modo de organizar os 

serviços sempre aberto a assimilar uma necessidade não contemplada na 

organização anteriormente dada. Emerge como um princípio de organização 

contínua do processo de trabalho nos serviços de saúde, que se caracterizaria pela 

busca também contínua de ampliar as possibilidades de apreensão das 

necessidades de saúde de um grupo populacional. Ampliação que não pode ser feita 

sem que se assuma uma perspectiva de diálogo entre diferentes sujeitos e entre 

seus diferentes modos de perceber as necessidades de serviços de saúde. Nesse 

sentido, a articulação entre a demanda espontânea e a demanda programada do 

serviço expressa o diálogo necessário entre dois modos privilegiados de se 

apreender as necessidades de um grupo populacional. Diálogo que serve como 

ponto de partida para outras tantas ampliações, que ainda estão por ocorrer.     

No que se refere ao terceiro aspecto, a construção desta noção de 

integralidade foi influenciada pelo movimento feminista no Brasil. Esse movimento 

influenciou a elaboração do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher – 

PAISM, no âmbito do Ministério da Saúde. A crítica surgiu devido aos problemas de 

saúde da mulher serem pensados de forma reducionista, sem levar em conta os 

contextos culturais e as diversas formas de dominação que conferiam especificidade 

ao adoecimento das mulheres. As respostas governamentais não respondiam a 

essas questões e nem se inscreviam numa perspectiva de emancipação, ou seja, da 

superação das diversas dominações. 

O movimento feminista travou uma luta contra o reducionismo implícito na 

acepção de que a saúde da mulher fosse vista em função apenas da perspectiva da 

maternidade. O termo assistência integral procurava indicar uma ampliação do 

horizonte na qual os problemas da mulher deveriam ser pensados e contemplados 
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pelas políticas sociais públicas. Assim, as respostas governamentais deveriam 

atender tanto as ações assistenciais quanto as possibilidades de prevenção.  

O debate em torno da integralidade avança com as contribuições de 

Albuquerque (2003) ao introduzir o aspecto da participação social e da educação 

popular como caminhos à construção da saúde integral. A autora coloca que além 

das mudanças na atuação das equipes dos vários serviços de saúde, garantindo 

acolhimento e humanização do atendimento, é preciso que novas práticas baseadas 

num processo educativo sejam incorporadas bem como a garantia dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. Aspectos estes importantes para se atuar 

efetivamente na promoção da saúde, da qualidade de vida e da cidadania. Sem isso 

se corre o risco de reproduzir o modelo tradicional em nova roupagem.  

Sendo assim, o conceito de integralidade defendido pela autora: 

 

Corresponde à necessidade de ações efetivadas no âmbito do 
indivíduo e da coletividade, buscando atuar nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde, garantindo que as 
atividades de promoção e recuperação da saúde sejam efetivadas 
de forma integrada, em todos os níveis de complexidade do sistema, 
numa visão interdisciplinar que incorpore o conceito ampliado de 
saúde e possibilite a participação popular (2003:35). 
 

 Nesse debate, escolhemos a definição de integralidade de Albuquerque 

(2003), como conceito chave para essa dissertação. Em primeiro lugar por 

complementar as elaborações de Mattos e Pinheiro, (2001;2003) e seus seguidores. 

Em segundo lugar, por resgatar os determinantes da saúde, a economia política, a 

Constituição Federal e a Lei 8080, e por reforçar a concepção ampla de saúde, a 

articulação de cada serviço com outras políticas, programas e movimentos sociais. 
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 A discussão acerca da integralidade baseada em Mattos e Pinheiro e seus 

seguidores, é reduzida à centralidade na saúde deslocando-a da questão social. Os 

autores apontam alguns sentidos atribuídos à integralidade como os já discutidos no 

texto, mas nenhum deles foca na questão social; não questionam o sistema 

capitalista vigente que cria vários mecanismos para a sua manutenção no poder, 

explorando o trabalhador, retirando suas garantias sociais, principalmente o 

trabalho, sua condição fundante. O fato é que não basta apenas o desejo, a vontade 

profissional, o trabalho interdisciplinar, a humanização das práticas via escuta 

psicossocial e estabelecimento de vínculos com os PTM, para a implementação da 

integralidade. Mas, também um movimento de organização e participação popular 

para que as necessidades sociais, negadas pelo atual sistema político-econômico 

capitalista e neoliberal, sejam garantidas não apenas no campo da saúde e da 

saúde mental mais em todos os campos sociais.  
 Nesse debate, é notável que o princípio de integralidade admita várias 

abordagens em razão da complexidade em que o conceito vem sendo apresentado 

na contemporaneidade.  Pode-se afirmar, no entanto, que se trata de uma noção 

ampla do atendimento à saúde e à saúde mental, superando a perspectiva 

fragmentada, imediata e focal. Nesse sentido, o que deve ser cuidado é o indivíduo 

e seus problemas e necessidades não apenas o seu diagnóstico. Cada usuário 

chega ao serviço de saúde com a sua demanda específica, mas esta demanda 

muitas vezes não se esgota no interior da instituição está inserida no cenário mais 

amplo da sociedade, depende das mediações com o sistema político e econômico, 

com a cultura, com os movimentos de defesa dos direitos sociais, entre outras. 

 Compreendemos que a integralidade pode resultar em ações coletivas, 

intersertoriais e interdisciplinares mais voltadas para um objetivo em comum: o 

atendimento às necessidades sociais dos indivíduos não apenas nos vários serviços 

de saúde e de saúde mental, mas em todos os campos sociais. Então, quer a 

tomemos como princípio orientador das práticas, quer a tomemos como princípio da 

organização do trabalho ou das políticas, deve ser guiada pela consideração do 

indivíduo em sua totalidade. 

No setor saúde mental, o desenvolvimento das ações e serviços com vistas à 

integralidade é questão primordial, pois esse campo tem como proposta a 

reabilitação psicossocial que requer um atendimento aos PTM que os considere não 
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apenas no aspecto restrito e limitado da sua doença (o esquizofrênico, o bipolar, o 

obsessivo compulsivo, entre outros). Mas que o compreenda como sujeito que faz 

parte de um contexto, familiar, cultural, social e econômico. Assim nos baseamos na 

noção de integralidade articulada à concepção ampla de saúde, que carrega em si a 

saúde como direito da sociedade e dever do Estado. Os fatores condicionantes e 

determinantes (trabalho, educação, moradia, lazer, entre outros), a promoção e a 

participação popular são necessários a uma saúde integral. Esse conceito 

complementa os novos aspectos atribuídos à integralidade a exemplo da 

interdisciplinaridade, da intersetorialidade e da humanização do atendimento. Os 

aspectos sócio-econômico e ético-político são condições necessária e determinante 

ao atendimento da integralidade da assistência à saúde não apenas ao PTM, mas 

aos vários segmentos sociais.  

Os vários sentidos atribuídos à integralidade na contemporaneidade, com 

exceção das elaborações de Albuquerque, (2003), destoam da concepção ampla de 

saúde nos seus fundamentos, com tendência à responsabilização pela saúde dos 

usuários inseridos nas várias instituições, à família, aos vários profissionais inseridos 

nas equipes de saúde e conseqüentemente desresponsabilização do Estado. Essa 

compreensão teórica e prática pode contribuir para a descaracterização da noção 

ampla de saúde e para a sua não efetivação, o que contraria as lutas do movimento 

sanitário e do movimento de reforma psiquiátrica, que se voltavam para a promoção 

da saúde e participação social nos movimentos de luta pelo direito à saúde integral. 

Dessa forma, é mister resgatar a concepção ampla de saúde nas suas bases, nos 

seus fundamentos e analisar como vem se configurando no cotidiano dos serviços 

de saúde, para que a noção integralidade não perca o seu conteúdo, não perca a 

sua direção na luta política.  

Diante desse processo contraditório entre direitos conquistados e legitimados 

na Constituição Brasileira de 1988 e os vários entraves encontrados para a 

efetivação da integralidade nos serviços de saúde, de saúde mental e de outros 

serviços sócio - assistenciais grandes desafios são impostos para os vários campos 

que atuam com o social. O Serviço Social, em especial, é uma das profissões que se 

encontra no centro da contradição entre capital e trabalho. Sobre esse assunto 

iremos tratar neste próximo capítulo II.   
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AASSPPEECCTTOOSS  HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  

SSOOCCIIAALL  EE  SSUUAASS  IINNTTEERRFFAACCEESS  CCOOMM  AA  

IINNTTEEGGRRAALLIIDDAADDEE  NNAA  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  EEMM  
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22..11  ––  TTRRAAJJEETTÓÓRRIIAA  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  SSOOCCIIAALL  NNOO  CCAAMMPPOO  DDAA  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  

  

A política de saúde e de saúde mental no Brasil está inserida num contexto 

político e econômico contraditório entre direitos conquistados historicamente e 

assegurados na Constituição Federal de 1988, dita cidadã e democrática, e a não 

efetivação das várias garantias sociais na vida de cada ser humano. A saúde 

encontra-se sob a égide do sistema capitalista financeiro e da ideologia neoliberal, 

dos organismos internacionais como o Banco Mundial – BIRD e do Fundo Monetário 

Internacional - FMI, que ditam as regras e normas para as políticas sociais em nosso 

país, retirando direitos conquistados e acumulando riqueza.  

As transformações societárias nos campos sócio-econômico, político e 

cultural, que vem ocorrendo no cenário mundial e brasileiro, rebatem tanto nos 

aspectos objetivos/materiais, quanto nas questões subjetivas da vida em sociedade. 

O sistema capitalista dominante não garante as condições que atendam as reais 

necessidades sociais, mas também atinge as maneiras de pensar, ser e agir em 

sociedade. No setor saúde mental, os PTM além de enfrentar a fome, a falta de 

moradia, trabalho, alimentação, lazer, condições necessárias à saúde integral, 

enfrentam o preconceito, a discriminação, o medo, o estresse, a banalização dos 

problemas sociais, como a própria doença mental. Esses fatores mais as formas de 

exclusão, as dificuldades de vinculação afetiva devido à exorbitância do 

individualismo, a fragmentação da realidade social, podem ser configurados como os 

principais desencadeadores das doenças da mente ou para o agravamento das já 

existentes, contrariando a concepção de direito integral à saúde assegurado na 

Carta Magna (BISNETO, 2005; PETRAS, 2003).  

Na conjuntura atual, as várias expressões da questão social estão cada vez 

mais evidentes desembocando em grandes desafios para os vários campos sociais, 

seja na academia via formação dos profissionais, nos campos governamentais, 

empresariais, nos movimentos sociais e para os próprios profissionais que trabalham 

com o social; sobretudo, para o Serviço Social, que atua na formulação, execução e 

avaliação de políticas sociais, na defesa dos direitos sociais e no campo da 

reprodução social. Esta profissão tem a questão social como base de fundação 

sócio-histórica, o que lhe confere um estatuto de elemento central e constitutivo da 
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relação entre profissão e a realidade social. O assistente social intervém no terreno 

de produção e resistência dos indivíduos para com a questão social. Não só decifra 

suas formas e expressões sociais, mas também dá visibilidade às formas de 

resistência e luta por vezes oculta, mas presentes na realidade (IAMAMOTO, 2001; 

PEREIRA, 2001). 

O Serviço Social atua com e na questão social e esta por sua vez tem raiz na 

sociedade capitalista, na relação desigual de exploração do trabalhador, na 

acumulação de poder e riqueza e nas várias formas de discriminação e exclusão 

social, entre elas a situação do Portador de Transtorno Mental – PTM. Em termos 

históricos/conceituais, a questão social pode ser considerada como a expressão 

politizada da desigualdade social inerente a constituição da sociedade burguesa. 

Para qualificá-la, é preciso situá-la historicamente e datar as condições de vida dos 

trabalhadores (a sua produção material e imaterial, como participam da riqueza 

socialmente produzida) e quais as respostas dadas pela burguesia historicamente à 

classe trabalhadora. Significa um conjunto de problemas sociais, políticos e 

econômicos que se geram com o surgimento da classe operária dentro do cenário 

político da sociedade capitalista. É a manifestação no cotidiano social da contradição 

entre o proletariado e a burguesia, que passa a exigir outros tipos de intervenção, 

além da caridade e repressão (IAMAMOTO, 2001; MOTA, 2000). 

 O Serviço Social tem a sua atuação na relação população dominada, oprimida 

ou excluída, requisitada pelo Estado. É uma profissão que tem características 

singulares. É uma forma de expressão da prática social, ou seja, uma forma de ação 

profissional em permanente transformação pelo diálogo incessante entre teoria e 

prática. A prática social é o processo que ultrapassa o mero exercício rotineiro capaz 

de modificar tudo o que rodeia o homem na sua individualidade para atingir a 

direção, o ritmo, e o desenvolvimento de seus atos sociais no seu construir-se 

enquanto ser social (HELLER, 1971; NETTO & FALCÃO, 2000). 

Mundialmente, a gênese do Serviço Social no campo da saúde mental data 

dos anos 20 nos EUA, com referência na metodologia de caso protagonizada por 

Mary Richmond. Essa profissão durante muitos anos teve sua intervenção atrelada 

às questões relacionadas ao reajustamento dos enfermos após a alta hospitalar e a 

sua reintegração social (SILVA, 1993; VASCONCELOS, 2000). 
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No Brasil, o Serviço Social iniciou suas atividades no campo da saúde mental, 

nos anos 40, a partir do segmento infantil e juvenil, com atuação no Centro de 

Orientação Infantil - COI e no Centro de Orientação Juvenil – COJ, sob inspiração do 

modelo das “Child Guidance Clinics” cujos fundamentos baseiam-se no higienismo 

americano e brasileiro. Nesta época, a assistência psiquiátrica era essencialmente 

asilar, ou seja, institucionalizada e com a intervenção na prevenção higienista. Os 

profissionais de Serviço Social tiveram sua inserção nas diretorias hospitalares 

psiquiátricas, para trabalhar nas seções de assistência social, pois até aquele 

momento tal tarefa era desenvolvida por médicos e trabalhadores sem qualificação 

profissional (RAMOS, 2003). 

A tradição do Serviço Social na saúde mental sofreu influência do Serviço 

Social Clínico, sobretudo a partir de sua versão de caso da Escola Diagnóstica, do 

higienismo e da perspectiva metodológica e funcional das ciências sociais. Portanto, 

o que sobressaiu na prática do Serviço Social na saúde mental foi o enfoque 

adaptativo, individualizante e normatizador. O eixo de abordagem do Serviço Social 

na saúde mental centrava-se numa perspectiva psicologizante da análise da 

realidade de seus usuários (BRAVO, 2004; RAMOS, 2003; VASCONCELOS, 2000). 

Assim, a inserção do Serviço Social no campo da saúde mental não partiu de 

necessidades terapêuticas ou clínicas para os Portadores de Transtorno Mental, 

mas sim, atendia aos interesses da modernização conservadora do Estado ditatorial 

brasileiro em busca de uma possível legitimação em áreas críticas, como a atenção 

à saúde dos trabalhadores do sistema previdenciário. O trabalho do assistente social 

era subordinado à direção das instituições atendendo prioritariamente as suas 

demandas para levantamentos de dados sociais e familiares dos pacientes e/ou de 

contatos de familiares para preparação para a alta. O Serviço Social estava 

subordinado a medicina tradicional, sendo assim, caracterizada como uma profissão 

paramédica (BISNETO, 2005; PETRAS, 2003). 

 Desde o início da atuação do Serviço Social no campo da saúde mental até 

as décadas de 70/80, houve um predomínio do Serviço Social clínico nas práticas 

dos assistentes sociais. Nesse momento, há também uma inserção efetiva do 

Serviço Social na saúde mental em hospitais psiquiátricos pelas exigências do 

Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, sob influência da Organização 

Mundial de Saúde – OMS e sua subsidiária Organização Pan – Americana de Saúde 
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– OPAS. Houve um fortalecimento de forma determinante do processo de reforma 

da saúde pública impulsionando os militantes da área como uma portaria do 

INAMPS de 1973, que exigiu entre outras coisas, o aumento do número de 

profissionais nos hospitais, incluindo os assistentes sociais (BRAVO, 2004).  

Na década de oitenta, começam a haver mudanças significativas no campo 

da saúde e sobretudo da saúde mental, sob o impulso dos movimentos sociais e 

com o fortalecimento da luta pela redemocratização no país. Este movimento de 

crítica e mudanças no sistema público de saúde e de saúde mental é reconhecido 

pela literatura por “Reforma Sanitária”, no campo da saúde, e por “Reforma 

Psiquiátrica”, no campo específico da saúde mental. 

Concomitante ao movimento sanitário na década de 80, no campo particular 

do Serviço Social ocorreu o Movimento de Reconceituação que teve início na 

América Latina na década de 60 e foi impulsionado no Brasil no final da década de 

70. Sendo assim, Vasconcelos (2000), ao avaliar o Movimento de Renovação do 

Serviço Social brasileiro a partir das novas demandas colocadas na área da saúde 

mental, defende a tese segundo a qual houve um recalcamento do tema da 

“subjetividade, da sexualidade e da emoção” no interior do debate profissional. Mas, 

Rodrigues (2002), explica que isso ocorreu devido justamente às orientações 

teórico-metodológicas do Serviço Social nesse momento, ao marxismo “enviesado” 
presente em grande parte do movimento de reconceituação da década de 80 até 

meados da década de 90. No final dessa década é que é realmente incluída a 

proposta marxista de intenção de ruptura com a ordem capitalista/conservadora 

vigente. 

A perspectiva de intenção de ruptura denominada por Netto (1991), surgiu 

como crítica às perspectivas modernizadora e de reatualização do conservadorismo. 

Pretensão de romper com o pensamento conservador e a tradição positivista e 

fenomenológica presentes no Serviço Social. Esta perspectiva é ligada ao 

alargamento e ao aprofundamento da democracia na sociedade e no Estado 

brasileiro. A perspectiva histórico-crítica tem como base sociopolítica a relação viva 

entre classes e forças sociais, projetos sociais etc. No plano teórico-metodológico, 

negava a autocracia burguesa; no plano profissional, chocava-se com o perfil do 

assistente social referenciado pela “modernização conservadora”; e no plano 
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político, suas concepções de participação social e cidadania, bem como suas 

projeções societárias, batiam contra a instituição da ditadura. 

A partir da década de 90, a proposta de desinstitucionalização inspirada na 

psiquiatria democrática italiana, representada por Franco Basaglia e com o impulso 

que o Movimento de Reconceituação desencadeou no interior do Serviço Social, 

novos princípios passaram a referenciar a prática do Serviço Social no campo da 

saúde mental. O Movimento de Reforma Psiquiátrica brasileiro desafia e impõe 

novas demandas ao Serviço Social ao postular pela extinção gradual do modelo 

hospitalocêntrico e sua substituição por serviços alternativos-substitutivos. Para 

além da mudança organizacional do tratamento psiquiátrico, novas exigências e 

posicionamentos são colocados para os trabalhadores em saúde, dentre os quais, 

os assistentes sociais. De acordo com Ramos (2003), os maiores desafios a serem 

enfrentados nos novos serviços que ampliam a própria concepção de clínica da 

psicose são a reinserção social e reconstrução da identidade do Portador de 

Transtorno Mental – PTM, e aqui acrescentamos a integralidade. Neste sentido, há 

um alargamento das diferentes práticas profissionais construídas até então. A ação 

do médico não é somente medicar e clinicar é também a de articular recursos e 

potencialidades para garantir a qualidade de vida do enfermo.  

As conquistas adquiridas no campo dos direitos sociais e legitimadas na 

Constituição de 1988, sobretudo no setor saúde e saúde mental, com o conceito 

ampliado de saúde, seu estatuto de direito do cidadão e dever do Estado (Art. 196 

CF), os mecanismos de democratização das informações, a descentralização 

político-administrativa, a intersetorialidade, os princípios de universalidade, equidade 

e integralidade do SUS, ao mesmo tempo abrem caminhos e coloca grandes 

desafios à prática profissional do assistente social. Por um lado, a elaboração 

desses princípios e mecanismos significa avanços no campo da saúde, 

principalmente, da saúde mental, que durante muitos anos viveu uma história de 

privação do indivíduo da sua liberdade, da sua autonomia, do direito de participar de 

sua própria vida, de fazer parte da própria história. O atendimento em saúde mental 

era desenvolvido sob o confinamento do PTM em instituições psiquiátricas, 

antiterapêuticas, que serviam para retirar os sujeitos que fossem improdutivos da 

cena social e transformar cada vez mais os hospitais em indústrias da loucura. Por 

outro lado, existem muitos limites para implementação da saúde, devido aos vários 
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interesses envolvidos, as visões de mundo, permeadas pela falta de recursos que 

dificulta a efetivação da saúde na sua amplitude. 

Essa situação impõe limites e desafios à intervenção do Serviço Social na 

área, pois apesar de sua ênfase no social não tem seu saber plenamente 

reconhecido. Assim como, o enfrentamento da questão social num contexto 

neoliberal, de redução de investimento público na saúde, na previdência e na 

assistência social, da ausência da democracia e da cidadania, são aspectos que 

dificultam a efetivação da reabilitação psicossocial do ponto de vista da cidadania 

real e a construção da saúde integral (BISNETO, 2005; VASCONCELOS, 2002). 

 Além desses aspectos, apesar dos avanços nos campos teórico-

metodológicos, organizacional e ético-político, há pouca mobilização política e 

organizativa para garantia das necessidades sociais por parte da sociedade em 

geral. Houve o processo de luta, com os movimentos sociais na década de oitenta, 

os direitos foram garantidos em lei, mas há muitos limites impostos pelo atual 

sistema político-econômico capitalista e neoliberal que não prioriza as necessidades 

das classes subalternas, mas sim a acumulação de lucro e de riqueza, sobressaindo 

os interesses do mercado.  

Assim, para que o Serviço Social reforce a visão social como imprescindível 

em saúde mental e construa estratégias de enfrentamento da questão social 

mediante intervenção que não reproduza a exclusão, a inabilitação, o estigma e 

alienação, é preciso intervir atrelando os problemas sociais aos problemas sócio-

econômicos, ultrapassando a visão de sintomas da doença mental que é resolvido 

apenas com remédios e/ou psicoterapia. Essas alternativas são construídas 

articulando-se com outras políticas públicas além das setoriais, com os usuários, 

com os outros profissionais da equipe de saúde, com empresas, ONG e com os 

movimentos sociais. 

A participação do assistente social no processo de construção da 

integralidade na assistência em saúde e particularmente na saúde mental tem como 

desafio identificar o conjunto das necessidades da população usuária, buscar 

alternativas conjuntas em prol dos cidadãos mediante um desempenho crítico e 

competente capaz de fazer frente aos desafios impostos à profissão, nos rumos da 

preservação e ampliação das conquistas democráticas na sociedade brasileira.  
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Nesse caminho de construção de novas formas de enfrentamento da questão 

social na saúde mental, como afirma Bisneto (2005), só é possível realizar 

acolhimento, contratualidade, cuidado, cooperativa de trabalho, oficina de geração 

de renda, luta antimanicomial, atenção integralizada, pensar em subjetividade, se 

colocarmos em pé de igualdade com cidadania, direitos sociais, ética, totalidade 

social, nos diversos campos profissionais envolvidos na saúde mental. O assistente 

social pode atuar nessa direção desde que faça a conexão entre a intervenção e a 

totalidade das relações que afetam o problema, unindo o singular ao particular e ao 

universal. 

Dessa forma, a compreensão e intervenção do Serviço Social com vistas à 

saúde integral torna-se primordial para a elucidação teórica e interventiva da 

profissão nesse importante momento de transformações sociais e 

conseqüentemente profissionais. Pois, apesar do quadro atual ser caracterizado por 

garantias constitucionais, verifica-se a redução das políticas sociais em várias áreas 

(BERHING,1998). 

O Serviço Social e a saúde mental possuem um ponto em comum nos 

avanços ocorridos em seus processos teórico-metodológicos, ou seja, o 

deslocamento de proposições conservadoras para orientações progressistas. A 

aproximação e articulação entre o Serviço Social e a saúde mental se deu por 

ambas as áreas conter princípios voltados à garantia do atendimento integral. 

Entretanto, essas orientações progressistas não são hegemônicas, unívocas nos 

campos da saúde mental e do Serviço Social, são heterogêneas, complexas, 

convivem com traços conservadores, herdados do passado recente, na nova 

geração de assistentes sociais e profissionais que atuam na saúde e na saúde 

mental (BRAVO, 2004; RODRIGUES, 2002; VASCONCELOS, 2002).  

O avanço e a consolidação ideopolítica da ruptura com o conservadorismo do 

Serviço Social e o avanço da Reforma Psiquiátrica no país nos anos oitenta e 

noventa possibilitaram a construção de novos princípios orientadores à prática 

profissional do Serviço Social no campo da saúde mental. Todavia, essa mudança 

não foi acompanhada pela afirmação de um projeto profissional pautado nos 

desafios do Serviço Social na saúde mental na atualidade, nem tampouco por uma 

compreensão nítida do papel do assistente social nos serviços de saúde mental hoje 

existentes. Ao contrário, parece que existe uma crise de identidade, alimentada, 
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sobretudo, pelo ideário da pós-modernidade9 e pelo conservadorismo; fomentando a 

diluição das particularidades da prática profissional do Serviço Social no trabalho 

multiprofissional (RODRIGUES, 2002).    

  Diante das mudanças ocorridas no cenário político-econômico, social e 

cultural que vêm ocorrendo na realidade mundial e brasileira faz parte do 

aprofundamento das transformações societárias e somadas ao quadro geral de 

mudanças na sociedade, incidem diretamente sobre as profissões, suas áreas de 

intervenção, seus suportes de conhecimento e implementação, suas 

funcionalidades. Assim, diante dos limites postos à prática do assistente social no 

campo da saúde mental, das estratégias para o enfrentamento da questão social, 

faz-se necessário uma investigação aprofundada dessa realidade, das suas 

determinações e de seus processos, da forças presentes em disputa, com as suas 

ideologias e interesses diversos. 

Nesse sentido, acreditamos que a profissão de Serviço Social possui 

princípios fundantes para uma atuação no campo da saúde e da saúde mental. No 

entanto, esta profissão encontra-se no meio da contradição entre os interesses 

sociais e os interesses particulares do projeto capitalista hoje hegemônico. Assim, 

grandes desafios são postos aos assistentes sociais no cotidiano social e 

requisitando-lhes posicionamentos renovados. Então, diante  dessas transformações 

societárias realizamos uma pesquisa num Centro de Atenção Psicossocial de 

transtorno na cidade de Recife/PE para nos aproximarmos da complexidade, da 

contradição existente entre o discurso do SUS, da Reforma Sanitária e da Reforma 

Psiquiátrica e a realidade enfrentada na prática do Serviço Social e da equipe de 

saúde do CAPS. 

 

 

 

 

________________________ 
9 Perspectiva anti-teórica com rejeição da totalidade e com ênfase no fragmentário, a realidade é 

símbolo e discurso, embasada no aspecto relacional (RODRIGUES, 2002).   
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33..11  --  NNAATTUURREEZZAA  DDOO  EESSTTUUDDOO  

 

A pesquisa tem caráter qualitativo, possibilita uma relação entre as opiniões 

dos sujeitos do estudo e corresponde a um espaço mais abrangente das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis. Proporciona uma análise teórica dos fenômenos sociais para além das 

aparências superficiais do dia-a-dia das pessoas e uma aproximação crítica das 

categorias e formas como se configura essa experiência diária (MINAYO, 2002; 

RAMOS 2003). 

O objetivo fundamental da pesquisa qualitativa não reside na produção de 

opiniões representativas e objetivamente mensuráveis de um grupo; está no 

aprofundamento da compreensão de um fenômeno social por meio de entrevista em 

profundidade e análises qualitativas da consciência articulada dos atores envolvidos 

no fenômeno (RICHARDSON, 1999).  

 

  33..22  --  CCOOLLEETTAA  DDEE  DDAADDOOSS  

  

            A pesquisa foi realizada no período de janeiro a março de 2007. Utilizamos 

para a coleta de dados, a entrevista semi-estruturada, com roteiro de 

aprofundamento para captar e aprofundar as categorias do estudo, a observação 

não participante e a pesquisa documental. 

A entrevista semi-estruturada articula perguntas abertas ou não estruturadas, 

a perguntas previamente estruturadas. Permite a obtenção de dados subjetivos 

(valores, atitudes e opinião dos sujeitos entrevistados), que podem ser 

transformados em dados objetivos (gráficos, estatísticas etc.) (MINAYO et. al. 2002). 

Para Triviños (1992), a entrevista semi-estruturada é uma técnica que valoriza 

a presença do investigador e oferece perspectivas possíveis para que o entrevistado 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo o investigado, 

favorecendo não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também uma 

explicação e compreensão de sua totalidade.   
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A utilização da entrevista como técnica de coleta de informações objetivou o 

levantamento dos dados referentes ao perfil profissional dos assistentes sociais do 

CAPS; as dificuldades encontradas por esses profissionais para a implementação da 

integralidade na assistência em saúde mental, diante de um cenário de mudanças 

societárias e consequentemente profissionais. Bem como, analisar as condições de 

trabalho dos assistentes sociais inseridos nos CAPS, seu lugar na equipe de saúde 

mental, para saber se são oferecidas condições para a integralidade.  

Os documentos utilizados para a análise foram o projeto terapêutico do CAPS 

e textos elaborados pelos assistentes sociais da instituição pesquisada sobre a 

prática profissional do Serviço Social no campo da saúde mental. O projeto do CAPS 

foi elaborado em 2004, mas ainda não sofreu reformulação. 

Em relação ao projeto terapêutico do CAPS a finalidade foi saber qual a 

associação dos seus objetivos, princípios e atividades com a concepção de 

integralidade do SUS e qual a noção de integralidade encontrada nesse projeto. 

No que se refere à observação não participante, foi observada a ação do 

Serviço Social na equipe avançada para verificar quantos assistentes sociais 

participam, com que freqüência e como se dá a intervenção desse profissional na 

comunidade na construção da integralidade.  

Outro momento de utilização da observação como técnica de coleta de dados, 

foi em três grupos coordenados pelos assistentes sociais (cidadania, educação em 

saúde e família), para levantar as demandas postas a esses profissionais, as formas 

concretas de enfrentamento e as elaboradas pelos profissionais de Serviço Social. 

As observações realizadas durante 07 reuniões em equipe no CAPS 

objetivaram verificar a relação do Serviço Social com a equipe de saúde do CAPS, a  

correlação de forças existente, a configuração do grupo como interdisciplinar ou 

multidisciplinar; a relação da equipe com a concepção ampla de saúde.  

Para a coleta de dados realizamos também uma pesquisa sobre as condições 

sócio-econômicas dos PTM do CAPS. Este levantamento foi realizado mediante 

formulário elaborado pela pesquisadora, com sugestões do Serviço Social e de 

alguns técnicos. Teve como finalidade conhecer os meios de sobrevivência dos 

usuários, possibilitar uma aproximação da sua realidade e poder fazer um paralelo 

com a noção ampla de saúde assegurada na Carta Magna.  
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   33..33  --  CCAAMMPPOO  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA    

 

A escolha de apenas um CAPS de transtorno mental se deu em função da 

pesquisa qualitativa e por se buscar um aprofundamento, aproximação da prática 

profissional dos assistentes sociais. Esta escolha justifica-se por não ser possível a 

investigação em todos os CAPS de transtorno, pois totalizam sete, e requer grande 

período de tempo para a coleta de dados. Outro motivo para a escolha do CAPS do 

tipo transtorno mental ocorreu por ter mais propriedade sobre a área uma vez que o 

estágio curricular, o projeto de intervenção e o Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC da pesquisadora foram realizados em uma dessas instituições de saúde 

mental. Para a escolha do CAPS, privilegiou-se: 

1. Instituição com maior número de assistentes sociais com mais de dois anos 

de exercício no CAPS; 

2. Disponibilidade para participar da pesquisa.  

Sendo assim, a pesquisa foi realizada no Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS David Capistrano localizado no Distrito Sanitário VI, bairro do IPSEP, cidade 

do Recife/PE.  

O CAPS David Capistrano foi inaugurado em 2004. É caracterizado como 

CAPS III, tipo 24 horas e com capacidade de atendimento para sessenta 

usuários/dia e seus familiares. Tem como público alvo pessoas de ambos os sexos, 

a partir dos quinze anos, portadores de distúrbios psíquicos, psicóticos e neuróticos 

graves em situação de crise. A prioridade para tratamento é das pessoas residentes 

no Distrito Sanitário VI - DSVI. 

Essa instituição de saúde mental trabalha com três modalidades de 

atendimento: intensivo, semi-intensivo e o não intensivo. Conforme a Portaria 

336/GM define-se como intensivo aquele destinado aos usuários que necessitam de 

acompanhamento diário por estarem em situação de crise, ou seja, apresentando 

sintomas produtivos, quebra do funcionamento habitual e intenso sofrimento. Os 

usuários que estão nesta modalidade freqüentam o serviço pela manhã ou à tarde, 

com 10 vagas para cada um dos turnos. Para esses usuários, são indicados os 

grupos de referência para que haja continuidade no processo terapêutico, ou seja, 
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eles participam de grupos e abordagens terapêuticas individuais e familiares, bem 

como, recebem diariamente acolhimento, abordagem individual e familiar, 

atendimento medicamentoso e psicológico.   

O atendimento semi-intensivo é destinado a usuários com alguma capacidade 

crítica, mas que ainda necessitam de suporte. Visa enfocar o projeto de vida do 

usuário, objetivando o estímulo à construção da autonomia, trabalhando a relação 

familiar e comunitária, a reflexão sobre sua evolução e ainda enfatizando o vínculo 

de confiança em detrimento de uma relação de dependência com o serviço. Os 

usuários inseridos nesta modalidade freqüentam o CAPS três dias na semana 

(manhã ou tarde) e participam de todas as atividades oferecidas pela instituição.  

A modalidade de atendimento não-intensiva está voltada para uma clientela 

que apresenta relação familiar e social menos conflituosa e visa trabalhar questões 

relacionadas principalmente à cidadania e à operacionalização de um projeto de 

vida. Esta modalidade pode absorver no máximo trinta e dois usuários, com 

acompanhamento grupal com profissional responsável pela modalidade e avaliação 

médica mensal.  

A amostra ficou constituída de 05 profissionais de Serviço Social, sendo 04 do 

sexo feminino e 01 do sexo masculino. Quanto à idade, 04 estão na faixa etária de 

31 a 40 anos. Quanto ao tempo de titulação, 03 se graduaram entre 08 e 10 anos e 

se encontram na área de saúde mental há mais de 02 anos. No que concerne à 

unidade de formação profissional, 04 dos entrevistados concluíram Serviço Social 

em universidade pública (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE). Apenas 01 

assistente social realizou a sua formação na Universidade Católica de Pernambuco 

– UNICAP. Um profissional possui pós – graduação latu–sensu (especialização) e 

04 realizaram pós – graduação strictu-sensu (mestrado). Todos os entrevistados 

apontaram como motivo para trabalhar na saúde mental a questão da inserção no 

mercado de trabalho via concurso público, prezando pela estabilidade. No entanto, 

afirmaram que uma vez inseridos na saúde mental se “apaixonaram” pela área. Três 

assistentes sociais afirmaram ser integrantes do Conselho Gestor do CAPS, mas 

referiram que este ainda não está em funcionamento.         
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33..44  --  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  DDAADDOOSS  

 

Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo de 

Bardin (1979), uma das técnicas mais comumente usada para representar o 

tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa. Para Minayo (1998), significa 

mais do que um procedimento técnico envolve uma histórica busca teórica e prática 

no campo das investigações sociais. A análise dos dados cumpriu as seguintes 

etapas: 

 

aa))  OOrrddeennaaççããoo  ddooss  ddaaddooss::  

 

Essa fase englobou as entrevistas e o conjunto do material dos documentos 

analisados, no caso os textos dos assistentes sociais sobre a sua prática profissional 

e o projeto terapêutico do CAPS. Essa etapa incluiu transcrição das entrevistas 

gravadas, releitura do material e organização dos relatos em determinada ordem. 

Essa etapa deu ao investigador um mapa horizontal de suas descobertas no campo 

e supõe um início de classificação 

 

bb))  CCllaassssiiffiiccaaççããoo  ddooss  ddaaddooss::    

  

Do ponto de vista dialético, a classificação foi feita a partir do material 

recolhido (entrevistas, observações não participantes e pesquisa documental) tendo 

presente o embasamento teórico, os pressupostos e hipóteses do pesquisador. Essa 

fase envolveu uma leitura exaustiva e repetida dos textos estabelecendo uma 

relação interrogativa com eles. Essa atividade ajudou a estabelecer as categorias 

empíricas, que foram confrontadas com as categorias analíticas teoricamente 

estabelecidas como balizas da investigação, buscando as relações dialéticas entre 

ambas. 
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C) Análise final: 

 

As etapas anteriores – com o marco teórico (a noção ampla de saúde, os 

princípios da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica e o Código de Ética do 

serviço Social) presente o tempo todo – fazem uma inflexão sobre o material 

empírico, que é o ponto de partida e de chegada da interpretação. Esse movimento 

incessante que se eleva do empírico ao teórico e vice-versa, entre o concreto e o 

abstrato, entre o particular e o geral é o verdadeiro movimento dialético visando ao 

concreto pensado. 

O produto final e provisório, resultado de todas as etapas de pesquisa, é o 

concreto pensado do qual nos fala Marx. Mas a sua compreensão jamais é 

contemplativa. Ela inclui num mesmo projeto o objeto, o sujeito do conhecimento e 

as próprias interrogações em movimento totalizador. A interpretação além de 

superar a dicotomia objetividade versus subjetividade, exterioridade versus 

interioridade, análise e síntese, revelará que o produto da pesquisa é um momento 

da práxis do pesquisador. Sua obra desvenda os segredos de seus próprios 

condicionamentos (MINAYO, 1998). 

 

33..55  --  AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  SSOOCCIIAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA  

    

  O presente projeto foi submetido à Coordenação de Saúde Mental da Prefeitura 

Municipal do Recife/PE para obtenção de autorização para participar das atividades 

do Centro de Atenção Psicossocial David Capistrano.  

Com a carta de anuência em mãos, o segundo passo foi a apresentação do 

projeto de pesquisa à Gerência e à equipe de saúde do CAPS em reunião técnica, 

quando foram entregue cópias do projeto de pesquisa.  

O projeto foi apresentado à equipe de saúde do CAPS, os assistentes sociais 

e os outros profissiononais tomaram conhecimento da pesquisa, de seus objetivos e 

puderam fazer perguntas para elucidação de dúvidas. Na ocasião, os técnicos 

sugeriram o  oa pesquisa sobre toda estrutura do CAPS, sua rotina, funcionamento, 
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atividades realizadas e seus objetivos. Sugeriram também a minha participação não 

apenas em grupos coordenados pelos assistentes sociais, mas por todos os 

profissionais que compõem a equipe de saúde mental do David Capistrano.  acabei 

participando dos grupos coordenados pelo assistente social e por outro profissional 

da equipe de saúde do CAPS, principalmente Psicólogo, Enfermeiro ou Terapeuta 

ocupacional.   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

 
 
 
 

AA  PPRRÁÁTTIICCAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  DDOO  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  SSOOCCIIAALL  NNOO  CCAAMMPPOO  DDAA  

SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL::  OOSS  DDEESSAAFFIIOOSS  PPOOSSTTOOSS  ÀÀ  
IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  IINNTTEEGGRRAALLIIDDAADDEE  
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44..11  --  UUMM  NNOOVVOO  CCOONNCCEEIITTOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  QQUUEE  PPEERRPPAASSSSAA  AA  SSAAÚÚDDEE    

MMEENNTTAALL    

 

Os campos da saúde e da saúde mental encontram-se sob as bases dos 

Movimentos de Reforma Sanitária e de Reforma Psiquiátrica que referenciam 

princípios de universalidade, integralidade e equidade. Para efetivação desses 

princípios torna-se necessário não apenas mudanças nas práticas e nas ações 

realizadas pelos vários profissionais desse setor, mas a implementação de políticas 

por parte do Estado e por parte da sociedade, um movimento de mobilização e 

organização política que envolva a participação dos vários sujeitos coletivos 

envolvidos na luta pela garantia dos fatores determinantes e condicionantes da 

saúde.                

                                                                                                                                                        

44..22))  AA  PPRRÁÁTTIICCAA  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  SSOOCCIIAALL  NNAA  SSUUAA  AARRTTIICCUULLAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  AASS  

PPOOLLÍÍTTIICCAASS  EE  PPRROOGGRRAAMMAASS  SSOOCCIIAAIISS    

 

O Serviço Social é uma profissão de nível superior, regulamentada pela Lei 

8.662, de 07 de junho de 1993. Reconhecida academicamente e legitimada 

socialmente tem sua práxis profissional orientada pelo Código de Ética Profissional – 

resolução CFESS nº 273/93, de 13 de março de 1993, o qual expressa um projeto 

profissional contemporâneo comprometido com a democracia e com o acesso 

universal aos direitos sociais, civis e políticos. Entretanto, essa profissão encontra-se 

no centro da contradição entre garantias sociais asseguradas na Constituição 

Federal de 1988 e o sistema político econômico brasileiro sob a égide de um Estado 

que nega os direitos sociais, entre estes a saúde. Então, novos desafios são postos 

aos profissionais que atuam na saúde e na saúde mental, sobretudo o Serviço 

Social cujos princípios indicam um claro compromisso político com a classe 

trabalhadora, apontando para um projeto profissional radicalmente democrático 

vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem 

dominação-exploração de classe (CFESS, 1993). 
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A profissão de Serviço Social possui um Código de Ética cujos princípios 

permitem uma boa prática em saúde. Entre os seus onze princípios fundamentais 

Bravo (2004:44-45), destaca:  

• “Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo”; 

• “Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática”; 

• “Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste código e com a luta geral dos trabalhadores”; 

• “Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional”. 

É mister ressaltar que o projeto profissional do Serviço Social se gestou nas 

décadas de oitenta e noventa, que foram décadas caracterizadas pelo processo de 

democratização do Brasil e por isto busca assegurar esta democracia como valor 

supremo da sociedade e das relações sociais, bem como o acesso universal aos 

direitos sociais, civis e políticos. Entretanto, não podemos perder de vista o caráter 

histórico e transitório da profissão, pois: 

 

[...] se configura e se recria no âmbito das relações entre Estado e 
sociedade, fruto de determinantes macrossociais que estabelecem 
limites ao exercício profissional, inscrito na divisão social e técnica 
do trabalho e nas relações de propriedade que a sustentam 
(IAMAMOTO, 2002:18).  

 

O trabalho do assistente social no CAPS referente a políticas e programas 

sociais gira em torno de orientações e encaminhamentos de usuários sobre os 

benefícios sócio-assistenciais, a exemplo do Benefício de Prestação Continuada - 

BPC, da carteira de livre acesso a transportes urbanos, a articulação de oficinas de 

pintura, xilogravura, de iniciação ao teatro e de alguns cursos profissionalizantes de 

informática, entre outros. Na verdade, a realidade mostra e há uma crítica expressa 

na fala dos assistentes sociais em relação à carência de políticas públicas 

(principalmente trabalho e moradia), que garantam a saúde integral do PTM, bem 
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como à insuficiência e à falta de efetividade das instituições sociais e de 

atendimento aos usuários da saúde mental. Podemos perceber nas análises a 

seguir: 

 

“Apenas 10% dos usuários hoje existentes no CAPS possuem BPC, 
alguns vivem do auxílio doença e cerca de 80% vivem da renda 
familiar, que em sua maioria, também sofrem dos vários problemas 
sociais e econômicos que atingem toda a sociedade. Muitas famílias 
sofrem de problemas de saúde grave, inclusive, mentais e também 
precisam de um atendimento adequado” (ASSISTENTE SOCIAL A).     
 
“ O usuário busca o BPC ou o auxílio doença como meio de 
sobrevivência. São novas perspectivas para aqueles que perderam o 
emprego e buscam benefícios. Entretanto, tais direitos são negados 
pela Previdência Social, pelo CID do paciente ou pela exclusão de 
algumas patologias, que atualmente são controladas, a exemplo do 
HIV e problemas ortopédicos” (ASSISTENTE SOCIAL B).   
 
“No momento da alta, o paciente esbarra em várias dificuldades 
como atendimento ambulatorial precário, o suporte psicológico quase 
inexistente, os cursos profissionalizantes restritos, muitas vezes se 
dão por sorteio, não tem vaga para todo mundo. Dificuldade para o 
trabalho em geral, o PTM não consegue entrar no mercado de 
trabalho formal, a minoria que exerce alguma atividade é no mercado 
informal”(ASSISTENTES SOCIAL C). 
 
“Falta muito para a garantia da saúde integral porque as condições 
de moradia (...) as pessoas são extremamente carentes, destacam-
se poucas pessoas que têm boas condições financeiras. Até por 
localização geográfica a gente percebe que os usuários moram tudo 
em morro. Muitos usuários passam um tempão no CAPS até devido 
a alimentação que estes não têm em casa, é um problema estrutural, 
está além do Serviço Social“(ASSISTENTE SOCIAL D) 
 

A questão do trabalho um dos fatores determinantes e condicionantes da 

saúde é a mais gritante no universo dos usuários do CAPS, que também faz parte 

da reabilitação psicossocial tão programada no campo da saúde mental. Para 

Saraceno, (1999), a proposta terapêutica de reabilitação psicossocial exige a (re) 

inscrição dos PTM nas três esferas da vida: casa, mercado e trabalho. Entretanto, 

segundo depoimento de alguns assistentes sociais entrevistados e com base em um 

levantamento sobre as condições de sobrevivência dos PTM inseridos no CAPS no 

momento da pesquisa foram encontrados os seguintes resultados: dos 30 usuários 

existentes no CAPS apenas 03 trabalhavam, mas no mercado informal; 10 viviam do 

BPC; 01 estava de licença médica (funcionário público); 03 tinham Bolsa Família e 

os 13 restantes dependiam da renda familiar. 
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“O grande desafio é a inserção no mercado de trabalho, a 
necessidade de criação de políticas públicas para dar suporte aos 
PTM, porque esses usuários vivem numa instabilidade muito grande, 
oscilam seu estado de saúde e de relacionamento social. É preciso 
que haja inclusão em outros aparatos sociais, organização de 
moradores, grupos de lazer etc.  As oficinas de geração de renda 
que já apareceram até agora, na verdade, não permitem a entrada 
dos usuários do CAPS no mercado de trabalho, porque não são 
profissionalizantes. A exemplo, das oficinas já realizadas foram uma 
de xilografia e outra de pintura” (ASSISTENTE SOCIAL E).    

 

Ainda sobre a política de trabalho no campo da saúde mental existe proposta 

de oficina de trabalho para os PTM, com um investimento de R$ 10 mil reais para 

cada CAPS. Essa Oficina de geração de Renda é regulamentada pela Portaria n° 

1.169/GM de 07 de julho de 2005 e destina incentivo financeiro para municípios que 

desenvolvam projetos de Inclusão Social pelo Trabalho destinados a pessoas 

portadoras de transtornos mentais e/ou de transtornos decorrentes de uso de álcool 

e outras drogas. No David Capistrano, instituição onde foi realizada a pesquisa, foi 

delimitada a compra de uma máquina de xérox para a realização da oficina de 

trabalho com os usuários. No entanto, até o término da pesquisa a oficina não foi 

concretizada.  

Através desses resultados da pesquisa podemos perceber que os PTM 

continuam excluídos do mercado de trabalho assim como foram em toda a história 

da saúde mental brasileira. Essa questão destoa da concepção ampla de saúde no 

seus fundamentos. A diferença é que agora ao invés de serem tutelados pelo 

Estado, a responsabilidade é transferida às famílias e aos vários profissionais 

inseridos nas equipes de saúde e consequentemente desresponsabilização do 

Estado.  

A partir desses dados extraídos da realidade de um serviço de saúde mental 

podemos perceber o descumprimento da saúde enquanto direito do cidadão e dever 

do Estado. Uma vez que para se ter saúde é necessário condições básicas de 

sobrvivência como moradia digna, inserção no mercado de trabalho, condição 

fundante para o desenvolvimento material e espiritual do ser humano, a educação 

de qualidade, entre outras. No entanto, como podemos constatar por meio da 

pesquisa essas condições são asseguradas de maneira insuficiente pelo Estado e 

os PTM são duplamente excluídos, além da ausência das condições materiais para 
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a sua sobrevivência sofre com o preconceito, com a discriminação por ser uma 

pessoa portadora de transtorno mental.                                                                                          

Outra interpretação acerca dessa temática é que apesar dos profissionais de 

Serviço Social sinalizarem uma leitura crítica da realidade, de identificarem a 

ausência do Estado no provimento das políticas sociais realizam uma prática mais 

voltada a demanda institucional. Esses profissionais apontaram alguns fatores que 

limitam a sua intervenção profissional, dificuldades/entraves de realizar ações extra 

CAPS devido à sobrecarga de trabalho, ou acompanhamento dos vários usuários 

nos serviços.  

 

“Dificuldade burocrática de conhecer a rede sócio-assistencial, 
quando o assistente social quer dar seguimento a alguma coisa que 
foge da rotina, empaca (ASSISTENTE SOCIAL B)”; 
 
“A dinâmica organizacional, a rotina, a demanda institucional toma 
conta de boa parte do tempo do assistente social. Temos que 
coordenar vários grupos, de família, cidadania, educação em saúde, 
fazer atendimento individual na função de TR, registrar todos os 
grupos desenvolvidos, fazer evolução diária no prontuário dos 
usuários, fazer relatórios da nossa prática. E aí, tanto trabalho 
burocrático que acaba não restando tempo para as outras 
articulações extra CAPS extremamente essenciais para a 
implementação da política de saúde mental” (ASSISTENTE SOCIAL 
E).  

 

Muitas vezes esses aspectos colocados pelos assistentes sociais do CAPS 

podem ser uma questão de reorganização do processo de trabalho. Até porque 

acreditamos que essas atividades apontadas por esses profissionais como 

sobrecarga de trabalho e como pontos de entrave ao avanço da prática para além 

da demanda institucional são configurados, na verdade, como formas de 

sistematização da prática do Serviço Social e como instrumentais técnicos 

operativos necessários a ação profissional.  
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44..33  --  OO  SSEERRVVIIÇÇOO  SSOOCCIIAALL  EE  AA  EEQQUUIIPPEE  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARR::  AA  

CCOONNVVIIVVÊÊNNCCIIAA  DDEE  DDOOIISS  PPAARRAADDIIGGMMAASS  NNAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  PPOOLLÍÍTTIICCAA  

DDEE  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL    

 

Durante a fase de realização da pesquisa no Centro de Atenção Psicossocial 

- CAPS David Capistrano foi constatada a convivência de dois paradigmas na 

implementação da política de saúde mental. Por um lado, a existência de práticas 

conservadoras com predominância de atividades voltadas à demanda, à rotina da 

instituição com tendência à verticalidade nas ações e psicologização do 

atendimento, contrariando a noção ampla de saúde assegurada na Reforma 

Sanitária e na Reforma Psiquiátrica. Apesar do objetivo assegurado no projeto do 

CAPS que afirma “garantir atenção integral e possibilitar uma rede de cuidados aos 

usuários de saúde mental residentes no Distrito Sanitário VI”, durante observações 

realizadas numa reunião em equipe, a maioria dos técnicos do CAPS afirmaram não 

conhecerem o projeto terapêutico da instituição e constatou-se que as ações 

realizadas pela maioria desses profissionais se repetem dia-a-dia, giram em torno da 

admissão, inserção e mudança de usuários em modalidades de atendimento. 

Posteriormente, o próximo passo é a alta, sem compromisso com o projeto de vida 

dos Portadores de Transtorno Mental – PTM, com o acompanhamento familiar, com 

as questões que ultrapassem o atendimento no interior do CAPS. 

Sendo assim podemos observar algumas falas extraídas durante uma reunião 

técnica com a equipe de saúde do CAPS David Capistrano: 

 

“Minha função é atender os usuários apenas no interior do CAPS. 
Não sou família dos usuários, portanto não é minha função fazer as 
articulações com outras instituições fora do âmbito do CAPS, Este 
papel é da família e do próprio usuário” (TÉCNICO DA EQUIPE 
SAÚDE DO CAPS). 
 
 “Os usuários quando vêm do hospital fechado chegam calminhos, 
vamos mandar os usuários agitados de volta para o hospital fechado 
para se acalmarem” (TÉCNICO DA EQUIPE SAÚDE DO CAPS) 
 
“Vou dar alta a uns cinco usuários, já estão demorando demais no 
CAPS, aqui não é pousada” (TÉCNICO DA EQUIPE SAÚDE DO 
CAPS). 
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O discurso da maioria dos técnicos do CAPS é de que a família é quem 

precisa cuidar. A família é chamada como parceira e não se observam as condições 

sócio-econômicas e de saúde dessa família. 

  

“Cada vez mais que a família se responsabiliza e o Estado se 
desresponsabiliza dos direitos e começam a ser substituídos pelo 
acolhimento familiar” (ASSISTENTE SOCIAL D).  

 

A prática dos assistentes sociais inseridos no CAPS é realizada na articulação 

com outros técnicos que compõem a equipe de saúde, tais como: psiquiatras, 

terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros e gerência institucional. Diante dos 

limites institucionais e estruturais, das visões de mundo e dos vários interesses em 

disputa, os assistentes sociais vêm aliando forças com outros profissionais em luta 

pela garantia da saúde integral. Durante as reuniões de equipe, os assistentes 

sociais mostraram-se propositivos e críticos. Faziam sempre uma boa interpretação 

dos casos e das situações apresentadas, com as suas intervenções voltadas não 

apenas para as demandas institucionais, mas principalmente para os interesses dos 

usuários, para a defesa de seus direitos. Entretanto, encontram muitos desafios para 

poder encaminhar o seu trabalho de acordo com a concepção ampla de saúde e dos 

princípios do seu Código de Ética Profissional que se posiciona em favor da 

equidade e justiça social que assegure universalidade do acesso aos bens e 

serviços.                                                                                                                                           

Numa discussão da equipe do CAPS acerca do transporte, enquanto o 

restante da equipe de saúde mental discutiam a questão de transporte para buscar 

usuários em casa em situação crítica pelo fato de muitos usuários possuírem 

condições financeiras para arcar com o seu próprio transporte, os assistentes sociais 

apontavam que muitos usuários têm direito a carteira de livre acesso, que facilitaria 

a despesa com transporte em diversas ocasiões e, no entanto não é viabilizada. 

Muitas vezes o PTM nem sequer toma conhecimento sobre o direito, questão esta 

que os assistentes sociais vêm socializando, informando, democratizando o acesso 

aos usuários do CAPS pesquisado. Outro ponto levantado foi como colher dados 

sócio-econômicos dos usuários, na ficha de triagem, que possui insuficientes pontos 

a esse respeito, para ter como base o perfil dos usuários da instituição de saúde 

mental. 
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“Os direitos dos usuários não são sequer socializados, 
democratizados. Eles têm o direito de pelo menos saber sobre os 
seus direitos, para poder escolher, por exemplo, se vão querer dar 
entrada na carteira de livre acesso ou não” (ASSISTENTE SOCIAL 
C). 
 

A disparidade entre o discurso da integralidade para a equipe de saúde do 

CAPS e a sua realização na prática pode ser exemplificada também através da 

história de um PTM prestes a realizar tratamento no David Capistrano. Este usuário 

estava se preparando para casar e reconstruir sua vida com outra PTM. Alguns 

profissionais da equipe, sobretudo o corpo técnico administrativo, levantaram a 

polêmica de que esse usuário não tinha boas condições mentais para se casar e 

além do mais com outra usuária. Esta situação foi questionada pelos assistentes 

sociais presentes trazendo para o centro da discussão a garantia da saúde dos PTM 

e o seu projeto de vida. Chamaram atenção para a contradição entre os princípios 

que regem a política de saúde mental no campo legal, que não é sinal de garantia 

na prática, e o nosso compromisso ético-político, o que nos propomos na nossa 

intervenção profissional. 

 

“Quando a gente se depara com situações como essa, onde 
podemos ver um dos nossos usuários retomando sua vida, isso é 
fruto, resultado de um trabalho que vem se fazendo desde longo 
tempo no CAPS. È gratificante o PTM voltar a trabalhar, a ter planos, 
realizar os seus desejos sejam profissionais ou pessoais, mesmo 
diante de condições tão adversas” (ASSISTENTE SOCIAL E). 

 

A questão da integralidade atrelada à noção ampla de saúde, a saúde 

enquanto direito se perde em meio a tantas questões pontuais e rotineiras discutidas 

por grande parte dos profissionais que compõem a equipe do CAPS. A maioria das 

discussões realizadas nas reuniões girava em torno de aspectos técnicos 

administrativos, da rotina da instituição, como o controle em relação ao depósito de 

objetos dos usuários nos armários, pois às vezes os PTM pegam as chaves 

trocadas; a entrada e saída dos usuários, a questão de transporte (Kombi), vale 

transporte, o horário das refeições, entre outros. A equipe de saúde do CAPS tem 

seu processo de trabalho organizado com base numa indiferenciação de saberes 
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dos vários profissionais existentes no CAPS, uma despolitização, neutralização e 

homogeneização das práticas/funções justificada pelo trabalho interdisciplinar. 

  

“Todas as modalidades profissionais são postas num mesmo 
patamar, não levando em conta as particularidades de cada 
profissão. Parece até que não há interesses, visões de mundo 
envolvidas” (ASSISTENTE SOCIAL A).  
 
“Há uma incompreensão da particularidade de cada profissão, o 
assistente social deve fazer tudo menos o que ele sabe fazer, os 
assistentes sociais em sua maioria mal conseguem sair do CAPS. O 
assistente social trabalha com políticas públicas, com organização e 
mobilização política e na saúde mental há a necessidade do 
assistente social articular essas políticas, buscar espaços para 
implementar essas políticas, ampliar o acesso ao atendimento no 
CAPS e as necessidades sociais dos PTM. Mas, quando o Serviço 
Social tenta fazer valer a particularidade da profissão é chamado de 
corporativista” (ASSISTENTE SOCIAL B). 
 
“Os instrumentos que utilizamos no CAPS são modelos elaborados 
pela Secretaria Municipal de Saúde sob orientação da secretaria 
estadual. Todos esses instrumentos são os mesmos para todos os 
profissionais e muitas vezes não nos permitem fazer um 
levantamento das reais necessidades dos PTM para poder atuar de 
acordo com a realidade de cada um” (ASSISTENTE SOCIAL C).  
 
“Na medida em que todos defendem a Reforma, parece até que não 
há mais diferença entre nenhum deles, então o que acontece na 
verdade é certa neutralização. Você torna todos os técnicos fazendo 
o trabalho técnico e deixa toda uma discussão política de lado. 
Então, discutir as macro-questões do capitalismo, a exclusão, o 
desemprego, da desigualdade no CAPS, que estão tão ligadas a 
nossa prática é meio fora moda. È muito difícil retomar essas 
questões e fazer as devidas mediações para o enfrentamento dos 
problemas existentes em nossa prática. È muito difícil para o técnico, 
pois é como ele dissesse assim eu já fiz esse caminho entre as 
décadas de 80 e 90, já conquistei um modelo que entre aspas é 
avançado e nesse modelo avançado que no caso é o CAPS é como 
se eu não precisasse mais voltar para essa discussão. E aí 
despolitiza completamente a ação desses profissionais. Não é que 
você deixe de qualificar, mas você tem aspectos do próprio processo 
que antes era extremamente valorizado que passaram por exemplo 
pelo viés da participação e controle social, organização e mobilização 
da sociedade” (ASSISTENTE SOCIAL E).   
 

A interdisciplinaridade, um dos eixos da Reforma Psiquiátrica, tem como base 

a reciprocidade e o enriquecimento mútuo - tendência a horizontalização das 

relações de poder entre os campos implicados e a democratização das relações de 

poder na equipe – com divisão social e técnica do trabalho na saúde. Deveria 
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acontecer em toda a prática no CAPS numa relação de comunicação e 

reciprocidade entre os vários profissionais da instituição. Poderia ser compreendida 

como um trabalho em comum, onde se consideram a interação das disciplinas, a 

relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser 

assumida frente ao problema de conhecimento, isto é, substituir a concepção 

fragmentária pela unitária do ser humano (SÁ, 2002). Ao contrário, transforma-se em 

um conjunto de opiniões diversas sobre cada ponto levantado, sem a inter-relação 

entre os atores envolvidos e sem o compromisso com a garantia de uma assistência 

integral ao PTM. A maioria dos técnicos durante as reuniões, de equipe, por 

exemplo, nem sequer opinava, omitia-se, calava-se. 

Assim, pode-se afirmar que há um desvio inter-multidisciplinar no interior da 

equipe de saúde do CAPS. Por um lado, o processo de trabalho acontece mediante 

ações individuais cada qual na sua área e por outro lado, quando passa para o 

âmbito das políticas sociais, articulação comunitária e familiar, os técnicos em geral 

do CAPS identificam como função exclusiva do assistente social. De um ponto de 

vista, esta questão pode ser configurada como uma espécie de legitimação dos 

assistentes sociais inseridos nessa instituição de saúde mental, quando são 

requisitados pelos outros técnicos do CAPS diante de ações que ultrapassem o 

ambiente interno do CAPS. Mas, de outra forma, é um retrocesso quando se 

excluem da responsabilidade e transferem ao assistente social as competências 

profissionais. Mas, a implementação da política de saúde mental é compromisso não 

apenas dos assistentes sociais, mas de toda a equipe. 

 

44..44  --  OO  TTRRAABBAALLHHOO  DDOO  AASSSSIISSTTEENNTTEE  SSOOCCIIAALL  NNAA  CCOOMMUUNNIIDDAADDEE::  AASS  

AAÇÇÕÕEESS  DDEESSEENNVVOOLLVVIIDDAASS  NNAA  EEQQUUIIPPEE  DDEE  AAÇÇÃÃOO  AAVVAANNÇÇAADDAA    

 

A articulação do Serviço Social com a comunidade é realizada no interior de 

uma equipe interdisciplinar chamada de Equipe de Ação Avançada. Esta equipe é 

composta por 02 psicólogos, 01 psiquiatra e 01 assistente social do CAPS David 

Capistrano. Tem como objetivo instrumentalizar, capacitar, apoiar os profissionais do 

Programa de Saúde da Família, discutir os casos, para atender as demandas de 

saúde mental no território. A Equipe de Ação Avançada surgiu há 03 anos, mas as 
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demandas de saúde mental começaram a serem reconhecidas pela equipe há 06 

meses. Hoje, existem 66 equipes de PSF no Distrito Sanitário VI – DSVI, destas, 13 

são coordenadas pelo assistente social, através de reuniões e acompanhamentos 

periódicos para levantar as demandas referentes à saúde mental e construir 

estratégias de enfrentamento para essas demandas.  

De acordo com as entrevistas e observações não participantes realizadas no 

período da pesquisa, várias questões foram encontradas para realização da 

intervenção profissional do Serviço Social na comunidade: 

• Ausência de ações voltadas para o Portador de Transtorno Mental - PTM no 

PSF; 

• Quando detectado algum caso de saúde mental era encaminhado a outras 

instituições de saúde; 

• Desinteresse e falta de preparação da equipe do PSF diante dos casos 

psiquiátricos; 

• Cárcere privado, ou seja, banalização dos casos de saúde mental existentes 

na comunidade. Existem muitos usuários com problemas mentais na 

comunidade não notificados e sem acompanhamento pela família e pelos 

profissionais de muitas equipes de saúde da família. Isto é um tipo de  

reprodução do modelo da nossa sociedade capitalista dominante: aos não 

produtivos, o confinamento, aos velhos, o asilo, as crianças, as casas de 

crianças/FEBEM e aos loucos, o encarceramento; 

• Realização de atendimentos e grupos no PSF com foco na doença e no uso 

da medicação, contrariando a noção ampla de saúde;  

• Alto número de pessoas dependentes de benzodiazepínicos, com 

predominância do uso do diazepam; 

• Conservadorismo e hegemonia médica ainda presente; 

• Medo por parte dos técnicos do PSF e da família de lidarem com os PTM.  

Durante a realização da pesquisa na comunidade, encontramos novamente a 

convivência de dois paradigmas no atendimento aos usuários de saúde mental. Em 

outras palavras, a existência de ações voltadas à socialização e garantia dos direitos 
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conquistados pela classe trabalhadora, mesmo diante de uma realidade que nega a 

concepção ampla de saúde. Bem como, práticas que se limitam ao atendimento 

rotineiro e medicamentoso, com ênfase na doença em contraposição à saúde e em 

detrimento dos princípios da Reforma Sanitária, da Reforma Psiquiátrica e dos 

princípios do Código de Ética do Serviço Social. Esse código tem um compromisso 

com a qualidade dos serviços prestados às classes subalternas, à garantia dos 

direitos sociais e trabalhistas e uma intervenção pautada nas necessidades sociais 

em detrimento dos interesses do mercado.  

Dessa forma, o assistente social realiza sua prática unindo forças com outros 

profissionais da Equipe de Ação Avançada bem como do PSF. Para conhecer a 

realidade e traçar indicadores que sirvam para subsidiar a prática profissional, foi 

realizado um mapeamento sobre as demandas de transtorno mental postas ao PSF. 

Foram detectadas 2 mil pessoas relacionadas aos transtornos em três anos. Foram 

levantadas também o número de pessoas que tomam medicação controlada e 

iniciada a coleta de dados em relação a álcool e outras drogas. A partir daí, o 

Serviço Social em trabalho conjunto com a equipe foi desmistificando as questões 

relacionadas à saúde mental, mediando com a questão social que está por trás das 

situações imediatas.  Identificando qual é a demanda de fato.  

  

“A gente percebe que quando chega ao PSF a primeira demanda da 
equipe é a medicação e aí a gente chega desmistificando isso, 
discutindo, mostrando, que a medicação é apenas uma apêndice da 
questão. E aí vamos instrumentalizando, capacitando a equipe. É 
uma correlação de forças e se você não estiver capacitado, 
informado. Não dá, por exemplo, para discutir com um médico sem 
entender a linguagem dele também, como ele também tem que 
entender quando discutimos sobre política para poder entender todo 
o processo. A gente começa a discutir, a levar enquanto equipe 
sobre as políticas sociais.Muitas vezes existem médicos que me 
ligam para saber sobre políticas sociais, benefícios sociais, sobre a 
Seguridade Social e outras garantias sociais” (ASSISTENTE SOCIAL 
– EQUIPE DE AÇÂO AVANÇADA).  
 

O cárcere privado é a questão mais gritante aliada ao descompromisso e 

despreparo dos profissionais do PSF para lidar com essa questão. Então o trabalho 

do Serviço Social na equipe é realizado na perspectiva da socialização dos direitos 

que assistem os PTM, é importante para a retirada da pessoa portadora de 

transtorno mental do âmbito privado para o âmbito público. Ou seja, na 
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compreensão de que além desse sujeito ter direito ao atendimento/tratamento de 

saúde, ele tem direito ao trabalho, à Seguridade Social e a Assistência Social. Dessa 

forma, os casos vão sendo acompanhados, trazidos para a equipe e articulados às 

necessidades de cada PTM, e então vão sendo feitos os encaminhamentos 

necessários às políticas e instituições sociais10, etc. 

 

“A demanda está lá ninguém mexe nela, e aos poucos vamos 
despertando para elas. Existia uma usuária que quando trouxe para 
a equipe pensaram que era autista devido ter vivido 16 anos em 
cárcere privado. Ela batia os punhos e os dedos no chão, emitia sons 
que não compreendíamos. Quando fui a casa dela e mostrei algumas 
fotos dela a ela, começou a identificar. Pensei essa moça tem o 
direito de viver, ela não é autista. Ou se nasce autista ou se é autista, 
ninguém se torna autista. Ela até os 16 anos vivia uma vida normal, 
estudava, passeava. Então se ela não nasceu autista, sua vida 
sofreu uma mudança que teve grande influência da situação de 
cárcere, da forma em que a família encarou o seu problema e da 
falta de apoio das instituições públicas (...) Acho que ela tem o direito 
de tentar. Entrei na discussão sobre o caso e é claro que existiam 
pessoas que achavam que é tarde demais para reverter o quadro. E 
aí tive vontade de trabalhar no processo de reversão dos PTM (...). E 
essa pessoa hoje está estudando, está procurando trabalho. Ajuda 
nas atividades domésticas. Vai ao PSF, fato que nunca tinha ido 
antes, faz tratamento dentário. Ela tem 34 anos, dos quais passou 16 
anos trancada. Ela tem outra vida. Até porque é uma possibilidade de 
garantir direitos. Um atendimento em outro foco” (ASSISTENTE 
SOCIAL AÇÂO AVANÇADA). 

 

 O trabalho do assistente social na equipe vai se desenvolvendo dentro da 

concepção ampla de saúde e dos princípios do Código de Ética atrelando os 

problemas sociais aos problemas sócio-econômicos, ultrapassando a visão de 

sintomas da doença mental que é resolvido apenas com remédios e/ou psicoterapia. 

Essas alternativas são construídas articulando com outras políticas públicas além 

das setoriais; com os usuários, com outros profissionais da equipe de saúde, com 

empresas, ONGS e movimentos sociais. De acordo com as observações e com base 

na entrevista realizada acerca do trabalho do Serviço Social na equipe de ação 

avançada, o assistente social fazia a interpretação dos casos para além da queixa  

________________________ 
10 Com relação às instituições no distrito existem as oficiais governamentais como os Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS com o qual são feitas articulações para viabilização da 

carteira de livre acesso, o Bolsa Família, o BPC, entre outros serviços.  
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principal dos usuários. Uma queixa freqüente que chegava ao PSF é o paciente não  

dormir à noite e por isso solicitava os benzodiazepínicos, que segundo a profissional  

de Serviço Social há um grande uso indiscriminado desse tipo de medicamento. 

Diante desses casos, o assistente social faz a relação entre a aparência e a 

essência do problema. 

 

“Muitas pessoas não conseguem dormir à noite, mas porque elas 
não estão dormindo? Quais são as outras questões que fazem com 
que elas não estejam dormindo? Não estar dormindo é a aparência, 
então vamos ver a essência da discussão? Muitas vezes não dormir 
à noite é devido aos problemas sociais que enfrentam como o 
desemprego, o idoso que com 01 salário mínimo tem que sustentar 
uma enorme família. Esses remédios são paliativos, causam 
dependência e não vão resolver o problema (...). Aparecem pessoas 
também em que seus esposos ou esposas morreram, acreditando na 
medicação para resolução do sofrimento. Não vamos medicar por 
isso, o luto tem de ser vivido. Agora o que vamos analisar é a 
questão social que está por trás do luto. Pois muitas vezes o foco da 
demanda não está na medicação. Qual é a demanda de fato? A 
usuária está pedindo um diazepam, mas o que está por trás desse 
diazepam? Como a questão de dependência da esposa pelo marido. 
Acho que pode haver outras questões por trás disso, pois o 
diazepam não vai lhe dar emprego” (ASSISTENTE SOCIAL NA 
EQUIPE DE AÇÃO AVANÇADA). 

 

O Serviço Social vem desenvolvendo um trabalho de educação em saúde, 

vem discutindo a concepção ampla de saúde e o fazer em saúde. Uma dificuldade 

encontrada foi de fazer grupos no PSF, pois eram identificados pela doença e não 

pela saúde. Estes grupos possuíam o mesmo modelo do Ministério da Saúde, o 

grupo dos diabéticos e dos hipertensos. A mesma dificuldade foi encontrada em 

relação á inserção da saúde mental nos grupos. Foi formado um grupo que não 

compareceu ninguém chamado grupo da depressão. 

O Serviço Social começou a questionar a dinâmica dos grupos, por que esses 

grupos têm que ser identificados pela doença e não por outras questões? Por que as 

pessoas têm que ser identificadas como esquizofrênicas e não pelo seu nome? 

 

“O rico é identificado como o médico, o famoso como tal e possuindo 
transtorno e por que só os pobres é que tem que ser identificados 
como o doidinho’?” (PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL). 
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Assim, começaram a criar grupos com outra perspectiva, por exemplo, saúde 

da mulher, com uma discussão ampla sobre a saúde da mulher, com uma discussão 

contrária ao paradigma médico, uma discussão que engloba desde o pré-natal até a 

exploração de mulheres, violência contra as mulheres.     

  

44..55  --  OO  TTRRAABBAALLHHOO  DDOO  AASSSSIISSTTEENNTTEE  SSOOCCIIAALL  NNAA  RREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  

TTEERRAAPPÊÊUUTTIICCAA  

  

O Serviço Residencial Terapêutico - SRT do Distrito Sanitário VI – DSVI foi 

criado em 2004, é uma alternativa de moradia para pessoas que estão internadas há 

anos em hospitais psiquiátricos por não contarem com suporte familiar, comunitário 

e social e para os que não contam com suporte suficiente para garantir espaço 

adequado de moradia. Trata-se de uma casa localizada na área de abrangência do 

DSVI, vinculada ao CAPS David Capistrano, constituída para responder às 

necessidades de moradia de PTM graves institucionalizadas. No momento da 

pesquisa, foram encontradas 08 moradoras no SRT do DSVI com faixa etária entre 

46 e 75 anos e tempo de internamento em hospitais psiquiátricos entre 07 e 31 

anos. 

Este serviço foi originado pelas Leis nº 10.216/2001 – dispõe sobre a proteção 

e os direitos das Pessoas Portadoras de Transtorno Mental – PTM, redirecionando o 

modelo assistencial em saúde mental (Artigo 5º).  

 

“O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se 
caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente 
de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto 
de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial 
assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e 
supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, 
assegurada à continuidade do tratamento”. 
 

 Já a Lei nº 10.708/2003 – complementa o serviço de atendimento aos PTM 

que viveram longo anos de suas vidas em hospitais psiquiátricos. Esta Lei institui o 

auxílio reabilitação para pacientes egressos de internação psiquiátrica (Programa de 

Volta para Casa). Bem como, as Portarias nº 106/2000 do Ministério da Saúde – que 
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introduz os Serviços Residenciais Terapêuticos no SUS para egressos de longas 

internações, a portaria nº 1.220/2000 – que regulamenta a portaria 106/2000 para 

fins de cadastro e financiamento no SIA/SUS e as Portarias GM nº. 50 e 53/2004 do 

Ministério da Saúde – que estabelecem a redução progressiva de leitos psiquiátricos 

no país. 

O Serviço Residencial Terapêutico e acordo com a pesquisa realizada aponta 

para um avanço da integralidade por se revelar como uma perspectiva de moradia, 

renda e apoio familiar aos PTM após longos anos de tratamento hospitalocêntrico. 

De acordo com os dados levantados com o assistente social da RT encontramos 04 

usuários que possuem o Benefício de Prestação Continuada – BPC e também 

somado ao benefício de volta para casa; 01 usuário que possui renda advinda de 

aposentadoria por invalidez; 01 PTM possui apenas o BPC; 01 usuário recebe ajuda 

de uma amiga e 01 PTM vive de pensão familiar.  

Dessa forma, o trabalho do assistente social na Residência Terapêutica 

engloba além de ações voltadas para a garantia dos direitos dos PTM, da 

articulação de programas e política sociais, realiza acompanhamento e observação 

das Atividades de Vida Diária – AVD. Esta prática também ocorre no CAPS, mas é 

predominante na Residência Terapêutica. As práticas de AVD estão voltadas para o 

trabalho de convivência na casa, às atividades domésticas e aos cuidados pessoais, 

os quais foram perdidos na longa história hospitalocêntrica. A falta de assistência, 

tratamento adequado, a ausência da família no cuidado com o usuário por 

negligência ou por cansaço, as repetidas crises causaram a perda dos vínculos 

afetivos dos usuários de saúde mental, de trabalho, de amizade, cuidados com o 

próprio corpo e com a sua higiene. Na residência vão sendo resgatados esses 

pontos, os usuários vão retomando a sua própria vida. O trabalho de reaproximação 

com a família dos PTM também vem sendo feito, o restabelecimento de vínculos, 

embora a maioria desses usuários não tenha mais vínculo familiar. 
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44..66  --  OO  SSEERRVVIIÇÇOO  SSOOCCIIAALL  DDOO  CCAAPPSS  EE  AA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  PPOOPPUULLAARR::  

MMOOBBIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPTTMM  

  

A luta pela garantia dos vários direitos assegurados na Constituição Federal 

Brasileira de 1988 envolve um movimento político permanente por parte dos vários 

sujeitos coletivos, pois a realidade nega todo o aparato constitucional. A participação 

popular é um elemento importante na efetivação da integralidade da assistência em 

saúde mental, entretanto, a pesquisa aponta a carência de ações nesse sentido. O 

Conselho Gestor do CAPS foi formado há certo tempo e entre os seus componentes 

existem 04 assistentes sociais, mas até o momento da pesquisa não foi colocado em 

prática. Segundo informações dos assistentes sociais do CAPS, 04 usuários foram 

encaminhados e participavam do Movimento de Luta Antimanicomial. Entretanto, 

atualmente nenhum desses usuários está freqüentando o movimento. 

Esses espaços de luta são importantes para a efetivação da saúde, pois a 

conjuntura política e econômica do nosso país não prioriza as necessidades sociais. 

Pelo contrário, retira os direitos já conquistados pelos movimentos de mobilização e 

organização política desenvolvidos na década de 80, entre estes, os Movimentos de 

Reforma Sanitária e de Reforma Psiquiátrica. Na verdade, tudo o que se buscava no 

período pré – reforma era um processo que fazia alianças e buscava organizar 

pessoas para aliar forças e disputar poder. O caminho voltava-se para a construção 

de estruturas que possibilitassem a autonomia dos atores sociais que estavam se 

construindo. Atualmente, esse processo político ao menos na instituição de saúde 

mental pesquisada parece estar adormecido.  

O processo de construção da saúde na sua articulação com os fatores 

determinantes e condicionantes (trabalho, moradia, educação, alimentação, entre 

outros), precisa ocorrer enquanto um conceito societário, que só vai ser construído 

com a luta da sociedade e para isso é preciso de organização e mobilização política. 

Assim, sabemos que nem o assistente social individualmente, nem enquanto 

categoria tem força política para reverter o quadro de negação de direitos, apenas à 

classe social cabe este papel. Mas, o assistente social pode posicionar-se a favor 

destes direitos e somar com outros segmentos sociais numa perspectiva de classe, 

se articular com outras categorias profissionais, com os organismos de 
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representação da profissão como o Conselho Federal do Serviço Social – CFESS, o 

Conselho Regional do Serviço Social – CRESS, os conselhos gestores do CAPS, os 

conselhos de saúde, o movimento de luta antimanicomial e com os vários sujeitos 

coletivos em prol da saúde dos usuários da saúde mental. 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

Muitas conquistas foram adquiridas nos campos da saúde e da saúde mental, 

sobretudo com o impulso dos Movimentos de Reforma Sanitária e de Reforma 

Psiquiátrica com expressão na década de oitenta. A concepção ampla de saúde 

onde se desloca o foco da doença para a saúde, ou melhor, para os seus fatores 

determinantes e condicionantes (trabalho, alimentação, moradia, educação, lazer, 

entre outros), a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e a importância da 

participação popular foram aspectos elaborados naquele importante momento de 

lutas, em que vários sujeitos coletivos se organizaram e se mobilizaram para aliar 

forças e disputar poder, pressionar o Estado e caminhar numa perspectiva de 

classe. 

As reivindicações advindas destes movimentos foram asseguradas na 

Constituição Federal Brasileira de 1988 que preconiza a saúde como direito. O 

Sistema Único de Saúde é constituído por três princípios orientadores para o seu 

funcionamento a equidade, a universalidade e a integralidade, este último discutido 

neste trabalho aliado ao conceito amplo de saúde elaborado pelo movimento 

sanitário. Entretanto, o sistema público de saúde brasileiro está pautado numa dupla 

realidade: por um lado, princípios como universalidade do acesso, equidade e 

integralidade da assistência assegurados na Carta Magna e, por outro lado, um 

sistema político econômico regido pela mundialização do capital, pelo neoliberalismo 

e pela reestruturação produtiva, que reduz o atendimento às necessidades sociais a 

políticas focais e imediatas que não prioriza as necessidades sociais, não assegura 

a saúde das classes subalternas. O cenário atual caracterizado pelo desemprego, 

minimização do Estado e supressão de direitos sociais coloca limites à efetivação da 

integralidade e à prática profissional do Serviço Social no campo da saúde mental. 

Nesse sentido, a pesquisa realizada no campo da saúde mental, via prática 

profissional do assistente social, mostrou que a garantia do direito à saúde integral 

estabelecido na Constituição Federal de 1988 e na Lei 8080/90 não se confirma na 

realidade de um dos serviços de atenção psicossocial – o CAPS David Capistrano. 

Neste serviço, apesar dos profissionais de Serviço Social inseridos numa equipe 

multidisciplinar, realizarem uma prática que engloba desde ações individuais até 
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mediações sociais, econômicas, assistenciais, articulação comunitária e familiar, 

vários limites e dificuldades foram encontrados para que a saúde integral do PTM 

seja efetivada.   

O Serviço Social realiza a sua prática no embate com as forças políticas 

contrárias à nova concepção de saúde e também aliando forças com a frente de luta 

em prol das necessidades dos vários usuários inseridos nos vários serviços de 

saúde e de saúde mental. Neste campo, os assistentes sociais atuam no interior de 

uma equipe multidisciplinar, que aliado ao fator estrutural de carência de práticas 

democráticas e no campo da cidadania, enfrenta outros desafios que limita a prática 

profissional na direção da efetivação da integralidade na assistência em saúde 

mental.  

De acordo com a pesquisa realizada, o Serviço Social no interior de uma 

equipe de saúde mental enfrenta vários desafios no campo das políticas sociais, 

onde a realidade mostra os limites impostos à garantia dos fatores determinantes e 

condicionantes na vida dos Portadores de Transtorno Mental - PTM inseridos no 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS David Capistrano. Os resultados da 

pesquisa apontam perspectivas integralizantes de renda, moradia, atendimento 

humanitário pautado na escuta, no diálogo, no estabelecimento de vínculos, entre 

outras. Mas também a presença de práticas centralizadas na doença e na 

medicação. Portanto, o grande problema sócio-econômico encontrado entre os 

usuários dessa instituição é a inserção no mercado de trabalho, dependem de suas 

famílias que também possuem precárias condições sócio-econômicas, poucos 

possuem o Benefício de Prestação Continuada – BPC, fatores que podem agravar 

as suas condições de saúde e, além disso, sofrem o preconceito, a discriminação. 

Os assistentes sociais do CAPS realizam sua intervenção profissional 

fazendo uma leitura crítica da realidade, englobando desde as práticas de Atividades 

de Vida Diária - AVD, até mediações sociais, econômicas, assistenciais, articulação 

comunitária e familiar. Estes profissionais vêm trabalhando em equipe, socializando 

o acesso aos direitos dos PTM, encaminhando-os aos programas e políticas sociais 

existentes e desmistificando os problemas de saúde mental, sobretudo no Programa 

de Saúde da família – PSF. 

Além do limite estrutural imposto pelo sistema capitalista, que para sua 

manutenção retira garantias sociais conquistadas e fragmenta o atendimento, os 
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assistentes sociais entrevistados apontaram ainda outros aspectos que dificultam a 

prática profissional exercida para além do interior do CAPS e por sua vez, um ponto 

de entrave à integralidade: a sistematização da prática profissional e os 

instrumentais técnico-operativos necessários a ação profissional tais como a 

evolução de cada usuário em prontuários e o registro de todas as atividades diárias, 

coordenação e registro das atividades realizadas em vários grupos tais como: 

cidadania em movimento, família, educação em saúde, semi-intensivo, evolução e 

acompanhamento dos PTM da Residência Terapêutica, entre outras. Em sua 

maioria, os assistentes sociais não conseguem desenvolver ações fora da instituição 

e acabam restringindo a sua intervenção profissional ao interior do CAPS, caindo 

nas armadilhas da demanda institucional. 

De acordo com a pesquisa, encontramos também um desvio inter-

multidisciplinar no interior da equipe de saúde do CAPS. Por um lado, o processo de 

trabalho acontece mediante ações individuais cada qual na sua área e por outro 

lado, quando passa para o âmbito das políticas sociais, articulação comunitária e 

familiar, os técnicos em geral do CAPS identificam como função exclusiva do 

assistente social. De um ponto de vista, esta questão pode ser configurada como 

uma espécie de legitimação dos assistentes sociais inseridos nessa instituição de 

saúde mental, quando são requisitados pelos outros técnicos do CAPS diante de 

ações que ultrapassem o ambiente interno do CAPS. Mas, de outra forma, é um 

retrocesso quando se excluem da responsabilidade e transferem ao assistente social 

as competências profissionais. Mas, a implementação da política de saúde mental é 

compromisso não apenas dos assistentes sociais, mas de toda a equipe. 

Os resultados da pesquisa mostram ainda escassas ações voltadas para a 

mobilização e organização política no campo da saúde mental, aspecto primordial 

para a garantia da integralidade. O Serviço Social vem aliando forças com outras 

categorias profissionais do CAPS para pressionar o Estado na efetivação dos 

direitos sociais, e entre estes, a saúde, mas existem poucas práticas políticas com 

os usuários e familiares. Sabemos que o assistente social nem individualmente nem 

enquanto categoria tem poder para reverter a realidade de negação de direitos, mas 

pode se articular com outros segmentos sociais e lutar pelos direitos já conquistados 

numa perspectiva de classe. Em alguns momentos da prática o Serviço Social 

apesar de mostrar-se um profissional propositivo na discussão dos casos, de fazer 
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uma leitura crítica da realidade mediando com a necessidade de cada usuário, 

esbarra na falta de condições materiais para a garantia da saúde integral, de seus 

fatores determinantes e condicionantes. O atendimento acaba restrito ao interior da 

instituição de saúde mental.   

Dessa forma, pode-se afirmar que a garantia do direito à saúde integral nos 

vários campos sociais, diante da crise capitalista contemporânea, é tarefa difícil. 

Pois nota-e que o sistema político econômico brasileiro não assegura os direitos 

sociais, pelo contrário retira-os e fragmenta-os. Assim, é imprescindível a busca por 

alternativas conjuntas norteadas pelos princípios da Reforma Sanitária e da Reforma 

Psiquiátrica mediante um desempenho crítico e competente capaz de fazer frente 

aos desafios dos novos tempos, nos rumos da preservação e ampliação das 

conquistas democráticas do nosso país. Portanto, uma atuação política pautada na 

critica de nossas ações, na análise política da política social, pautada não apenas no 

aspecto legal do direito, mas que passe pela politização das ações, organização e 

mobilização da sociedade. Aspectos importantes para que os princípios 

constitucionais não percam a sua identidade e centralidade, para que não percamos 

a identidade na luta política.     
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