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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo investigar como os assistentes sociais têm contribuído para a 

participação dos usuários nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Aracaju e em 

outros espaços societários, tendo-se como referência o que preceitua o projeto ético-político 

que norteia o seu exercício profissional. Para tanto, foi necessário: conhecer a prática dos 

assistentes sociais que atuam nos CAPS; identificar quais as estratégias utilizadas e que 

contribuem para o estímulo à participação dos usuários; e identificar quais elementos do 

Projeto Ético-Político referenciam as práticas participativas nos CAPS. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa e que utiliza o método dialético para 

interpretação da realidade. O município de Aracaju possui um total de 06 CAPS, onde 

acontece o desenvolvimento de diversas atividades, com a presença de profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento, entre eles o assistente social. A pesquisa foi desenvolvida 

nos CAPS, que atendem adultos com transtorno mental, já que os demais fazem atendimento 

a crianças e adolescentes. Para a coleta dos dados empíricos foi utilizada a entrevista 

semiestruturada, realizada com profissionais de Serviço Social, além da consulta às atas das 

assembleias realizadas com os usuários. Os resultados indicam que há uma predominância das 

atividades de Campo, ou seja, aquelas realizadas de forma interdisciplinar. As atividades 

específicas desenvolvidas pelas assistentes sociais estão centradas nas oficinas de cidadania, 

reuniões com as famílias e orientações quanto aos direitos sociais. Fica claro o envolvimento 

do Serviço Social nos CAPS de Aracaju, o cumprimento de preceitos contidos nos 

documentos que dão concretude ao Projeto Ético-Político, na medida em que seu fazer 

profissional, mesmo permeado de dificuldades e especificidades, tem como objetivo favorecer 

oportunidades que possam levar esses sujeitos a se sentirem partícipes das diferentes 

instâncias da sociedade. A assembleia dos usuários é o momento de maior intensidade do 

nível de participação destes. Os principais temas discutidos nas assembleias trazidos para as 

pautas envolvem a realização de festas e eventos, comportamento, autonomia, estrutura física 

e qualidade dos serviços e benefícios que podem ser acessados pelos usuários. Parte das 

pautas é dirigida para outras instâncias necessárias à resolução de suas reinvindicações, sendo 

sua análise fundamental para a percepção da participação dos usuários nos CAPS.  

 

Palavras-Chave: Serviço Social, Participação, Projeto Ético-Político profissional, CAPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work aimed to investigate how social workers have contributed to the participation of 

users in Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) of Aracaju and other spaces in society, 

taking as reference the precepts the ethical-political project that guides your professional 

practice. Therefore, it was necessary: to know the practice of social workers working in 

CAPS; identify the strategies used and contribute to stimulating the participation of users; and 

identify which elements of the Ethical-Political Project reference participatory practices in 

CAPS. It is an exploratory research, qualitative approach that uses the dialectical method for 

interpreting reality. The county of Aracaju has a total of 06 CAPS, where development of 

various activities takes place, with the presence of professionals from different areas of 

knowledge, including the social worker. The research was conducted in CAPS serving adults 

with mental disorders, once others do to care for children and adolescents. To collect the 

empirical data we used semi-structured interviews conducted with professionals of Social 

Services, in addition to consulting the minutes of the meetings held with users. The results 

indicate that there is a predominance of field activities, so those carried out in an 

interdisciplinary way. Specific activities undertaken by social workers are focusing on 

citizenship workshops, meetings with families and guidelines regarding social rights. The 

assembly of members is the more intense the level of participation of these. Clearly the 

involvement of social work at CAPS Aracaju, compliance with provisions contained in the 

documents that give concreteness to Ethical-Political Project, to the extent that your 

professional attitude, even fraught with difficulties and specificities, aims to promote 

opportunities that may take these subjects to feel participants from different sectors of society. 

The assembly of members is the moment of greatest intensity of the level of participation of 

these. The main topics discussed at the meetings brought to the guidelines involve holding 

festivals and events, behavior, autonomy, physical structure and quality of services and 

benefits that can be accessed by users. Part of the guidelines is directed to other instances, 

required to solve your claim, and its fundamental analysis to the perception of user 

participation in CAPS.  

Keywords: Social Work, Participation, Project Professional Ethical-Political, CAPS.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo apresenta, como objeto de análise, a atuação dos assistentes sociais nos 

Centros de Atenção Psicossocial em Aracaju e a participação dos usuários, tendo-se como 

referência os elementos que norteiam o Projeto Ético-Político profissional do Serviço Social 

sobre a participação. A escolha deste objeto se deu tendo em vista a relevância da temática, 

uma vez que a política de saúde mental, nas últimas décadas, tem sido direcionada a partir de 

das novas experiências de cuidado para as pessoas com transtorno mental, que se confronta 

com o modelo hegemônico de saúde mental, que durante séculos, esteve situado no âmbito 

dos hospitais psiquiátricos.  

Este novo desenho para as ações no campo da saúde mental contempla também o 

estímulo de práticas participativas que envolvam os usuários no processo de cuidado.  Apesar 

de não ser uma novidade para a atuação dos assistentes sociais, nos últimos anos estas práticas 

êm tomando outra direção e se ampliando, principalmente no sentido de desenvolver ações 

que contribuam para a organização dos usuários das políticas sociais, com vistas ao exercício 

da cidadania. Os estudos e publicações sobre saúde mental e Serviço Social são recentes, e as 

publicações acerca do tema estão centradas na investigação sobre a atuação dos assistentes 

sociais nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS; e as particularidades e desafios postos à 

profissão. Portanto, a realização deste estudo torna-se relevante tendo em vista que possibilita 

a reflexão e o aprofundamento sobre a materialização do Projeto Ético-Político no cotidiano 

por meio do exercício profissional nos CAPS. Partiu-se da hipótese de que os assistentes 

sociais realizam práticas no sentido de atender as requisições institucionais, mas que, ao 

mesmo tempo, desenvolvem ações que estimulam a participação social dos usuários.   

A escolha do objeto deu-se a partir da minha inserção no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) David Capistrano Filho, Unidade de Saúde Mental da Secretaria 

Municipal de Saúde da Prefeitura de Aracaju, onde atuo como assistente social, concursada 

desde 2004. Este CAPS é o primeiro serviço municipal substitutivo à rede hospitalar, sendo a 

sua criação um marco na mudança da atenção e cuidado aos usuários de saúde mental em 

Aracaju. Durante minha trajetória profissional realizei alguns projetos, dentre eles, “Cidadania 

em Movimento”, que estimula a cidadania e a participação dos usuários, assim como 

participei ativamente (junto com outros profissionais do CAPS) das assembleias de usuários. 

Além disso, o desenvolvimento do trabalho realizado junto ao grupo de familiares e a 

possibilidade de contribuir para potencializar estes espaços, bem como as reflexões e 

discussões calorosas durante as reuniões técnicas, estimularam a reflexão acerca do objeto. 
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Tais ações me impulsionaram a refletir sobre a prática dos assistentes sociais nestes serviços e 

a importância da inserção de tal profissional, a reabilitação psicossocial
1
.  

A minha atuação profissional também me conduziu à reflexão sobre a necessidade de 

analisar como se dá, no cotidiano, a apreensão e operacionalização do que tem sido chamado 

pela categoria profissional de Projeto Ético-Político, de forma específica, sobre alguns 

elementos contidos nos documentos que lhes dão materialidade, ou seja, como os assistentes 

sociais têm contribuído na construção de processos participativos junto aos usuários no 

exercício de sua atuação na saúde mental, de forma específica nos CAPS.   

A minha inserção no Hospital Universitário/UFS, também como assistente social 

concursada desde 2004, na Unidade de Internação Psiquiátrica do Hospital Universitário 

(UIP/HU), me aproximou ainda mais do meu objeto de estudo, possibilitando a ampliação 

acerca da reflexão sobre a atuação do assistente social na política de saúde mental e sua 

participação nas estratégias e espaços de controle social. Portanto, a escolha do objeto está 

intimamente relacionada com as minhas experiências, enquanto assistente social e a partir das 

inquietações experimentadas no cotidiano profissional, sendo parte da relação dialética entre 

sujeito e objeto da pesquisa.   

Tendo como referência essas inquietações, este estudo teve como objetivos investigar 

como os assistentes sociais têm contribuído para o desenvolvimento de práticas que 

estimulem a participação social dos usuários nos CAPS e em outros espaços societários, 

tendo-se como referência o que preceitua o Projeto Ético-Político que norteia o seu exercício 

profissional. Tal pesquisa teve como objetivos específicos: conhecer a prática dos assistentes 

sociais que atuam nos CAPS do município de Aracaju; identificar quais as estratégias 

engendradas pelos assistentes sociais que contribuem para o estimulo da participação dos 

usuários nos CAPS e em outros setores da sociedade; e identificar quais elementos do Projeto 

Ético-Político estes profissionais utilizam para referenciar as práticas participativas nos 

CAPS.  

Os CAPS pesquisados estão situados no município de Aracaju, onde acontece o 

desenvolvimento de diversas atividades, com a presença de profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento, entre eles o assistente social. A investigação se dá a partir das inquietações 

e indagações sobre a atuação dos assistentes sociais, pois historicamente o Serviço Social 

sempre esteve desenvolvendo atividades consideradas educativas e/ou pedagógicas, ou seja, 

 

1
 Para Pita (2001, p.21, grifos da autora) “Reabilitação Psicossocial é uma atitude estratégica, uma vontade 

política, uma modalidade compreensiva, complexa e delicada de cuidados para pessoas vulneráveis aos modos 

de sociabilidade habituais que necessitam cuidados igualmente complexos e delicados”.  
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como profissionais que constantemente realizam atividades grupais, reconhecidos socialmente 

pela capacidade de estimular os usuários na busca pelos direitos sociais. Daí porque 

interrogamos: como estas práticas vêm sendo desenvolvidas? Como os assistentes sociais tem 

estimulado a participação dos usuários nos âmbitos interno e externo ao CAPS? Como tem 

utilizado as referências contidas no Projeto Ético-Político para embasar suas ações no sentido 

de estimular a participação social dos usuários dos CAPS? Existem condições para 

concretização do que está preconizado no Projeto Ético-Político no cotidiano profissional? 

Outras indagações também estimularam a escolha do objeto da pesquisa. Os 

assistentes sociais estão inseridos nos CAPS desde o surgimento destes em Aracaju/SE, 

embora de acordo com a Portaria 336/GM de 19/02/2002, tem sido competência do gestor 

municipal a escolha dos profissionais, de nível superior, que irão compor as equipes. Dentre 

os profissionais que podem compor as equipes nos serviços estão: psicólogos, assistentes 

sociais, terapeutas ocupacionais, pedagogos, entre outros profissionais necessários ao projeto 

institucional, de cada serviço, sendo respeitados os recursos do município assim como seus 

aspectos culturais.  

 Todos os CAPS, do município de Aracaju, contam com a presença do assistente social 

nas equipes, evidenciando que existem demandas a serem trabalhadas por estes profissionais 

em tal espaço sócio ocupacional. A atuação dos assistentes sociais encontra-se atrelada à 

construção de uma prática interdisciplinar, que com o advento da Reforma Psiquiátrica, tem 

sido fortalecida nos serviços substitutivos. Nos CAPS, a realização destas práticas tem se 

dado em direção à concretização da clínica ampliada, esta entendida como um compromisso 

radical com o sujeito doente, de modo singular. Daí a importância da reflexão que vai além do 

que está posto pela normatização dos serviços substitutivos, é preciso analisar a contribuição 

dos assistentes sociais para alcançar outros objetivos, além dos institucionais. Nesse sentido, 

torna-se pertinente a necessidade de ampliar pesquisas com os objetivos aqui referidos, 

especialmente nos CAPS, uma vez que poderá contribuir com informações e reflexões que 

possam ser utilizadas pelos assistentes sociais da Rede de Atenção, especificamente no que se 

refere ao estimulo à participação social, num cenário conjuntural visceralmente ligado à 

prática de exclusão, autoritarismo e de ataque aos direitos sociais.  

Na realização da pesquisa tornou-se necessário o esforço em olhar o objeto com certo 

distanciamento, tendo em vista que sendo assistente social do CAPS David Capistrano 

Filho/SMS/PMA a minha análise se encontra marcada por impressões, percepções e 

experiências vividas enquanto trabalhadora da política de saúde mental, das minhas 
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experiências no CAPS, nos plantões da Urgência Mental e no Colegiado 

Gestor/REAPS/PMA.  

 

Procedimentos metodológicos 

 

Objetivando tornar exequível este estudo, alguns procedimentos metodológicos foram 

adotados. Inicialmente convém pontuar que se trata de uma pesquisa exploratória, de 

abordagem qualitativa, entendendo que este tipo de pesquisa, 

 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 

sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 21-22) 

 

Na pesquisa qualitativa o objeto de estudo é histórico e possui uma interpretação que é 

histórica, pois foi construído por outros homens e não somente pelo sujeito pesquisador. 

Neste tipo de pesquisa (que pode incorporar dados quantitativos) existe uma intrínseca relação 

do sujeito com o objeto pesquisado, já que ambos são partes do mesmo processo social. 

Para interpretação da realidade, foi utilizado o método dialético, tendo em vista que 

ele fornece [...] “as bases para interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que 

estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, 

abstraídas de suas influências políticas, econômicas, culturais e etc.” (GIL, 2010, p.14).  

O método dialético não é entendido, no sentido clássico da palavra método, como um 

conjunto de regras a serem utilizadas para diferentes objetos e que pode ser adaptado a toda e 

qualquer tipo de pesquisa. Para Marx, o método é antes de tudo uma perspectiva que se coloca 

na posição de sujeito pesquisador, que através de sua relação com o objeto, se propõe a 

compreendê-lo em suas múltiplas determinações. Marx, no decorrer de sua trajetória e de seu 

processo de investigação da sociedade burguesa, “compreendia que o objeto e o método de 

trabalho eram elementos necessários e encandeados do mesmo processo de conhecimento” 

(IANNI, 1992. p.11). 

É através do método dialético que é possível ao pesquisador, partindo da aparência, 

alcançar a essência do objeto, apreendendo a estrutura dos fenômenos e a sua dinâmica como 

processo e operando a síntese, no plano do pensamento. 
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[...] Como bom materialista, Marx distingue claramente o que é da ordem da 

realidade, do objeto, do que é da ordem do pensamento (o conhecimento 

operado pelo sujeito): começa-se “pelo real e pelo concreto”, que aparecem 

como dados; pela análise, um e outro elemento são abstraídos e, 

progressivamente, com o avanço da análise, chega-se a conceitos, a 

abstrações que remetem a determinações as mais simples [...]. (NETTO, 

BRAZ, 2011, p. 42)  

 

Portanto, o concreto é a síntese de várias determinações, e, embora ela apareça na 

pesquisa como resultado, é o ponto de partida efetivo do pensamento. No percurso do 

pensamento, o concreto não se dá de forma imediata e somente sua reprodução no plano do 

pensamento, chamado por Marx de movimento inverso, é capaz de reproduzir um concreto 

elaborado, ou seja, o concreto pensado. O pesquisador deixa a suposta neutralidade subjacente 

ao sujeito que pesquisa e assume uma postura de profunda implicação com o objeto. Nesse 

sentido, o método materialista-histórico-dialético ser o mais apropriado para esta pesquisa, 

tendo em vista a sua utilização ser a forma escolhida de apropriação do movimento da 

sociedade e suas múltiplas determinações.  

Em relação ao universo da pesquisa, convém ressaltar que a Rede de Atenção 

Psicossocial é composta por 05 CAPS da Secretaria Municipal de Saúde e 01 CAPS 

conveniado, mantido pela Organização Não-Governamental (ONG) Luz do Sol. Todos os 

CAPS possuem profissionais de Serviço Social e são compostos da seguinte forma: CAPS III 

David Capistrano Filho (03 assistentes sociais); CAPS III Liberdade (04 assistentes sociais); 

CAPS III Jael Patrício de Lima (03 assistentes sociais); CAPS Infantil para atenção a álcool e 

outras drogas (03 assistentes sociais); CAPS III para atenção a usuários de álcool e outras 

drogas (04 assistentes sociais); e CAPS Artur Bispo do Rosário (01 assistentes social)
2
. A 

pesquisa foi realizada nos CAPS que atendem adultos com transtorno mental. O recorte 

amostral, do tipo não probabilístico, representa a intencionalidade deste estudo, ou seja, a 

participação de sujeitos que permitam estabelecer uma análise do objeto aqui proposto, já que 

por serem adultos pode indicar uma possível inserção em instâncias participativas da 

sociedade. Dos 06 CAPS, 04 atendem adultos e dois realizam atendimento a crianças e 

adolescentes.  

 

2
 De acordo com a portaria nº 336/GM de 19 de fevereiro de 2002 que institui os Centros de Atenção 

Psicossocial, estes poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III 

definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional. Os CAPS do tipo III devem 

apresentar capacidade operacional para atendimento em municípios com população acima de 200.000 

habitantes. E devem constituir-se em serviço ambulatorial de atenção continua, durante 24 horas diariamente, 

incluindo feriados e finais de semana. 

 



16 
 

Para obtenção dos dados foi utilizada a entrevista semiestruturada e a leitura das atas 

das assembleias realizadas nos CAPS. A entrevista que tem sido utilizada no âmbito das 

ciências sociais, sendo a mais apropriada para este tipo de pesquisa, pois as perguntas 

dirigidas garantem que os entrevistados não saiam do foco da pesquisa, como também 

possibilitam ao entrevistador a abertura para obter informações sobre outros elementos, que 

aparecem no decorrer do processo de investigação. Objetivando capturar a participação dos 

usuários nos serviços, bem como complementar as informações obtidas com a realização das 

entrevistas, foram analisadas as Atas de assembleias dos CAPS onde os assistentes sociais 

entrevistados desenvolvem suas atividades. A análise das Atas de assembleias tem como 

objetivo fundamentar as informações referentes a esta temática, trazendo elementos que 

possam contribuir para aprofundar a compreensão do objeto de estudo.  

Foi realizada entrevista com uma 01 assistente social de cada CAPS, totalizando 04 

profissionais, sendo escolhidas mediante os seguintes critérios: aquelas que tenham mais 

tempo no serviço e que apresentavam disponibilidade para participar da pesquisa. O 

quantitativo de profissionais entrevistados encontra-se em consonância com a realidade da 

pesquisadora que, sendo parte do universo da pesquisa, não poderia ser entrevistada, restando 

apenas uma assistente social a ser entrevistada no referido serviço. Outro fator que foi 

decisivo para o delineamento desta amostragem está relacionado à participação de uma das 

assistentes sociais na banca examinadora, o que delimitou também o quantitativo de 

profissionais que seriam entrevistados.  As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro 

(APENDICE A), contendo perguntas abertas e fechadas, definido previamente.  

As assistentes sociais contactadas se colocaram disponíveis para participar da 

entrevista, fator facilitador da pesquisa de campo. Uma dificuldade encontrada foi quanto à 

utilização de um espaço físico adequado, em alguns CAPS, para a realização das entrevistas, 

que não garantiam a privacidade das falas, a concentração, além da falta de climatização 

adequada. Observou-se também certa dificuldade de algumas entrevistadas no sentido de 

conciliar o momento em que estavam participando da pesquisa e as atribuições cotidianas, o 

que acabava retirando a atenção destas. 

Foi realizada também a pesquisa documental com as atas de assembleia dos serviços, a 

fim de obtermos outras informações acerca da temática da participação dos usuários no 

referido espaço. Para obtenção dos dados, contidos nas atas de assembleias, foi utilizada ficha 

roteiro. 

A dissertação encontra-se dividida em três capítulos estruturados a partir da lógica do 

trabalho e distribuídos da seguinte maneira: no primeiro capítulo realizamos o resgaste 
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histórico sobre a Reforma Psiquiátrica Brasileira e o surgimento dos CAPS no Brasil, 

introduzindo o leitor acerca da temática sobre a saúde e as contribuições das experiências 

realizadas em diversos momentos históricos até o surgimento dos primeiros serviços 

substitutivos no Brasil. Ainda neste capítulo, tratamos sobre a relação do Serviço Social com 

o campo da saúde mental.  

No segundo capítulo tratamos sobre o Projeto Ético-Político Profissional e a realização 

de práticas democráticas. Inicialmente tratamos sobre o tema da participação de forma 

conceitual, trazendo reflexões dos principais autores sobre o assunto. Inferimos algumas 

informações sobre o Movimento de Reconceituação e a conformação do que ficou 

denominado posteriormente como Projeto Ético-Político. Indagamos sobre os elementos 

referentes à participação, contidos nos documentos que dão sustentação ao Projeto Ético-

Político, discorrendo em seguida sobre sua materialização na atualidade.  

No terceiro capítulo apresentamos os dados trazidos durante a realização da pesquisa, 

no que tange à atuação dos assistentes sociais e a materialização do Projeto Ético-Político. 

Apresentamos as informações referentes ao perfil dos assistentes sociais, suas atribuições nos 

CAPS, como também de que forma a atuação dos assistentes sociais tem estimulado a 

participação no CAPS e em outros espaços societários. Ainda neste capitulo são trazidas as 

informações encontradas nas Atas de assembleia (APÊNDICE B), onde foram realizadas as 

entrevistas considerando que estes dados poderiam enriquecer a discussão sobre a temática da 

participação. 

Seguem, posteriormente, as considerações finais, com as conclusões sobre o trabalho, 

assim como os apêndices com o roteiro de entrevista (APÊNDICE A) utilizado.  
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2 REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA E A INSERÇÃO DO SERVIÇO 

SOCIAL NA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL  

 

Neste capítulo, discorreremos sobre o histórico da Reforma Psiquiátrica Brasileira a 

partir da década de 1970 assim como o Movimento da Luta Antimanicomial, ressaltando os 

principais marcos e aspectos que colaboraram para o delineamento do modelo de Atenção 

Psicossocial na atualidade. Tratamos também, ainda que de forma breve, da incursão no 

Serviço Social no campo da saúde mental no Brasil. 

 

2.1 A Reforma Psiquiátrica Brasileira e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

 

A institucionalização da loucura, apesar de parecer antiga, é bastante recente, uma vez 

que até a Renascença (aproximadamente do século XIV a XVII) a questão da loucura estava 

ligada às impressões místicas daquele momento histórico. A loucura somente passa a ser parte 

da problemática social com o advento da ordem burguesa que lhe confere o estatuto de 

inutilidade social, passando a ser rejeitada por essa ordem societária. Para Foucault (1972, p. 

78):  

 

A internação é uma criação institucional própria ao século XVII. Ela 

assumiu, desde o início, uma amplitude que não lhe permite uma comparação 

com a prisão tal como esta era praticada na Idade Média. Como medida 

econômica e precaução social, ela tem valor de invenção. Mas na história do 

desatino, ela designa um evento decisivo: o momento em que a loucura é 

percebida no horizonte social da pobreza, da incapacidade para o trabalho, da 

impossibilidade de integrar-se ao grupo; o momento em que começa a 

inserir-se no texto dos problemas da cidade. As novas significações 

atribuídas à pobreza, a importância dada à obrigação do trabalho e todos os 

valores éticos a ele ligados determinam a experiência que se faz da loucura e 

modificam-lhe o sentido. 

 

Assim, a loucura, tal como é dada na atualidade e o estatuto conferido ao louco, é 

antes de tudo uma construção social, que, posteriormente, será colocada em questionamento, 

inicialmente na Europa e posteriormente em outros países do mundo. 

As primeiras experiências de desinstitucionalização a partir da Segunda Guerra 

Mundial foram as mais diversas e estiveram centradas na mudança do espaço institucional e 

nas tentativas de recuperar sua função terapêutica, sendo tratadas como Comunidades 

Terapêuticas e pela Psiquiatria Institucional. Para os precursores desta proposta, a organização 

interna mudaria as condições desumanas as quais as pessoas que sofriam de transtorno mental 
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estavam submetidas. Assim como estas, outras experiências foram surgindo no sentido da 

desconstrução das práticas centradas no modelo manicomial, numa tentativa de deslocamento 

do cuidado das pessoas com transtorno mental, para espaços abertos e territorializados.  

Dentre as experiências, algumas foram chamadas de Psiquiatria de Setor ou Psiquiatria 

Preventiva e pretendiam retirar dos Hospitais Psiquiátricos sua função social. Na França, no 

Hospital de Saint-Alban, Tosquelles iniciou uma das mais significativas experiências de 

desinstitucionalização da loucura, no final da década de 1950 e início de 1960, com as 

primeiras iniciativas de atenção às pessoas com transtorno mental no território e de forma 

integral.  

O movimento da Antipsiquiatria surgiu a partir da década de 1950 e também 

influenciou a Reforma Psiquiátrica Brasileira, que teve como um de seus principais 

pensadores Ronald Cooper; e que se tornou um movimento de denúncia e contestação em 

relação à violência sofrida pelas pessoas nos hospitais psiquiátricos. Fortemente influenciado 

pelos movimentos de contracultura da época, buscava romper com os saberes construídos em 

torno da doença mental e, consequentemente, suas formas de tratamento.  

Nas décadas seguintes outras tentativas de desintitucionalização ganharam 

notoriedade, tais como: a Antipsiquiatria e a Psiquiatria Democrática, que foram inspiração 

para estruturação de serviços extra-hospitalares que tinham como intuito evitar internações. 

Para tanto, criaram os Centros de Saúde Mental (CSM) distribuídos pelas regiões e que, 

posteriormente, vão influenciar na organização das redes de saúde mental que se tornariam 

substitutivas aos hospitais psiquiátricos. Nesta proposta, enfatiza-se também a continuidade 

do tratamento e o estabelecimento do vínculo entre usuários e profissionais.  

Nos Estados Unidos ocorreu uma das experiências inovadoras na saúde mental ainda 

na década de 1960, inspirada nas ideias de Gerald Caplan, que acreditava que as doenças 

mentais poderiam ser evitadas. Esta estratégia foi chamada de Psiquiatria Preventiva e a partir 

dela, a psiquiatria amplia suas bases para além do espaço hospitalar estendendo suas ações 

para a comunidade, as famílias e a sociedade de uma forma geral. Estava posta também a 

necessidade de instituir serviços territoriais para atenção às pessoas egressas dos hospitais 

psiquiátricos. Não obstante as críticas sobre este movimento nos Estados Unidos, esta 

proposta vai causar um impacto nas iniciativas de desinstitucionalização. 

A experiência italiana, referência para a Reforma Psiquiátrica brasileira, ocorreu na 

década de 1960, quando um grupo de profissionais liderado pelo médico psiquiatra Franco 

Basaglia, se propôs a humanizar o tratamento realizado nos hospitais psiquiátricos, ainda sob 

inspiração das iniciativas de Comunidade Terapêutica e Psicoterapia Institucional. Estas 
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ideias tomaram vulto e formaram um movimento de contestação e negação dos hospitais 

psiquiátricos.  Pacheco (2009, p. 142), ao se referir às inovações trazidas pela Reforma 

Psiquiátrica Italiana, argumenta que:  

 

[...] a tradição basagliana suscita elementos novos no cenário da Reforma 

Psiquiátrica ao travar, pela primeira vez na história, alguns conflitos com as 

Representações Sociais da loucura, que ao longo da história da cultura 

ocidental, teve sua imagem crescentemente relacionada à periculosidade, 

imprevisibilidade, e incapacidade para a vida social. Outro mérito deste 

movimento foi colocar em discussão a necessidade de resgate da cidadania 

sequestrada destes pacientes nos longos anos de internação. As conquistas 

políticas, incluindo transformações na legislação relativa à doença mental, 

garantindo direitos de cidadão ao louco, aproximam o objeto de 

representação – a loucura/ sujeito dito louco – daqueles que o representam. E 

esta garantia de direitos e de circulação na cidade, vem acompanhada da 

necessidade da equipe de saúde mental auxiliar este novo ator social a 

construir sua autonomia, o que viabilizará sua inserção social e será um dos 

princípios organizadores das intervenções [...].   

 

Como já assinalado anteriormente, a experiência realizada por esse grupo de 

profissionais na Itália se constitui uma das mais significativas experiências de 

desinstitucionalização, tornando-se referência para a Reforma Psiquiátrica em vários países do 

mundo, inclusive no Brasil
3
. A partir daí, questiona-se além do hospital psiquiátrico, todos os 

saberes e práticas que solidificavam um local de tratamento que tinha em sua base a exclusão 

social. Basaglia, um dos percussores deste movimento na Itália, inicia suas experiências no 

hospital de Trieste, na Itália, onde se deu uma gradativa diminuição de leitos psiquiátricos 

com a mudança do atendimento às pessoas com transtorno mental para Centros de Saúde 

Mental (CSM) que se propunham a substituir os hospitais psiquiátricos e eram influenciados 

pela experiência francesa. A partir da experiência italiana, se instituem os primeiros 

dispositivos de gestão democrática nos serviços de saúde mental, tais como as reuniões com 

usuários dos serviços, que posteriormente serviu de inspiração para a realização de 

assembleias nos CAPS. 

No caso do Brasil, os primeiros sinais da Reforma Psiquiátrica se dão a partir da 

década de 1970, mais precisamente em 1978, com a greve que originou o Movimento dos 

Trabalhadores da Saúde Mental, no estado do Rio de Janeiro. Este movimento passa a se 

organizar a partir do V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em 1978, quando um grupo de 

 

3
 O movimento que remetia dentre outros referenciais à crítica marxista da economia política, gradativamente 

ganha amplitude, constituindo-se no que posteriormente seria chamado de Psiquiatria Democrática, 

pretendendo estender os pressupostos da Reforma Psiquiátrica a todo estado italiano. 
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trabalhadores participou do referido evento, embora sendo este fechado à discussão com 

outras categorias profissionais.  

Outro marco da Reforma Psiquiátrica no Brasil também ocorreu em 1978, com a 

realização com I Congresso Brasileiro de Psicanálise de Grupos e Instituições, com a 

participação de Franco Basaglia, Robert Castel, Erving Goffman e Felix Guattari, dando mais 

impulso ao Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental nos anos seguintes.  

Em 1979 ocorreu, em São Paulo, o I Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde 

Mental, com um denso debate acerca do modelo manicomial e fortalecimento das lutas 

sociais, com maior controle social. Já em 1980, ocorreu o II Encontro Nacional de 

Trabalhadores em Saúde Mental, quando houve o aprofundamento das discussões sobre as 

instituições psiquiátricas e uma importante articulação com outros movimentos sociais.  

As discussões seguintes estiveram relacionadas às pautas tratadas pelo Movimento de 

Reforma Sanitária Brasileira que versavam sobre a regionalização, a hierarquização e a 

participação da comunidade na política de saúde.  

Em 1987 ocorreu o II Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores de Saúde 

Mental, impulsionando a discussão com a sociedade sobre a Reforma Psiquiátrica e que trazia 

o lema: Por uma sociedade sem manicômios. Foi neste evento que se estabeleceu o dia 18 de 

maio como Dia da Luta Antimanicomial, cujo propósito era levar a discussão sobre a lógica 

manicomial à sociedade. Este movimento, fortemente influenciado pela Psiquiatria 

Democrática Italiana
4
, desencadeou uma série de denúncias em relação às agressões, estupros, 

e outros tipos de violência vivenciados pelas pessoas com transtorno mental no interior dos 

hospitais psiquiátricos, assim como do autoritarismo existente nas relações internas destas 

instituições. Em virtude da situação social e política do país naquela década, a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira permaneceu restrita à possibilidade de denúncias no interior dos 

hospitais psiquiátricos, e somente posteriormente passa a propor um amplo processo de 

desinstitucionalização dos sujeitos que viviam nos ambientes referidos; e a discussão sobre o 

retorno dessas pessoas à sociedade.  

O processo de desinstitucionalização foi o segundo passo da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira e sua perspectiva pressupunha uma nova lógica para organização dos serviços, 

 

4
 Movimento de crítica à psiquiatria tradicional, que tem início na década de 1960, no manicômio de Gorizia, 

capitaneado por Franco Basaglia; e que ocorre posteriormente também no Hospital de Triestre na Itália, onde 

foi iniciado um processo de ruptura radical com o saber/práticas psiquiátricas na Itália.  
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ultrapassando o que convencionalmente se pretende através das políticas públicas e que, 

segundo Amarante (1995, p. 49), 

 

[...] não se restringe e nem muito menos se confunde com desospitalizar, na 

medida em que desospitalizar significa apenas identificar transformação com 

extinção de organizações hospitalares/manicomiais. Enquanto 

desinstitucionalizar significa entender instituição no sentido dinâmico e 

necessariamente complexo das práticas e saberes que produzem 

determinadas formas de perceber, entender e relacionar-se com os 

fenômenos sociais e históricos.  

 

A desinstitucionalização da loucura passa a ser o grande mote do Movimento dos 

Trabalhadores de Saúde Mental e, mais adiante, do Movimento da Luta Antimanicomial, que 

adotou o lema “Por uma sociedade sem manicômios”. Influenciado pelas experiências que 

vinham da Europa
5
 e que colocava em evidência um espaço que outrora foi esquecido pela 

sociedade, passa-se a questionar a violência institucional a que estavam submetidas as pessoas 

que sofriam de transtorno mental.  

Alguns eventos em âmbito internacional são emblemáticos na década de 1960 para as 

mudanças produzidas no Brasil. Nos movimentos sociais, emerge o movimento 

antiinstitucional, que trará marcas também para o movimento de luta, para o reordenamento 

da atenção e de retirada das pessoas das instituições asilares, deixando seu legado até os dias 

atuais como a solidariedade, a busca da autonomia, da tolerância à diferença. 

A desinstitucionalização da loucura torna-se o imperativo do movimento da Luta 

Antimanicomial, esta busca fundamentalmente desconstruir práticas e rituais que tornam as 

pessoas com transtorno mental destituídas de habilidades usuais. Para Goffman, (1974, p. 46), 

as instituições psiquiátricas, que ele denominou como instituições totais, determinam o 

controle das necessidades humanas de um grupo de pessoas. Para o autor, as instituições 

totais “perturbam ou profanam exatamente as ações que na sociedade civil têm o papel de 

atestar, ao ator e aos que estão em sua presença, que tem certa autonomia no seu mundo-que é 

uma pessoa com decisões “adultas”, autonomia e liberdade de ação”.  Esta perspectiva de 

atendimento, nas instituições totais, retira do sujeito em sofrimento psíquico, sua capacidade 

de gerenciamento da própria vida em suas diversas facetas, ainda que somente parte dela não 

esteja sendo desempenhada. Nas instituições totais, 

 

5
 Segundo Desviat (1999, p.23) “é depois da Segunda Guerra Mundial, em tempos de crescimento econômico e 

reconstrução social, de grande desenvolvimento dos movimentos civis e de maior tolerância e sensibilidade 

para com as diferenças e minorias, que a comunidade profissional e cultural, por vias diferentes, chegou à 

conclusão de que o hospital psiquiátrico deveria ser transformado ou abolido”.  
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[...] os menores segmentos da atividade de uma pessoa podem estar sujeitos 

a regulamentos e julgamentos da equipe diretora; a vida do internado é 

constantemente penetrada pela sanção vinda de cima, sobretudo durante o 

período inicial de estada, antes de o internado aceitar os regulamentos em 

pensar no assunto. Cada especificação tira do indivíduo a oportunidade para 

equilibrar suas necessidades e seus objetivos de maneira pessoalmente 

eficiente, e coloca suas ações à mercê de sanções. Violenta-se a autonomia 

do ato. (GOFMAN, 2007, p. 42) 

 

Assim, historicamente, a pessoa com transtorno mental passa a ser reconhecida como 

um sujeito de “segundo escalão” ou um “não sujeito” desacreditado, sem reconhecimento 

social para o desempenho das atividades mais elementares de sua existência. Os instrumentos 

de cerceamento da capacidade dos sujeitos com transtorno mental para os atos da vida civil se 

diversificam e se aperfeiçoam com o tempo, entremeando-se na sociedade e ultrapassando os 

muros das instituições psiquiátricos e adentrando outras instâncias da sociedade, que dão 

sustentação as práticas realizadas no âmbito dos hospitais psiquiátricos e a lógica manicomial.  

O Movimento da Luta Antimanicomial coloca em discussão a questão da cidadania e 

do protagonismo das pessoas com transtorno mental em gerir os diversos aspectos de sua 

vida. A ênfase no exercício do poder de contratualidade, de fazer escolhas, por parte dos 

usuários, ganha força, como parte das denúncias das agressões vividas por eles no âmbito dos 

hospitais psiquiátricos.  O movimento traz para a sociedade a denúncia de que além de não 

produzir cuidado, os hospitais psiquiátricos contribuem para eclodir os aspectos da loucura. 

Além disso, o hospital psiquiátrico, para Basaglia (1985, p. 113), coloca em evidencia que:    

 

[...] A degradação, a objetivação e o total aniquilamento que o caracterizam 

não são a pura expressão de um estado mórbido, mas antes o produto da ação 

destruidora de uma instituição cuja finalidade é proteger os sãos dos assaltos 

da loucura. Entretanto, uma vez despido o paciente das superestruturas e das 

incrustações institucionais, percebe-se que ele é, ainda, o objeto de uma 

violência que a sociedade exerceu sobre ele e que continua a exercer, na 

medida em que, antes de ser um doente mental, ele é um homem sem poder 

social, econômico ou contratual: é uma mera presença negativa, forçada a ser 

aproblemática e acontraditória com o objetivo de mascarar o caráter 

contraditório de nossa sociedade.  
 

A Reforma Psiquiátrica coloca em discussão a forma de lidar com a loucura, o que se 

sobrepunha à discussão sobre o seu tratamento. Além do que foi garantido na construção das 

regulamentações no campo da saúde mental, outras questões estão postas na discussão desta 

política que impulsiona o modelo para um horizonte ainda mais amplo da atenção 

psicossocial. Tal quais os demais usuários do SUS, surge o desafio de articular os 

conhecimentos produzidos nesta área a fim de estimular e fortalecer o protagonismo desses 
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sujeitos nos espaços de participação, como também a socialização das experiências de 

participação no campo da saúde mental que possam contribuir para o controle social nas 

demais políticas sociais. 

A Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica surgem num contexto de 

redemocratização do Brasil e de efervescência dos movimentos sociais que impulsionam 

mudanças nas práticas profissionais, dentre elas o Serviço Social. O movimento no Brasil é 

alavancado pelas experiências internacionais da Reforma Psiquiátrica, de acordo com o que 

foi exposto anteriormente, principalmente a italiana. 

A saúde no Brasil vivencia, neste contexto, um amplo processo de mudança “que 

contou com a participação de novos sujeitos sociais nas discussões das condições de vida da 

população brasileira e das propostas governamentais apresentadas para o setor, contribuindo 

para um denso debate que permeou a sociedade civil” (BRAVO, 2007, p. 95).  

Desse modo, a política de saúde no Brasil nas décadas de 1970 e 1980 é conformada 

no sentido de buscar legitimidade das classes populares para o aparelho estatal que assumia 

feições antidemocráticas e ditatoriais.  Com a luta pela abertura política e o retorno ao estado 

de direito vivencia-se um processo de discussão e ampliação dos direitos sociais. 

 O movimento da Reforma Sanitária propicia discussões importantes sobre a cidadania 

e a democracia, cujo lema “Saúde e Democracia” propõe um projeto para a política de saúde, 

com ênfase na defesa da saúde pública. A Reforma Sanitária é acompanhada pela reflexão 

sobre a Reforma Psiquiátrica, sendo a mesma um processo social complexo que envolve 

novas formas de cuidado produzindo autonomia e participação.  

O movimento de Reforma Sanitária ganha volume a partir do movimento popular de 

saúde, do movimento estudantil, de profissionais de saúde do Centro Brasileiro de Estudos de 

Saúde (CEBES) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), que, dentre 

outras organizações, vão contribuir para a construção do que mais adiante será designado 

como Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, o SUS é caudatário do movimento da sociedade 

civil organizada que passa a politizar a discussão sobre saúde enquanto resultante dos 

determinantes sociais. O conceito de saúde se amplia para além do conceito de atendimento 

médico, trazendo a baila os determinantes e condicionantes da saúde compreendida de forma 

integral, englobando as diversas dimensões da vida dos sujeitos sociais. A discussão sobre 

saúde passa a ser relacionada a outros temas tais como: educação, meio ambiente, habitação, 

emprego, segurança e etc. suscitando o debate político sobre a saúde. Sobre o tema, Bravo 

(2007, p. 95) argumenta que:  
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a saúde, nessa década, contou com a participação de novos sujeitos sociais 

na discussão das condições de vida da população brasileira e das propostas 

governamentais apresentadas para o setor, contribuindo para um amplo 

debate que permeou a sociedade civil. Saúde deixou de ser interesse apenas 

dos técnicos para assumir uma dimensão política, estando estreitamente 

vinculada à democracia.  

 

O processo de luta pela saúde pública e de transformação das práticas profissionais foi 

impulsionado pelo Movimento da Reforma Sanitária, que embora situado no âmbito da saúde, 

lutava por uma sociedade justa e igualitária. Para Paim (2008, p.173, grifos do autor), a 

Reforma Sanitária Brasileira é antes de tudo  

 

[...] uma reforma social centrada nos seguintes elementos constituintes: a) 

democratização da saúde, o que implica  a elevação da consciência sanitária 

sobre saúde  e seus determinantes e o reconhecimento do direito à saúde, 

inerente à cidadania, garantindo o acesso universal e igualitário ao Sistema 

Único de Saúde e participação social no estabelecimento de políticas e na 

gestão; b) democratização do Estado e seus aparelhos, respeitando o pacto 

federativo, assegurando a descentralização do processo decisório e o 

controle social, bem como fomentando a ética e a transparência nos 

governos; c) democratização da sociedade alcançando os espaços da 

organização econômica e da  cultura, seja na produção e distribuição justa da 

riqueza e do saber, seja na adoção de uma “totalidade de mudanças”, em 

torno de um conjunto de políticas públicas e práticas de saúde, seja mediante 

uma reforma intelectual e moral.  

 

Após amplo debate e apesar da interferência da lógica privatista sobre a saúde pública, 

a capacidade de mobilização e pressão social do Movimento de Reforma Sanitária conseguiu 

incorporar ao texto constitucional vários dos princípios defendidos que apontavam para a 

construção de um sistema público de saúde universal, integral e equânime, com a garantia da 

participação da sociedade na construção e gestão da política de saúde. A luta pela 

redemocratização do país que se intensifica na década de 1980 possibilitou algumas 

conquistas que se efetivam nos anos de 1990. 

Historicamente, os hospitais psiquiátricos foram o espaço de afastamento como 

também do silenciamento dos desejos, projetos e reinvindicações das pessoas com transtorno 

mental. O processo de desinstitucionalização, em curso no Brasil desde as décadas de 1960 e 

1970, preconiza que o usuário seja reinserido na família e na comunidade. O movimento de 

Reforma Sanitária impulsiona o Movimento da Reforma Psiquiátrica trazendo parte da 

discussão do projeto da saúde pública, que será incorporada na constituição das redes de 

atenção psicossocial em todo país. 
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O modelo de saúde mental preconizado pela Reforma Psiquiátrica implica entender a 

loucura e as estratégias para potencializar as capacidades perdidas ou silenciadas 

historicamente pelas pessoas com transtorno mental. Dentro desta perspectiva, os CAPS, 

NAPS ou CERSAM‟s se tornam dispositivos estratégicos para inserção deste sujeito que 

outrora esquecido pela sociedade retorna a cena social e política de sua comunidade.   

Os principais equipamentos da política de saúde mental, os CAPS, são implantados a 

partir da década de 1980, ainda de forma embrionária e experimental. Até esta década, os 

principais serviços de atendimento à pessoa com transtorno mental eram os hospitais 

psiquiátricos e até os anos de 1990 os serviços ambulatoriais eram escassos, havia pouco 

investimento na área de saúde mental, e os primeiros serviços extra hospitalares ainda eram 

experiências alternativas.  

No Brasil, o primeiro Centro de Atenção Psicossocial-CAPS Profº Luiz da Rocha 

Cerqueira, foi implantado em 1987, no distrito de Bela Vista, na cidade de São Paulo. Em 

Santos-SP, deu-se a experiência mais radical de implantação de um modelo substitutivo à 

internação psiquiátrica, sendo parte esforço de um grupo de militantes da Luta 

Antimanicomial em torno do fechamento da Casa de saúde Anchieta e a abertura de uma rede 

de serviços substitutivos. Desde o início estes serviços tem o propósito de incluírem, dentre 

suas ações, o fortalecimento de ações territoriais e de incentivo à cidadania das pessoas com 

transtorno mental.  

A partir da Constituição de 1988, o atendimento em saúde mental trata da mudança no 

cuidado da pessoa com transtorno mental, garantindo o acesso da população aos serviços e o 

respeito aos seus direitos e liberdades. A referida Constituição condensa o debate acerca da 

saúde no Brasil, refletindo as conquistas dos movimentos populares concretizadas nas Leis 

8080/90 e 8142/90, que absorveram parte do anseio da militância da saúde pública, ainda que 

de forma restrita, na medida em que estabelecem as formas de participação política centradas 

nos Conselhos e Conferências de Saúde. Esta legislação tem garantido a participação dos 

usuários na gestão do SUS através das Conferencias de Saúde e dos Conselhos de Saúde
 6

. 

Além disso, no SUS as pessoas que sofrem de transtorno mental devem ser tratadas na 

 

6
 Estes Conselhos tem se configurado como espaços estratégicos por se tratarem de instâncias de caráter 

permanente e deliberativa, e como órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários que atuam na formulação de estratégias, no controle e execução da 

política de saúde nas esferas federal, estadual e municipal. 
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perspectiva da integralidade das ações na construção, recuperação ou preservação da sua 

autonomia.  

Nas décadas seguintes e impulsionados pelas conquistas do movimento de Reforma 

Sanitária, outras leis são aprovadas no âmbito da saúde que contribuem referendar as 

necessidades de mudanças na estruturação de novos serviços para atender as pessoas que 

sofrem com transtorno mental. A Lei 10216 de abril de 2001 amplia os direitos das pessoas 

que estão em tais condições mentais, redirecionando o modelo assistencial e preconizando 

dentre eles o tratamento, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental, sendo 

o tratamento de regime de internação estruturado de forma a oferecer assistência integral para 

esses usuários, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, 

de lazer e outros. Para tanto, esta política propõe a atuação profissional de forma 

interdisciplinar, descentralizando o cuidado da figura do profissional de medicina e a 

construção do processo do cuidado, a partir dos vários saberes que constroem este campo. 

No campo da saúde mental, a luta se desenvolveu no sentido de construir estratégias 

que substituíssem o modelo hospitalocêntrico; e dentre as novas práticas, o estimulo à 

participação. A partir da Constituição de 1988, a Luta Antimanicomial estimulada pelos 

princípios e diretrizes encontrados no Sistema Único de Saúde (SUS) ganha novo impulso, 

bem como os serviços de saúde mental, com a implantação dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), que são abertos em todo país. Conforme indica o Ministério da Saúde, 

no documento “Saúde Mental no SUS”:   

 

Nesse contexto, os serviços de saúde mental surgem em vários municípios 

do país e vão se consolidando como dispositivos eficazes na diminuição de 

internações e na mudança do modelo assistencial. Os NAPS/CAPS foram 

criados oficialmente a partir da Portaria GM 224/92 e eram definidos como 

“unidades de saúde locais/regionalizadas que contam com uma população 

adscrita definida pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados 

intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, em um 

ou dois turnos de quatro horas, por equipe multiprofissional [...]. Os CAPS – 

assim como os NAPS (Núcleos de Atenção Psicossocial), os CERSAMs 

(Centros de Referência em Saúde Mental) e outros tipos de serviços 

substitutivos que têm surgido no país, são atualmente regulamentados pela 

Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002 e integram a rede do Sistema 

Único de Saúde, o SUS. Essa portaria reconheceu e ampliou o 

funcionamento e a complexidade dos CAPS, que têm a missão de dar um 

atendimento diuturno às pessoas que sofrem com transtornos mentais 

severos e persistentes, num dado território, oferecendo cuidados clínicos e de 

reabilitação psicossocial, com o objetivo de substituir o modelo 

hospitalocêntrico, evitando as internações e favorecendo o exercício da 

cidadania e da inclusão social dos usuários e de suas famílias.  Esses 

serviços possuíam como principal objetivo a reinserção dos sujeitos, vítimas 
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de internamento, dos hospitais psiquiátricos a reinserção social e de 

reconstrução dos vínculos familiares. (BRASIL, 2004, p.12) 

 

Os CAPS são serviços que preconizam além do cuidado dos sujeitos em sofrimento 

psíquico, um espaço de escuta, acolhimento, estimulo à autonomia e novos processos sociais. 

Entre suas propostas percebe-se a importância de sua dimensão sociocultural que para 

Amarante (2007, p. 73): 

 

 [...] é, portanto, uma dimensão estratégica, e umas das criativas e 

reconhecidas, nos âmbitos nacional e internacional, do processo brasileiro de 

reforma psiquiátrica. Um dos princípios fundamentais adotados nesta 

dimensão é o envolvimento da sociedade na discussão da reforma 

psiquiátrica com o objetivos de provocar o imaginário social a refletir sobre o 

tema da loucura, da doença mental, dos hospitais psiquiátricos, a partir da 

própria produção cultural e artística dos atores sociais envolvidos (usuários, 

familiares, técnicos e voluntários). 

 

Os CAPS se tornam dispositivos estratégicos no processo de desintitucionalização, 

pois desde sua regulamentação apresenta uma natureza política, tornando-se o responsável 

pela organização, coordenação e supervisão do fluxo da demanda local, pela construção de 

relações intersetoriais num determinado território e de esforços na desconstrução do lugar 

social da loucura. 

 Os CAPS compõem a rede do Sistema Único de Saúde sendo dispositivos localizados 

no território, que atendem uma determinada população adscrita
7
, destinados ao atendimento 

de pessoas com transtornos mentais graves e ou/persistentes, assim como pessoas que fazem 

uso abusivo de álcool e outras drogas. Os CAPS são serviços que devem atuar numa 

perspectiva interdisciplinar, onde devem ser multiplicados os espaços de gestão e de cuidado, 

tratando essas dimensões como intrínsecas para a mudança no modelo de saúde mental. O 

trabalho em equipe deve direcionar-se numa perspectiva de desconstrução dos saberes 

construídos historicamente, especialmente do saber médico. 

Os profissionais nos CAPS devem se organizar em equipes e em miniequipes com 

direcionamento para construção do cuidado e este deve ser construído coletivamente pelos 

profissionais, usuários e familiares, na perspectiva permanente de retorno ao seu território. 

Entre as tecnologias utilizadas pelos CAPS para potencializar este cuidado estão as estratégias 

de Acolhimento com atenção diária às pessoas que procuram os serviços, prestando 

 

7
São as pessoas que habitam um determinado território de acordo com as condições de saúde da população e 

referenciados numa equipe de saúde.  
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informações e orientações aos usuários e a população. A partir do momento em que os 

usuários estão inseridos nos serviços são designados em Técnico de Referência, que é o 

profissional que acompanha e monitora o Projeto Terapêutico Singular, discutido 

permanentemente pelas equipes. O cuidado em CAPS deve ser contínuo, inclusive nos 

períodos de crise, com flexibilidade por estratégias de atendimento que oscilam entre a 

atenção mais contínua com atenção em leitos às estratégias que, gradativamente, estruturam 

ações reinserção na família e no território. Os leitos nos CAPS distinguem-se dos leitos nos 

hospitais psiquiátricos, tendo em vista que contemplam espaços permanentes de acolhimento, 

com equipes as quais os usuários já têm vínculo estabelecido, evitando o retorno destes à 

estrutura manicomial.    

Além das estratégias elencadas, o Apoio Matricial (AM) está entre as estratégias para a 

construção de espaços de troca de experiências entre equipes, que podem ser serviços da 

saúde, como também outros que potencializem o cuidado em saúde mental, estimulando um 

processo coletivo de aprendizagem. A intersetorialidade tem sido uma das principais táticas, 

tanto junto ao AM na saúde como de outras políticas públicas. Além do aspecto pedagógico, 

as propostas de iniciativas intersetoriais visam construir formas de agir que quebrem com a 

histórica fragmentação das políticas e saberes, abrindo espaço para a discussão dos diversos 

atores sociais, evitando a duplicidade de ações e estimulando a corresponsabilização.  

Nos CAPS, as ações desenvolvidas são compostas por atividades de campo e de 

núcleo. As atividades denominadas de núcleo são aquelas próprias de cada área e que apenas 

uma determinada profissão tem conhecimento e habilidade para sua execução, enquanto que 

as atividades denominadas de campo são aquelas que podem ser desenvolvidas por 

profissionais de todas as áreas e nas quais podem ser utilizados conhecimentos acumulados 

nas trajetórias profissionais e pessoais.  

Em Sergipe, as primeiras tentativas de mudança no modelo de cuidado se dão nas 

décadas de 1980 e 1990, quando surgem algumas ações que objetivam propiciar mudanças no 

modelo de cuidado à pessoa com transtorno mental, através da desospitalização de pacientes 

da Clínica Psiquiátrica Adauto Botelho
8
, e iniciativas que produziam o cuidado no território. 

Apesar da importância do fechamento dos hospitais psiquiátricos públicos, para alavancar a 

Reforma Psiquiátrica, em Sergipe aconteceram várias críticas, pois as clínicas psiquiátricas 

particulares continuaram em pleno funcionamento e sobrevivendo com investimento de 

recursos públicos. Nesta ocasião, a partir da iniciativa da ONG Luz do Sol, foi criado o 

 

8
 Este hospital foi fechado em 1997 e transformado em Serviço de Emergência Psiquiátrica. 
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primeiro CAPS em Sergipe, o CAPS Artur Bispo do Rosário. Nesta época, já havia um grupo 

de militantes que questionavam e colocavam a necessidade de criar serviços “alternativos” ao 

hospital psiquiátrico. 

Após várias décadas de tratamento apenas asilar em Sergipe, no ano 2000, começaram 

a surgir as primeiras iniciativas de cuidado em saúde mental fora do espaço manicomial. No 

município de Aracaju, também sob influência do que vinha ocorrendo em outros municípios, 

especialmente em Campinas/SP, ocorre a abertura de vários equipamentos de saúde mental, a 

partir do ano 2000, sendo implantados os CAPS, dividindo a cidade em territórios. Para a 

discussão sobre a proposta, foi apresentada uma campanha midiática que punha em xeque tais 

circunstâncias. A implementação da rede ocorreu sem a participação dos usuários e 

familiares, o que nos leva a pensar que a participação social destes ainda tem se dado de 

forma incipiente. Num modelo de atenção psicossocial que se contrapõe às formas de cuidar 

que produzam a autonomia dos usuários deve-se incluir ações, que não só melhorem as 

condições de atendimento destes sujeitos, mas também aquelas que potencializem a 

participação dos mesmos nos diversos espaços sociais. 

O primeiro serviço substitutivo da Rede de Atenção Psicossocial
9
 em Aracaju que tem 

como modelo a Reforma Psiquiátrica Italiana e o Movimento da Luta Antimanicomial é 

aberto em 2002, a partir de mudanças políticas na gestão municipal de Aracaju/SE.  

Numa perspectiva de atuação interdisciplinar, as ações são pensadas a fim de atender 

as pessoas com transtorno mental de forma integral e não somente nos aspectos biológicos da 

doença, incluindo nestas ações a atuação dos assistentes sociais. Esta atenção integral é 

chamada clínica ampliada, pois envolve além do atendimento dos aspectos do adoecimento 

atitudes que visem à reabilitação psicossocial, o que inclui ações no território, junto à família, 

assim como ações intersetoriais, visando potencializar a capacidade de reinserção social deste 

sujeito.  

Os profissionais de saúde mental têm sido agentes estratégicos para a Reforma 

Psiquiátrica, desde a denúncia de tortura, maus tratos e mortes nos hospitais psiquiátricos, 

como também são agentes privilegiados no processo de desinstitucionalização. Além das 

competências técnicas dos vários saberes inseridos no campo da saúde mental, a atuação nos 

serviços substitutivos tem requisitado desses profissionais novas competências e habilidades. 

 

9
 “Uma rede de Atenção Psicossocial constitui-se de um conjunto de serviços que consolidam uma estrutura de 

cuidado às pessoas com transtornos mentais ou que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. Essa rede ou 

trama de serviços busca atender às necessidades de saúde num contexto mais amplo, utilizando-se para tanto de 

todos os equipamentos existentes no território, rompendo com o modelo anterior de cuidado que tinha como 

foco o asilamento, exclusão e a consequente negação da cidadania” (FUNESA, 2011, p. 34).  
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Dentre elas a capacidade de discussão e construção junto com outros profissionais de Planos 

Terapêuticos Singulares (PTS) dos usuários, capacidade de articulação com o território, a 

inserção dos usuários nos espaços sociais, articulação com entidades organizativas para 

inserção produtiva, com acompanhamento de todo o processo, além de outras competências.   

Como se pode apreender, o processo de desinstitucionalização abre a perspectiva na 

saúde mental de percepção do sujeito em sua integralidade respeitando sua história, sua 

cultura e suas escolhas. Esta nova perspectiva de atendimento da pessoa com transtorno 

mental se contrapõe em relação ao modelo de atendimento resultado de uma sociedade 

alicerçada na exclusão, na segregação e no afastamento, enquanto alternativa de tratamento. O 

que se busca é um tratamento humanizado de tais sujeitos, e aproximado com a sua 

comunidade e com a sociedade de forma geral. Dentro desta nova forma de lidar com a 

loucura, tornam-se necessárias estratégias que materializem no cotidiano dos serviços o que 

vem sendo posto pelo movimento de Reforma Psiquiátrica desde a década de 1970.   

 Concomitante aos avanços elencados, em relação à ampliação dos serviços de saúde 

mental, ainda há pouco controle social em relação à política para tal setor, falta de 

investimento na ampliação de outros serviços que possam ser utilizados por familiares e 

usuários das pessoas que sofrem com o transtorno mental e 

descentralização/desresponsabilização para os gestores municipais na condução de uma 

temática de extrema complexidade como a desisntitucionalização das pessoas egressas dos 

hospitais psiquiátricos, principalmente os de longa internação. 

Os entraves percebidos para o avanço da política de saúde mental ocorrem tal quais as 

demais políticas, o campo da saúde mental é atravessado por contradições da sociedade 

capitalista e parte de um universo onde não há consenso. O processo de Reforma Psiquiátrica 

é marcado pelas disputas de classes sociais antagônicas com projetos de sociedade que se 

contrapõem. Portanto, esse processo não se dá de forma linear, ele é feito de idas e vindas e da 

correlação de forças de segmentos conservadores tais como: a indústria farmacêutica, 

Federação Brasileira de Hospitais Psiquiátricos e alguns segmentos profissionais. Enquanto o 

projeto de Reforma Psiquiátrica é composto por usuários, familiares, trabalhadores, 

estudantes, professores universitários, artistas, profissionais liberais, dentre outras.  

Os detentores do capital possuem a capacidade de constantemente se reatualizarem. 

Para a humanidade é inaceitável as situações vivenciadas nos hospitais psiquiátricos nos 

tempos atuais. As experiências construídas fora dos hospitais psiquiátricos deixam em 

evidência a sua utilidade. A criação e sustentação política dos serviços substitutivos não 
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passam longe dos desdobramentos da abertura dos primeiros serviços comunitários de saúde 

mental.  

Novas demandas surgem no contexto atual que atualizam o discurso da necessidade 

das instituições fechadas. O advento do uso do crack e a ampla divulgação dos males 

advindos do uso dessa droga trazem ao centro do debate o retorno de instituições fechadas, 

isoladas da sociedade e que mistificam o uso da droga. As comunidades terapêuticas 

apresentadas como solução pela mídia escamoteiam as possibilidades de estratégias que vem 

sendo utilizadas junto aos usuários de álcool e outras drogas. Todos os dias são veiculadas 

“alternativas” de “cuidado” que estimulam a varredura dos usuários de drogas para espaços 

que estejam longe do olhar da sociedade. A ampliação das comunidades terapêuticas se torna 

ainda mais sério se considerarmos que as mesmas são instituições privadas, em grande parte 

financiada pelo poder público, caracterizando-se como um retrocesso no processo de 

desintitucionalização. Lançado somente em 2013, o Programa Crack é possível vencer, é 

lançado como estratégia para ampliar a oferta de serviços e tratamento, para atender a 

usuários e familiares, articulando ações que vão desde ao combate da oferta de drogas até 

ações de prevenção, informação e capacitação, que servem também de estratégias para evitar 

as internações nos hospitais psiquiátricos.  

 

2.2 A relação do Serviço Social com o campo da saúde mental 

   

O Serviço Social em seu processo de profissionalização surge como profissão 

institucionalizada pelo Estado para intervir nas expressões da questão social, resultante da 

contraditória relação entre capital e trabalho, no capitalismo monopolista. Tem em seu início a 

marca do viés psicologizante, remetendo ao sujeito a responsabilidade pelos problemas 

sociais e incorporando o positivismo como teoria que sustentava a ação social. Além desta 

influência, também se utiliza da filosofia tomista (de São Tomás de Aquino 1221-1274).  

Conforme aponta Barroco (2009, p. 129 -131, grifos da autora): 

 

[...] o tomismo ou filosofia aristotélico-tomista é, [...] um sistema filosófico-

téológico: parte do dogma da existência de Deus, tratado como fim último da 

existência humana. [...] O conceito de pessoa humana é fundamental para a 

filosofia cristã: trata-se de uma referência que identifica todos os homens a 

uma essência comum: Deus, princípio e fim da existência humana e fonte de 

dignidade de todo ser humano e da perfectibilidade a que todo humano tende 

por natureza ao bem comum ou a felicidade geral, outra noção importante 

para a filosofia tomista, é entendido como responsabilidade ética das 



33 
 

instituições básicas da sociedade: a família, encarregada da educação moral 

dos filhos; e a igreja, que se encarrega da vida espiritual da comunidade. 

 

Estes pressupostos são incorporados, como sublinha Netto (2007, p. 45), ao se “[...] 

naturalizar a sociedade, a tradição [...]” e ao se “[...] buscar uma especificação do ser social 

que só pode ser encontrada na esfera moral. Naturalizada a sociedade, o específico do social 

tende a ser situado nas suas dimensões ético-morais - e eis que se franqueia o espaço para a 

psicologização das relações sociais”.  Neste momento, a Igreja e o Estado estavam 

empenhados em resguardar a ordem e a disciplina social. A profissão de Serviço Social vive 

um momento de consolidação e reconhecimento social, mediante a absorção pelo Estado de 

um contingente de profissionais formados que vão atuar principalmente junto à família 

proletária. Segundo Netto (2007, p. 26), um Estado “que opera para propiciar o conjunto de 

condições necessárias à acumulação e a valorização do capital monopolista”.  

A inserção do Serviço Social no âmbito da saúde encontra-se entrelaçada ao 

movimento da sociedade e especialmente a transferência às profissões da saúde o papel de 

interferir nas demais dimensões da vida social.  As ações na área da saúde pressupunham 

amenizar parte das sequelas do que é produzido pelo sistema capitalista, encobrindo os 

determinantes sociais do processo saúde-doença, individualizando e culpabilizando os sujeitos 

pelo seu adoecimento. A temática da saúde tem sido historicamente um dos campos de 

interesse e atenção dos setores antagônicos da sociedade, tendo em vista sua capacidade de 

mobilização e potencialidade de discussão do modelo de sociedade vigente. Não por acaso a 

política da saúde foi um dos primeiros campos de intervenção dos assistentes sociais, situação 

que se mantém até os dias atuais.  

A inserção do Serviço Social na saúde se deu nos Estados Unidos no início do século 

passado, a fim de atender aos objetivos elencados anteriormente, assim como ampliar a 

atuação das profissões consideradas paramédicas, dentre elas o Serviço Social. As primeiras 

tentativas de acompanhamento dos pacientes após a alta tinham como objetivo reduzir os 

conflitos, colocando o assistente social no lugar de interlocutor entre as demandas dos 

usuários e as demandas institucionais. Este profissional absorvia tarefas que se caracterizavam 

com o papel de intermediador, racionalizador dos recursos institucionais e como profissional 

capacitado para selecionar os “eleitos” a receberem os benefícios institucionais. Neste 

período, um dos principais marcos foi a publicação do livro de Mary Richmond - Diagnóstico 

Social, que incorporava conhecimentos das áreas de Medicina, Psicologia e Psiquiatria para 

abordagem das demandas sociais e que tinha como referência da atuação profissional o 

Serviço Social de Casos.  
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Nas décadas de 1910 e 1920, o Serviço Social no campo da saúde mental, sofre forte 

influência do movimento de Higiene Mental
10

. No Brasil, desde sua constituição, o campo da 

saúde mental tem se configurado como um dos espaços de atuação para os assistentes sociais. 

No processo de formação dos primeiros assistentes sociais, a atuação   

 

[...] é marcada tanto pela vertente doutrinária católica quanto pela influência 

do movimento de higiene mental, por abordagens com forte ênfase nos 

aspectos individuais e psicológicos de problemas com dimensões políticas, 

sociais e econômicas mais amplas, constituindo uma clara estratégia de 

hiperpsicologização e individualização normatizadora e moralizadora da 

força de trabalho e da população em geral, como estratégia de Estado, das 

elites empresariais, da igreja católica e da corporação médica. 

(VASCONCELOS, 2002, p. 185) 

 

A influência norte americana na década de 1940 aprofunda a perspectiva higienista, 

introduzindo também a psicanálise e sendo inspiração para o trabalho de Serviço Social de 

Caso.  No Brasil, as experiências dos assistentes sociais no campo da saúde mental estiveram 

concentradas no Centro de Orientação Infantil (COI) e Centro de Orientação Juvenil (COJ) no 

estado do Rio de Janeiro, sob forte influência norte americana que pretendia promover a 

higiene mental e a saúde mental das crianças e adultos.  

Naquele momento, o Brasil também vivenciava um processo de industrialização e de 

ofensiva do capital frente à organização dos trabalhadores, levando com que o empresariado, 

através do Estado e a Igreja Católica, envidassem esforços no sentido de promover o “bem 

estar social” daqueles que estavam inseridos no mercado de trabalho e também dos 

“desvalidos”. Para tanto, foi fundamental o processo de profissionalização do Serviço Social.  

Nos Estados Unidos se dão as primeiras experiências do Serviço Social no 

denominado Serviço Social Psiquiátrico, cuja demanda se tornou expressiva ao ponto de ter 

sido criada uma formação específica para área da Psiquiatria. Segundo Bravo (2013, p. 94): 

 

 

10
  O movimento de higiene mental originou-se nos Estados Unidos graças às ideias de Adolf Meyer e Clifford 

W. Beers, ex-paciente que propôs a passagem do atendimento individualizado por prazo determinado para 

um atendimento dirigido a toda a comunidade e por prazo indefinido, identificando os objetivos da 

psiquiatria com os da saúde pública. Em 1908, Beers, que estivera internado por três vezes em hospitais 

psiquiátricos, publicou um livro, A Mente que Encontrou a Si Mesma (Beers, 1908), que comoveu a opinião 

pública. Em 1909, criou-se em Nova York o Comitê Nacional de Higiene Mental, atual Associação Nacional 

de Saúde Mental, movimento que se opunha às formas custodiais de atendimento, defendendo um tratamento 

na comunidade, e que em pouco tempo se estendeu a outras cidades dos Estados Unidos e do resto do mundo 

(na Espanha, fundou-se a liga de Higiene Mental em 1927, por iniciativa de José Germain) (DESVIAT, 1999, 

p. 57, grifos do autor).  
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A influência das teorias psiquiátricas no Serviço Social expressa-se pela 

exigência de que o profissional deve obter fatos mais detalhados para poder 

compreender a personalidade, os motivos e as necessidades emocionais do 

cliente. A preocupação do Serviço Social concentrava-se no doente enquanto 

participante do hospital - mais especificamente nos fatores que impedem a 

preservação da saúde e retardam a convalescência.  
 

O Serviço Social psiquiátrico se encarregava primordialmente de tratar dos aspectos 

emocionais e sociais dos pacientes e sua relação com os fatores que desencadeavam o 

adoecimento, assim como a recuperação do paciente no ambiente domiciliar. A prática do 

assistente social assume um caráter de autoridade, direcionando sua interferência além do 

espaço institucional, amplia sua atuação que se estende às famílias, ao trabalho, à vizinhança e 

à sociedade de uma forma geral. Segundo Gonçalves (1983, p. 48, grifos da autora), o 

assistente social psiquiátrico tem, entre outras, as seguintes funções: 

 

 Interpretação do paciente para a meio ambiente e para 

instituição (em caso de interpretação) e vice versa; 

 Preparação da alta; 

 Seguimento dos egressos; 

 Serviço Social de casos; 

 Serviço Social de grupos; 

 Colaboração em pesquisas médicas; 

 Participação em programas comunitários de saúde mental.  

 

O assistente social será o elo entre o paciente e sua família; e entre o hospital e a 

comunidade da qual faz parte, devendo conhecer as tensões que influem nas vidas envolvidas, 

bem como as características de comportamento da pessoa e do grupo. 

Assim, desde o seu surgimento, o Serviço Social tem uma vinculação no sentido de 

atender as demandas estatais, oriundas do seu papel de intermediação da relação capital e 

trabalho apresentado uma dupla finalidade. Como afirmam Iamamoto e Carvalho (1996, p. 

215):  

 

O Assistente Social, ao mesmo tempo em que deverá atuar no sentido de 

garantir ao trabalhador e sua família um nível de vida moral, físico e 

econômico normal, e a correta aplicação das leis trabalhistas, deverá 

combater o absenteísmo, o relaxamento no trabalho, velar pela moralidade, 

promover a conciliação nos dissídios trabalhistas e adaptar o trabalhador a 

sua função na empresa. Será „o agente de ligação entre patrão e operário. 

Atendendo a um e outro - atuando de forma autônoma e independente - ele é 

o autêntico agente da justiça social‟, o agente de coordenação dos elementos 

humanos da produção e da aproximação de classes. 
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 Atuando, prioritariamente, atrelado às ações curativas, a partir da década de 1960 há 

mais ênfase na importância da participação dos assistentes sociais na elaboração das políticas 

socais como também da influência da ideologia desenvolvimentista. 

 A formação em Serviço Social, desde os primeiros currículos no Brasil, trazem 

elementos da atuação dos assistentes sociais na saúde mental com disciplinas relacionadas à 

higiene mental, assim como também direcionadas à educação popular. Na década de 1960 os 

currículos já absorviam aspectos do movimento de higiene mental. Contraditoriamente, a 

ampliação dos hospitais psiquiátricos na década de 1960 impulsiona a contratação de 

assistentes sociais que iriam trabalhar na saúde mental.  Segundo Bisneto (2007, p. 23): 

 

O número de hospícios no Brasil teve um grande aumento após 1964 com as 

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

administração centralizada e com a privatização do atendimento médico. 

Com a passagem do atendimento psiquiátrico para a rede previdenciária 

conveniada abriram-se várias clínicas psiquiátricas que faziam o 

atendimento e depois eram pagas pelo INPS. Com isso se multiplicou a 

possibilidade de empregar assistentes sociais na área de saúde mental. 

 

Desde a década de 1960, já se enfatizava a formação de equipes para o atendimento 

em saúde mental. Com o aumento dos serviços hospitalares psiquiátricos, tem-se uma ampla 

entrada de assistentes sociais neste campo. Esta inserção, tal como a inserção destes 

profissionais nas demais políticas, traz à tona a necessidade do estado capitalista de contar 

com profissionais que colaborassem na construção de um consenso sobre um espaço que tem 

como eixo de seu tratamento a segregação.  

A partir de 1970, sob inspiração da Reforma Psiquiátrica Italiana, o tratamento asilar é 

questionado. É um momento de discussão sobre as instituições, assim como as práticas 

profissionais. Os hospitais psiquiátricos foram colocados em xeque, enquanto locais de 

tratamento, possivelmente, com a contribuição dos assistentes sociais que estavam inseridos 

nestas instituições. Portanto, o Serviço Social ao compor as equipes nos hospitais 

psiquiátricos, contribuíram para dar visibilidade à dimensão social da pessoa com transtorno 

mental, assim como aliviar as tensões produzidas pelo modelo manicomial. A partir desta 

década também ocorre o movimento de reconceituação do Serviço Social, colocando em 

debate as bases que dão sustentação à profissão, sendo o momento propício para a reflexão 

sobre as práticas profissionais também no âmbito da saúde mental. 

As primeiras experiências de desinstitucionalização e mudança na atenção das pessoas 

com transtorno mental se dão ainda no âmbito dos hospitais psiquiátricos e inicialmente são 
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propostas de humanização e de experiências de práticas democráticas no espaço manicomial. 

Essas experiências que surgiram a partir de outros países, foram denominadas de 

comunidades terapêuticas e alavancaram a discussão sobre as práticas em saúde mental, 

arregimentando assistentes sociais que contribuíram com a proposta.  

Com o advento da Reforma Psiquiátrica Italiana nas décadas de 1970 e 1980 e com as 

ideias de Franco Basaglia chegando ao Brasil, suscitam-se novas práticas e discussões sobre a 

necessidade de se efetivar um amplo processo de desinstitucionalização. Neste momento, no 

âmbito do Serviço Social estão acontecendo discussões que questionam as bases de 

sustentação da profissão, com o chamado movimento de reconceituação
11

, que busca 

apropriações, apesar de diferenciadas, com a teoria marxista. Parte da categoria profissional 

busca sustentação em outros referenciais para a atuação profissional e com isso a construção 

das práticas na saúde mental se aproxima de outras áreas de conhecimentos.  

A produção teórica do Serviço Social na área de saúde mental por algumas décadas 

permaneceu estagnada, em parte pelas críticas que eram realizadas em relação à atuação dos 

profissionais da área, pelo distanciamento das discussões coletivas sobre as demandas para 

profissão, assim como pela proximidade com o campo da saúde coletiva.  

A Constituição Federal de 1988 foi um marco importante para a política de saúde, 

como também para a saúde mental. A partir da Constituição de 1988 é que se dá a ampliação 

dos direitos sociais, assim como a institucionalização dos espaços de controle social nesta 

política.  Para Behring e Boschetti (2011, p. 178): 

 

A concepção de controle democrático da Constituição de 1988 e o início da 

experiência dos conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos no 

Brasil foram grandes inovações políticas e institucionais no formato das 

políticas públicas brasileiras, nas quais se vislumbrava uma perspectiva 

nítida de reforma, num país em que a democracia sempre foi mais exceção 

que regra. A criação dos conselhos fez parte de um momento histórico no 

qual se supunha estar dentro de uma onda democrática no Brasil e no 

mundo, com o fim dos regimes militares na América Latina e as mudanças 

no Leste europeu. Nessa estratégia foram e são, desde então, depositadas as 

melhores energias de sujeitos políticos e movimentos sociais com 

compromissos democrático - inclusive nas organizações dos assistentes 

sociais brasileiros, conforme levantamento do CFESS (2006), confiantes no 

aprofundamento da socialização da política e da radicalização da democracia 

no Brasil, numa perspectiva participativa. [...]. 

 

 

 

11
 Será melhor explicitado no item 1.3. 
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Com o Movimento de Reforma Sanitária a saúde se estrutura sob novas perspectivas, 

tornando-se uma das políticas públicas que mais evidencia as contradições sociais.  Na 

atualidade, a inserção do Serviço Social no campo da saúde acontece em diferentes níveis de 

atenção. O assistente social encontra-se presente em diversos serviços das políticas de saúde, 

com ampla entrada nos serviços do SUS. O assistente social atua diretamente nas contradições 

do sistema de saúde, interferindo nas condições socioeconômicas dos usuários atendidos pela 

política de saúde, no fortalecimento do controle social no SUS, como também contribuindo 

para a articulação das políticas setoriais. A presença do Serviço Social neste setor torna-se 

estratégica, tendo em vista a precarização e privatização das políticas sociais tornando-se 

necessário,  

[...] recuperar os serviços públicos de saúde como espaço privilegiado para 

construção do direito à saúde. Neste sentido, a questão do acesso e da 

qualidade do serviço prestado tem lugar central na configuração do direito à 

saúde como um direito de cidadania. As atividades do assistente social 

também se expandem no campo da gestão, assumindo o compromisso com a 

resolutividade, diretriz presente nessa nova configuração dos serviços de 

saúde na relação estabelecida com o usuário. (CAVALCANTI; ZUCCO, 

2009, p. 76) 

 

Apesar de todos os avanços acumulados, a década de 1990 é marcada pelo ajuste 

neoliberal que fortalece o projeto privatista no âmbito da saúde. As “reformas” propostas 

estiveram direcionadas para as políticas sociais, especialmente a seguridade social, que 

tornaram-se cada vez mais focalistas e restritivas com impactos também para a política de 

saúde mental. Neste período, houve entrega do patrimônio público ao capital estrangeiro. 

 Na contramão deste cenário, na década de 2000, houve uma ampliação do 

quantitativo de serviços substitutivos em saúde mental em todo país. A ampliação dos 

serviços relacionados a esta área é capitaneada pelo Ministério da Saúde e ocorre a partir da 

gradativa nomeação em cargos estratégicos de profissionais expoentes do movimento da Luta 

Antimanicomial, com o mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. As mudanças 

vieram acompanhadas de uma progressiva ampliação da inserção de assistentes sociais nesta 

política. Exemplo disso, a cidade de Aracaju, que realizou em 2004 concurso público pela 

Secretaria Municipal de Saúde/Aracaju/SE e cujo resultado culminou na convocação de 

dezenas de assistentes sociais, que foram lotadas nos Unidades Básicas de Saúde e CAPS que 

haviam sido implantados. 

 Os avanços constatados na política de saúde mental não se deram em virtude somente 

da iniciativa do Estado, mas também a partir da pressão social por um atendimento às pessoas 

que sofrem de transtorno mental (fenômeno crescente em todos os países do mundo) em 
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condições que garantissem a dignidade humana. Historicamente, a atuação do assistente social 

tem sido direcionada, principalmente, no sentido de reafirmar no cotidiano profissional a 

utilização de referenciais que corroborem seu compromisso com os usuários, rompendo com 

as práticas que reatualizam o conservadorismo. Como enfatiza Vasconcelos (2012, p. 117, 

grifos da autora), a atuação profissional vive o desafio,  

 

[...] tendo em vista criticar ações conservadoras e contraditórias e identificar, 

sugerir, revelar, analisar, veicular, apoiar e divulgar ações profissionais que 

realmente concretizem uma conexão orgânica da profissão com os setores 

mais progressistas da sociedade, para que se objetivem as intenções 

expressas nesse projeto profissional-compromisso com os interesses 

históricos da massa da população trabalhadora brasileira nos seus mais 

diferentes segmentos, incluída direta ou indiretamente no processo de 

produção da riqueza nacional, preservando-se e fomentando os ganhos 

obtidos na busca de uma sociedade livre, justa e igualitária, ou seja, 

buscando a radicalização da democracia. 

 

 A inserção dos assistentes sociais na política de saúde mental não é um acontecimento 

novo, e os desafios colocados à materialização do projeto ético-político nos serviços 

substitutivos se encontram presentes. Ainda que diante das dificuldades colocadas pelo 

capital, a participação dos assistentes sociais na construção das políticas públicas e nas lutas 

pelos direitos das pessoas que sofrem com transtorno mental torna-se uma premissa 

fundamental para o fortalecimento de uma política de saúde mental na contemporaneidade.  
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3 PROJETO ÉTICO-POLÍTICO E A PARTICIPAÇÃO 

 

Neste capítulo, introduzimos a discussão sobre o contexto sócio histórico da 

Participação Social e o entendimento sobre este tema.  Tratamos, sobre os diferentes Códigos 

de Ética profissional, as Diretrizes Curriculares e Lei que regulamenta a profissão e como o 

tema da participação aparece nestes documentos. Neste capítulo também trouxemos alguns 

elementos sobre a participação social na política de saúde mental e desafios vivenciados na 

contemporaneidade. 

 

3.1 O Projeto Ético-Político do Serviço Social e as práticas democráticas 

 

3.1.1.  A participação: alguns elementos para análise 

 

A participação é uma prerrogativa inerente à capacidade humana em tomar decisões, 

tanto no âmbito individual quanto no da coletividade, sendo elemento central da própria 

existência do ser humano. A participação é, antes de tudo, um ato histórico, pois o homem na 

busca pela satisfação de suas necessidades materiais entra em relação com outros homens para 

garantir suas condições de existência e sobrevivência material. Ao obterem a satisfação de 

suas necessidades primárias os homens buscam a satisfação de outras necessidades.  

A ação transformadora ser humano sobre a natureza produz objetos que apresentam 

valores de uso numa determinada sociedade. A capacidade de aprimorar os instrumentos de 

trabalho, o conhecimento sobre a natureza e as habilidades adquiridas pelos próprios homens 

possibilitou o surgimento de um excedente econômico. O excedente que a priori possibilitaria 

a redução do tempo de trabalho suscitou a possibilidade da acumulação. Na comunidade 

primitiva a capacidade de gerar excedente vem acompanhada da repartição do trabalho. No 

modo de produção capitalista um grupo se apropria dos meios de produção e dos frutos da 

riqueza produzida pelos trabalhadores, que são explorados. A base fundante do modo de 

produção capitalista é a exploração do trabalho. A apropriação da riqueza excedente gera 

conflito, uma vez que neste tipo de sociedade as relações sociais se baseiam no antagonismo e 

na exploração de uma classe em relação a outra, mantendo-se a burguesia em situação 

privilegiada. Todavia, o capitalismo não diz respeito somente às relações de produção, mas 

também é relação social, e, enquanto tal é fundamentalmente histórica. O capitalismo se 

consolidou avançando em diferentes estágios até assumir sua fase concorrencial e assim: 
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[...] surgem as lutas de classes na sua modalidade moderna, ou seja, as lutas 

fundadas na contradição entre capital e trabalho. Tais lutas, antagonizando a 

burguesia e os trabalhadores (elementarmente, a burguesia e o proletariado) 

e que, a partir daí, estarão sempre presentes na ulterior evolução do 

capitalismo, adquirem inicialmente formas grosseiras, mas, pouco a pouco, 

avançam para uma crescente politização, que as torna mais conscientes [...]. 

(BRAZ; NETO 2011, p. 183, grifo dos autores). 

 

Desse modo, enquanto prática situada no cerne das relações sociais no âmago do 

capitalismo, a participação social não se realiza de forma isolada, ela se dá em contato com 

outros sujeitos sociais e carrega consigo todas as marcas da contradição e do antagonismo 

próprio destas relações. A participação envolve agentes sociais que não são neutros e que 

estão em constante disputa. O próprio termo participação pode ser compreendido de forma 

distinta por diferentes segmentos da sociedade e tem sido utilizado tanto para conceituar ações 

que legitimam as frações das classes dominantes, como àquelas vinculadas às classes e setores 

progressistas da sociedade. Conforme Bordenave (1983, p. 29): 

 

A ideologia dominante objetiva manter a participação do indivíduo restrita 

aos grupos baseados em relações sociais primárias, como local de trabalho, a 

vizinhança, as paróquias, as cooperativas, as associações profissionais, etc., 

de modo a criar uma „ilusão de participação‟ política e social.  
 

Mas a participação social envolve os processos sociais mais amplos e diz respeito não 

só as relações de poder, mas da riqueza socialmente produzida. Para Ammann (1976, p. 25): 

 

Participação não tem razão de ser, para nós, como estratégia que visa 

legitimar e consolidar uma situação ou um sistema de dados, objetiva a 

distribuição dos bens da sociedade, assumindo um caráter transformador dos 

mecanismos que mantêm e/ou reproduzem as desigualdades sociais.  

 

Por isso, interessa às classes dominantes esvaziar as possibilidades dos setores 

marginalizados participarem da vida social, afinal, participação pode significa mudanças na 

relação de poder. E a fim de obstruir essa possibilidade, os setores dominantes da sociedade 

ora obstruem a participação, ora cooptam seus agentes para que esta não se efetive em sua 

totalidade. A participação não é uma estratégia de superação das relações de poder, ela 

implica lutar por outras formas de poder. A participação aponta sempre para um horizonte que 

pode levar a manutenção da ordem instituída ou a superação da mesma. Portanto, 

 

[...] participação é conquista para significar que é um processo, no sentido 

legítimo do termo: infindável, em vontade vir-à-ser, sempre se fazendo. 
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Assim, participação é em essência autopromoção e existe enquanto 

conquista processual. Não existe participação suficiente, nem acabada. 

Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa a regredir. 

(DEMO, 1996, p. 18, grifos do autor).  

 

Assim, os processos de participação vão implicar sempre mais participação e é antes 

de tudo conquista (DEMO, 1996). Em muitos momentos históricos tem sido ela própria a 

pauta da luta das classes trabalhadoras. Se a participação é uma experiência nova em vários 

países do mundo, no Brasil esta experiência é ainda mais recente. As marcas históricas da 

sociedade brasileira tornam a participação social no país eivada de dificuldades no que tange à 

participação das camadas populares. O Brasil é um país que até recentemente vivenciou o 

período da ditadura e a participação social carrega na atualidade marcas desse momento 

histórico. 

  Na década de 1950, o discurso da participação invade a esfera governamental através 

do estímulo ao Desenvolvimento de Comunidade (DC) que teve início a partir de iniciativa do 

Governo Britânico, em 1942, ao indicar a importância da participação para o desenvolvimento 

dos países dependentes e que paulatinamente passa a compor uma das estratégias de 

dominação de uns países sobre os outros. Essa estratégia responde também às exigências de 

modernização e desenvolvimentismo tão peculiar deste momento. O Desenvolvimento de 

Comunidade logo começa a interferir nas políticas sociais, trazendo a temática do 

desenvolvimento através do estimulo à participação popular, a fim de melhorar as condições 

econômicas e culturais. 

 Os assistentes sociais absorvem a metodologia do Desenvolvimento de Comunidade, 

sendo esta prática envidada a partir de três perspectivas diferentes: a perspectiva tradicional, 

que apenas altera sua intervenção para adaptação da metodologia em voga; a perspectiva 

modernizadora, que supõe mudanças, mas estas inscritas no âmbito do sistema capitalista; e a 

perspectiva de intenção de ruptura, que percebe o Desenvolvimento de Comunidade como 

estratégia para a transformação social (SOUZA, 1999). Dessa maneira, carregando o signo do 

desenvolvimento e de modernidade, imediatamente o DC passa a ser parte do discurso dos 

assistentes sociais. Contudo, para Souza (1999, p.52) o DC:  

 

[...] implica o descobrimento da realidade, o desmascaramento ideológico 

dos discursos, das propostas e das muitas práticas que, longe da participação, 

induzem a população a maior subserviência e aceitação de sua condição de 

explorada. O profissional, no entanto, também está mergulhado em todo esse 

contexto e, por conseguinte, a sua ação requer, antes de tudo, a descoberta de 

si próprio como cidadão, como profissional e como força social que 
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representa e que se coloca ou não com disposição de aliança com as classes 

populares. 

 

O direito à participação vem se ampliando historicamente como resultado 

principalmente das lutas sociais, mesmo que para muitos estes direitos sejam efetuados apenas 

no âmbito da formalidade. Embora possa ocorrer eventualmente e a partir de motivações 

pessoais, a participação traz implícita a ideia de organização social, que aponta para a busca 

de objetivos comuns. A participação para alguns pode ser considerada uma utopia, mas, 

 

[...] é erro imaginar que participação é apenas utopia. É realizável sim, muito 

embora nunca de modo totalmente satisfatório. Por isso mesmo, a definimos 

como processo imorredouro de conquista. Nunca será suficiente, porque vive 

da utopia da igualdade, da liberdade, da fraternidade totais. Não é dada, é 

criada. Não é dádiva, é reinvindicação. Não é concessão, é sobrevivência. 

Participação precisa ser construída, forçada, refeita e recriada. (DEMO, 

1996, p.82).  

 

A participação política é uma das formas de participação social e não pode ser 

confundida apenas com seus aspectos formais, e seu exercício:  

 

[...] vai sendo construído não só, a partir das relações que são estabelecidas 

na trama social, diante dos interesses subjacentes em cada conjuntura, mas 

também por meio de lutas, conquistas e recuos. O direito à participação está 

relacionado com o aperfeiçoamento do regime democrático, seja pela via da 

democracia representativa, seja influindo diretamente nas decisões por 

intermédio da democracia direta. [...]. (VASCONCELOS, 2010, p. 81)  

 

Acompanhando a correlação de forças própria do sistema capitalista, a participação 

social recua ou avança a cada momento, absorvendo características de cada período histórico. 

Nos anos de ditadura há o cerceamento da possibilidade de participação que vai sendo 

recuperada por ocasião da abertura política e com o retorno da sociedade civil à cena política. 

Na década de 1980 se vivencia no Brasil uma efervescência de lutas sociais com o processo 

de redemocratização da sociedade e elaboração da nova Constituição. Após a Constituição 

Federal de 1988, ganham concretude os espaços de participação social. No âmbito das 

políticas sociais estes espaços ganham contornos através dos Conselhos, Conferências, dentre 

outros. Este aumento da participação social enfrenta nos anos de 1990 uma conjuntura de 

retração do papel do Estado e de ameaça aos direitos conquistados, mediante as medidas de 

caráter neoliberais adotadas pós 1990 e cujas estratégias objetivavam conter os movimentos 
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sociais, sufocando sua capacidade de colocar em discussão o próprio sistema capitalista em 

sua fase mais ofensiva. 

A partir dos anos de 1990, há uma ampliação do denominado Terceiro Setor, que 

executa parte das políticas sociais em colaboração com o Estado, no contexto do 

neoliberalismo e de restrição, cada vez mais, dos direitos sociais, o que foi dificultando os 

processos participativos, mediante as ameaças da perda do emprego e de garantias 

historicamente conquistadas com muita luta da classe trabalhadora. A institucionalização da 

participação social e política torna-se uma estratégia do estado neoliberal, por meio da 

cooptação de amplos quadros de militantes que nas décadas anteriores se encontravam 

engajados nos movimentos pela redemocratização do Brasil. Mesmo diante desse quadro, 

continua a luta dos movimentos sociais na busca da construção de novas formas de controle 

social.  

 

3.2 A construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social: o discurso da participação 

e sua influência nos Códigos de Ética, Legislações e Diretrizes Curriculares  

 

3.2.1  O Movimento de Reconceituação do Serviço Social 

 

É a partir da década de 1960 que ganha concretude no Brasil o movimento 

denominado de Reconceituação do Serviço Social, seguindo pelas décadas de 1970 e 1980. O 

processo de renovação da profissão que se adensou na segunda metade da década de 1960 e 

início de 1970 foi fundamental para o entendimento do que hoje vem sendo chamado de 

Projeto Ético-Político do Serviço Social e, consequentemente, para o direcionamento das 

práticas participativas desenvolvidas por estes profissionais. Para Netto (1998, p. 146-147, 

grifos do autor), o movimento de reconceituação: 

 

[...] está intimamente vinculado ao circuito sócio-político latino-americano 

da década de sessenta: a questão que originalmente a comanda é a 

funcionalidade profissional na superação do subdesenvolvimento. 

Indagando-se sobre o papel dos profissionais em face das manifestações da 

„questão social‟, interrogando-se sobre a adequação dos procedimentos 

profissionais consagrados às realidades regionais e nacionais, questionando-

se sobre a eficácia das ações profissionais e sobre a eficiência e legitimidade 

das suas representações, inquietando-se com o relacionamento das profissões 

com os novos atores que emergiam na cena política (fundamentalmente 

ligadas as classes subalternas) - e tudo isso sob o peso do colapso dos pactos 

políticos que vinham do pós-guerra, do surgimento de novos protagonistas 

sócio-políticos, da revolução cubana, do incipiente reformismo gênero 
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Aliança para o Progresso -, ao mover-se assim, os assistentes sociais latino-

americanos, através de seus segmentos de vanguarda, estavam minando as 

bases tradicionais da profissão. É este movimento, localizável praticamente 

em todos os países ao sul do Rio Grande, que permite uma espécie de grande 

união nacional que abre a via a uma renovação do Serviço Social. Ela é o 

ponto de partida para o processo que se esboça em 1965 e que, 

genericamente, tem como objetivo expresso adequar a profissão às 

demandas de mudanças sociais registradas ou desejadas no marco 

continental – e que sensibilizavam o Serviço Social pelos mesmos condutos 

e sujeitos que, internacionalmente, como vimos, forçavam e parametravam 

alterações profissionais.  

 

No momento em que se começava a questionar as bases de sustentação do Serviço 

Social brasileiro, vivenciava-se uma conjuntura marcada pela ditadura militar. Até a década 

de 1960, a profissão experimentava quase uma homogeneidade nas suas posições 

profissionais. Vários fatores fizeram emergir um novo cenário político e institucional que 

impulsionava os assistentes sociais a repensarem o exercício da profissão. Entre os fatores 

está o adensamento de um mercado de trabalho que se amplia para os assistentes sociais, com 

a consequente necessidade de atualização e modernização da profissão. Outro aspecto 

importante neste processo é a ampliação dos cursos e a entrada do Serviço Social no circuito 

da pós-graduação, e, consequentemente, o aprofundamento do debate teórico metodológico da 

profissão. Naquele momento, o regime autocrático burguês estreita esforços a fim de 

arregimentar profissionais que pudessem afirmar seu projeto societário. Neste percurso, as 

práticas consideradas tradicionais são objeto de discussão pela categoria, que se apropriam de 

práticas de participação, atuando junto à comunidade, para se revestirem do véu da 

modernidade. O processo de renovação se destrinchou em diferentes perspectivas que irão 

conviver no seio da categoria.  Assim, Netto (1998) destaca três vertentes: a de reatualização 

do conservadorismo, a modernizadora e a intenção de ruptura. 

A perspectiva de reatualização do conservadorismo apresenta-se como o segmento 

mais resistente às mudanças no interior da profissão e para manter-se atual, resgata estratos da 

herança conservadora da profissão, envolvendo-a, no manto de modernidade. Esta vertente 

carrega uma visão de sociedade baseada no pensamento católico. Posiciona-se no cenário 

profissional enquanto perspectiva capaz de restaurar os pressupostos ideológicos da profissão, 

impedindo a erosão do Serviço Social tradicional.  

A perspectiva modernizadora, que fazia parte do esforço da categoria em modernizar-

se, trazia para o Serviço Social o discurso da integração e desenvolvimento. Procura dotar o 

Serviço Social de instrumentos capazes de responder as demandas emergentes da sociedade 

naquele momento. Esta perspectiva já vinha se gestando desde a década de 1950 no cenário 
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do desenvolvimentismo, quando os quadros profissionais percebem a inadequação dos 

procedimentos profissionais com os desafios postos neste momento. É a partir de então que os 

profissionais começam a envidar esforços na direção de uma perspectiva modernizadora da 

profissão. Segundo Netto (1998, p. 154), 

 

[...] O que caracteriza esta perspectiva, todavia, está longe resumir-se à 

exclusão de tendências contestadoras: antes, o que lhe confere seu tônus 

peculiar é nova fundamentação de que se socorre para legitimar o papel e os 

procedimentos profissionais. Se, neste âmbito, constatam-se reiterações da 

tradição, registram-se avanços inequívocos, com aportes extraídos o back-

ground pertinente ao estrutural-funcionalismo norte-americano. Este é o 

caráter modernizador desta perspectiva: ela aceita como dado inquestionável 

a ordem sóciopolítica derivada de abril e procura dotar a profissão de 

referências e instrumentos capazes de responder às demandas que se 

apresentam em seus limites – donde aliás, o cariz tecnocrático do perfil que 

pretende atribuir ao Serviço Social no país [...]. 

 

Esta concepção se interessa em fornecer novas bases à profissão, revestindo-se de 

modernização, práticas arraigadas. A terceira vertente é a intenção de ruptura, que procura 

romper com a herança conservadora da profissão e com os paradigmas que propõe o 

reformismo. A luta pelo fim da ditadura militar e dos movimentos sociais e pela ampliação 

dos direitos sociais contribui para aprimorar o debate profissional. Nesta luta, parte dos 

assistentes sociais encontra-se na militância, o que contribui para a aproximação com o 

referencial marxista. Embora a categoria neste momento já receba bastante influência dos 

profissionais e estudantes engajados nos movimentos sociais, é no âmbito das Universidades 

onde se dão as primeiras iniciativas institucionais de rompimento com os referenciais que 

sustentaram a prática dos assistentes sociais. Esta perspectiva vai se estender para todo o 

contingente da categoria e faz críticas às bases sócio-políticas da profissão. A perspectiva de 

intenção de ruptura se encontrava visceralmente conectada com tendências democráticas da 

sociedade brasileira e critica a vertente meramente modernizadora da profissão. Segundo 

Iamamoto (2007, p. 37), 

 

A ruptura com a herança conservadora expressa-se como uma procura, uma 

luta por alcançar novas bases de legitimidade da ação profissional do 

Assistente Social, que, reconhecendo as contradições sociais presentes nas 

condições do exercício profissional, busca colocar-se, objetivamente, a 

serviço dos interesses dos usuários, isto é, dos setores dominados da 

sociedade. Não se reduz a um movimento “interno” da profissão. Faz parte 

de um movimento social mais geral, determinado pelo confronto e a 

correlação de forças entre as classes fundamentais da sociedade, o que não 
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exclui a responsabilidade da categoria pelo rumo dado às suas atividades e 

pela forma de conduzi-las.  

 

Outros fatores também contribuem para fortalecer esta percepção no âmbito do 

Serviço Social. No decorrer da década de 1990, a pós-graduação se consolida conquistando o 

reconhecimento dos organismos de fomento à pesquisa, que faz com a produção acadêmica se 

amplie a partir deste momento. Esse reconhecimento no âmbito acadêmico aproxima o 

Serviço Social de outras áreas profissionais, possibilitando o adensamento com o debate 

teórico de outros campos de conhecimento. 

O movimento estudantil influenciado pelos referenciais marxistas também traz para a 

academia a discussão sobre a necessidade de mudanças de referenciais para a atuação dos 

assistentes sociais. Parte do contingente desses estudantes adentra no mercado de trabalho e 

universidades nas décadas de 1970 e 1980.  

Os estratos deste movimento encontram-se ligados a setores da universidade e que 

gradualmente vão ganhar hegemonia no âmbito do Serviço Social.  Dentre os marcos 

assinalados podemos destacar o que ficou conhecido dentro da categoria como método BH, 

uma das primeiras tentativas de materialização de práticas que tinham como objetivo 

experimentar uma atuação que produzisse a ruptura com práticas tradicionais.  Em pleno 

momento de ditadura essas experiências só obtiveram alcance nos campos de estágio e 

extensão da Universidade Católica de Minas Gerais, mas tornou-se uma das experiências 

históricas para o Serviço Social, de transformação de sua atuação. Como afirma Netto (1998, 

p. 261): 

 

A emergência visivelmente objetivada desta perspectiva renovadora está 

contida no trabalho levado a cabo, mais notadamente entre 1972 e 1975, pelo 

grupo de jovens profissionais que ganhou hegemonia na escola de Serviço 

Social da Universidade Católica de Minas Gerais, onde se formulou o 

celébre “Método Belo Horizonte”. É na atividade deste grupo que a intenção 

de ruptura se explica originalmente em nosso país, assumindo uma 

formulação abrangente que até hoje se revela uma arquitetura ímpar.  

 

Outro marco para a ruptura com o conservadorismo no âmbito do Serviço Social foi o 

“Congresso da virada”, o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que ocorreu em 

1979, cuja mesa de abertura deixou de ser formada por representantes do governo e passou a 

ser composta por representantes das classes trabalhadoras. Este momento tornou-se notório, 

pois possibilitou à categoria a reflexão sobre ao qual projeto de sociedade estava vinculada, 

como também acerca de novos compromissos que estavam emergindo.  
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O Serviço Social vivenciou, assim, um processo de renovação profissional com o 

denominado Movimento de Reconceituação, quando se gestam concepções diferenciadas que 

irão contribuir para outro direcionamento da profissão.  Herdeiro da inquietude, durante as 

décadas de 1970 e de 1980, o direcionamento que posteriormente será chamado de Projeto 

Ético-Político profissional, busca apontar novos rumos para a profissão a partir do legado 

marxiniano e de ruptura com o conservadorismo profissional. A partir deste referencial o 

Serviço Social brasileiro procura conectar seus interesses com os projetos societários das 

massas de trabalhadores. Conforme Iamamoto (2007, p.88-89): 

  

[...] Foi com a crise do regime ditatorial instaurado em 1964, expressa no 

contexto das lutas pela democratização da sociedade brasileira - lutas essas 

que adquirem visibilidade política na segunda metade da década de setenta -, 

que se gestou o solo histórico, o terreno vivo, que tornou possível uma 

abrangente, profunda e plural renovação do Serviço Social. Essa renovação 

se impôs como socialmente necessária à construção de respostas 

profissionais àquela crise, no sentido de o Serviço Social garantir e preservar 

sua própria contemporaneidade: sua necessária conciliação como tempo e a 

história presentes. Processo renovador que atinge os campos do ensino e da 

pesquisa, da prática e da organização político-corporativa da categoria 

profissional e que se repõe hoje, de forma proeminente e decisiva, na análise 

dos fundamentos éticos da ação profissional.  

 

Este movimento é resultado do enfrentamento e da denúncia do conservadorismo 

profissional, tão presente no âmago do Serviço Social desde seu processo de 

profissionalização. 

É na década de 1990 que o Projeto Ético-Político profissional se consolida através dos 

Códigos de Ética de 1993, da Lei que regulamenta a profissão de 1993 e com as Diretrizes 

Curriculares aprovadas em 1996, pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS). 

 

3.2.2 - Os Códigos de Ética  

 

Se observados os documentos que norteiam a atuação dos assistentes sociais, de forma 

específica os seus Códigos de Ética, pode-se perceber que no Código de Ética profissional de 

1965 as referências à participação dos profissionais e o estimulo à participação dos usuários 

ainda ocorre de forma bastante tímida, como consta nos artigos 9º e 10º. Este Código 

estabelece a importância da profissão no desenvolvimento do país, inclusive 

superdimensionando a atuação profissional.  
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De acordo com o artigo 9º, “O assistente social estimulará a participação individual, 

grupal e comunitária no processo de desenvolvimento, propugnado pela correção dos 

desníveis sociais”. E o artigo 10º afirma que “O assistente social no cumprimento de seus 

deveres cívicos colaborará nos programas nacionais e internacionais, que se destinem a 

atender as reais necessidades de melhoria das condições de vida para sua pátria e para a 

humanidade”. A postura profissional requerida exige desse profissional a preservação do 

conservadorismo, impregnado dos valores cristãos e com claras marcas do positivismo.  

Este Código foi revisto em 1975. O novo Código trouxe uma menor ênfase à 

importância da participação, embora seja o momento onde há a explosão de diversos 

movimentos sociais, dentre eles, as grandes greves do ABC paulista, nos anos de 1978 e 

1979, e aqueles oriundos das Comunidades Eclesiais de Base, ala mais progressista da Igreja 

Católica que se posicionavam a favor das classes populares, com práticas que direcionavam 

para a transformação social dos povos latino-americanos.  

 O tema da participação aparece no Código de 1975 como presença, cooperação, 

solidariedade ativa e corresponsabilidade de cada um, nos mais diferenciados grupos que a 

convivência humana pode exigir. A participação neste Código é entendida como cooperação 

entre as classes antagônicas e camufla o conflito inerente a essa relação. Neste Código fica 

expressa a necessidade de participação dos profissionais, ao mesmo tempo em que refere 

sobre esta participação com uma indefinição. 

 Naquele momento histórico, os movimentos sociais estavam sob influência dos 

movimentos latino-americanos, como também contra o regime ditatorial pelo qual passava o 

país. Abre-se uma lacuna para a contestação das práticas desenvolvidas pelos assistentes 

sociais. A década de 1980 é marcada pela contestação, que se dá em todos os campos da 

sociedade. As Universidades se tornam palco da disputa de ideias e vários atores sociais 

emergiram desse cenário. A juventude protagoniza, nestas décadas, a contestação dos valores 

sociais. Apesar das mudanças em curso, o Código de Ética profissional de 1975 permanece 

impermeável a elas.  

É neste contexto de efervescência política e cultural, que o Serviço Social se insere e 

se redimensiona, acompanhando o movimento geral da sociedade. Enquanto resultado desse 

processo se põe em curso uma nova revisão do Código de Ética, que não atendia mais o 

movimento da própria sociedade.  

O Código de 1986, de orientação marxista, coloca em evidência o compromisso com 

as classes trabalhadoras, expressando uma nova visão de sociedade. Dentre os princípios e 

diretrizes norteadoras da prática profissional estão:  
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[...] o respeito à tomada de decisão dos usuários, ao saber popular e a 

autonomia dos movimentos e organizações da classe trabalhadora; o 

privilégio ao desenvolvimento de práticas coletivas e o incentivo à 

participação dos usuários no processo de decisão e gestão institucional; a 

discussão com os usuários sobre seus direitos e os mecanismos a serem 

adotados na luta por sua efetivação e por novas conquistas; e a reflexão 

sobre a necessidade de seu engajamento em movimentos populares e/ou 

órgãos representativos da classe trabalhadora (CFAS, 1986).   

  

Em alguns artigos que trata sobre a participação, vejamos: 

 

O Título II - Capítulo I - Dos direitos e das responsabilidades gerais do assistente 

social discorre sobre o estimulo à participação dos profissionais. No artigo 2º alínea i, o 

referido Código coloca que “é um dos direitos dos assistentes sociais a participação em 

manifestações de defesa dos direitos da categoria e dos interesses da classe trabalhadora”. 

Como também na alínea j – “a participação nas entidades representativas e de organização da 

categoria”. Nestes itens fica evidente a importância que é dada a participação política para 

organização da categoria e o claro compromisso com as classes trabalhadoras. A ética é 

fundamentada de acordo com o momento sócio histórico. Os assistentes sociais se identificam 

como um agente de mudança social.   

Em outros momentos a participação também aparece como elemento importante: No 

Título II -  Capitulo II – que trata sobre os deveres do assistente social, no artigo 3º alínea c -, 

consta: “democratizar as informações disponíveis no espaço institucional, como dos 

mecanismos indispensáveis á participação social dos usuários". No Título III- Capitulo I- 

“Das relações com os usuários”, no artigo 6º alínea “e” diz: “privilegiar práticas coletivas com 

os usuários no sentido de possibilitar a sua participação no processo de decisão e gestão 

institucional”. E no artigo 7º, sobre o que é vedado ao assistente social alínea a - “exercer sua 

autoridade de forma a limitar ou cercear o direito de participação e decisão dos usuários”. 

O Código de Ética de 1986 rompe com uma suposta neutralidade e com a visão 

idealista e abstrata que estava contida nos Códigos anteriores e se aproxima, cada vez mais, 

do referencial marxista, embora de acordo com alguns autores, esta aproximação tenha sido 

feita a partir das fontes secundárias. Sobre isso, Barroco (2010, p. 174-175) contesta que  

 

[...] Apesar de este marco ser pautado na crítica aos referenciais e valores 

que tradicionalmente orientaram a prática profissional, indicando, de forma 

hegemônica, o marxismo como referencial a ser privilegiado, não se coloca 

em pauta a discussão sobre ética marxista ou sobre o debate filosófico do 

marxismo. Isso é contraditório, na medida em que tais disciplinas são, 
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historicamente, espaços privilegiados de fundamentação ética e de apreensão 

dos valores e princípios éticos da profissão [...]. 

 

Além disso, nele se afirma o compromisso com as classes trabalhadoras, embora 

somente, 

 

[...] a partir do Código de 1993 que o projeto profissional começa a ser 

tratado nacionalmente como “projeto ético-político” e o seu significado 

histórico não reside em uma questão semântica. Trata-se da compreensão – 

que só pôde se concretizar em 1993-da superação dialética do Código de 

1986, cujo projeto profissional subordinava a ética ao político. Se fosse 

possível falar em “projeto ético-político” no Código de 1986, essas 

dimensões seriam tratadas como sinônimos, sendo que a ética seria 

concebida como uma decorrência natural da opção política. Em 1993, ético e 

político não são sinônimos; são compreendidos como uma unidade, mas seus 

componentes tem naturezas ontologicamente distintas. (BARROCO, 2010, 

p. 35) 

 

Essas ideias vêm se consolidando durante as últimas décadas por meio das legislações 

e da luta dos assistentes sociais pela garantia dos direitos sociais, no sentido de construir um 

Projeto Ético-Político que traduza o compromisso destes profissionais na construção de uma 

sociedade democrática e participativa. O tema da participação social que norteia esse projeto 

está inscrito de forma implícita nos princípios e valores do Código de Ética de 1993. 

Dentre os princípios fundamentais do Código de Ética de 1993, tem-se, por exemplo, 

“a defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e 

da riqueza socialmente produzida”, o que exige dos assistentes sociais o esforço na direção de 

construir práticas que fortaleçam esse compromisso no cotidiano profissional.   

O Código de 1993 resguarda os avanços conquistados em relação aos Códigos 

anteriores e expressa o amadurecimento da categoria, especialmente, inscrevendo princípios 

norteadores para os profissionais. Segundo Bonetti (2007, p. 178), o Código de Ética de 1993:  

 

[...] não se pretende somente corporativo, mas tenciona assegurar vínculos 

com as prioridades da sociedade. Dessa maneira, o atual código se propõe a 

estabelecer nexos com suas prioridades, as quais vão estar bem expressas por 

meio de princípios e valores. A perspectiva é, então, buscar fortalecer uma 

clara identidade profissional articulada com um projeto de sociedade mais 

justa e democrática. 

 

O atual Código de Ética condensa as lutas e o debate que a categoria trava junto à 

sociedade brasileira. A luta por valores essencialmente democráticos, a defesa dos direitos 
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civis e políticos são incorporados trazendo para a cena a responsabilidade profissional com 

valores emancipatórios.  

 

3.2.3 A Lei que regulamenta a profissão e as Diretrizes Curriculares 

 

Ainda nos anos de 1980, tem-se a construção de iniciativas importantes que vão dando 

novas configurações ao exercício profissional, a exemplo do currículo de 1982, que buscou 

afinar a formação profissional com as orientações da perspectiva de intenção de ruptura, mas 

que apresenta em seu conteúdo alguns entraves que só foram resolvidos em 1996, com as 

novas Diretrizes Curriculares.  

Junto com as novas orientações para a formação profissional, tem-se a lei 8662/93 que 

regulamenta a profissão do assistente social.  No seu artigo 4º. item III, consta dentre as 

competências profissionais, “encaminhar providências, e prestar orientação social a 

indivíduos, grupos e à população”; e no item IX, “prestar assessoria e apoio aos movimentos 

sociais em matéria relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, 

políticos e sociais da coletividade”. Além disso, esta lei expressa a possibilidade de 

articulação dos 

 

[...] princípios ético políticos, e procedimentos técnico-operacionais. O texto 

legal expressa, pois, um conjunto de conhecimentos particulares e 

especializados, a partir dos quais são elaboradas respostas concretas às 

demandas sociais, embora saibamos que a predefinição das atribuições 

privativas e competências, como uma exigência jurídica/legal, não as garante 

na prática, posto estarem, também, condicionadas à lógica do mercado 

capitalista. (CFESS, 2002, p. 11) 

 

Já as Diretrizes Curriculares, aprovadas em 1996, indicam que  

 

[...] a formação profissional deve viabilizar uma capacitação teórico 

metodológica e ético política, como requisito fundamental para o exercício 

de atividades técnico-operativas, com vistas á apreensão crítica dos 

processos sociais numa perspectiva de totalidade; análise do movimento 

histórico da sociedade brasileira , apreendendo as particularidades do 

desenvolvimento do capitalismo no país; compreensão do significado social 

da profissão  e de seu desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários 

internacional e nacional , desvelando as possibilidades de ação contidas na 

realidade; identificação das demandas presentes na sociedade, visando 

formular respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, 

considerando as novas articulações entre o público e o privado. (ABEPSS, 

1996) 
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Segundo as Diretrizes Curriculares, a prática profissional deve se basear na 

indissolubilidade entre as dimensões teórica, técnica e política, cuja formação profissional é 

reflexo do aprofundamento da produção teórica, sendo expressão do acúmulo político 

organizativo dos assistentes sociais. O currículo acompanha o movimento da sociedade 

capitalista colocando a dimensão política atrelada às demais dimensões e articulada aos 

setores majoritários da população. Portanto, apreende-se que a temática da participação social 

nas Diretrizes Curriculares não se apresenta explicitamente, mas através de seus pressupostos, 

o que implica que a atuação profissional deve estimular os setores populares a assumirem a 

cena política. Estes princípios estão 

 

[...] em consonância com as determinações da Lei n. 8662, de 7 de junho de 

1993, que regulamenta a profissão de assistente social e estabelece as 

seguintes competências  e habilidades técnico-operativas: - Formular e 

executar políticas sociais em órgãos da administração pública, empresas e 

organizações da sociedade civil; - Elaborar, executar e avaliar planos, 

programas e projetos na área social; - Contribuir para a viabilizar a 

participação dos usuários nas decisões institucionais; - Planejar, organizar e 

administrar benefícios e serviços sociais; - Realizar pesquisas que subsidiem 

formulação de políticas e ações profissionais; - Prestar assessoria e 

consultoria a órgãos da administração pública, empresas privadas e 

movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais e à garantia 

dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; - Orientar a população 

na identificação de recursos para atendimento e defesa de seus direitos; - 

Realizar estudos socio-econômicos para identificação de demandas e 

necessidades sociais; - Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, 

informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social; - Exercer funções 

de direção em organizações públicas e privadas na área de serviço social; - 

Assumir o magistério de Serviço Social e coordenar cursos e unidades de 

ensino; - Supervisionar diretamente estagiários de Serviço Social. 

(ABEPESS, 1996) 

  

Em todos os documentos que compõem o Projeto Ético-Político a temática da 

participação social aparece de forma transversal. As orientações contidas neles, no sentido de 

contribuir com a efetivação de direitos, cuja conquista exige a participação social, indicam a 

importância de estimular processos participativos no exercício cotidiano dos assistentes 

sociais em seus diversos espaços sócio ocupacionais.  

Enquanto profissão que atua na realidade social, nas expressões da questão social, 

precisa se apropriar de diferentes estratégias para alcançar seus objetivos profissionais. Além 

do conhecimento dos instrumentos necessários ao agir competente, criativo e propositivo, faz-

se necessário a reflexão sobre as estratégias utilizadas para consolidação dos princípios e 
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diretrizes que norteiam a atuação dos assistentes sociais e como a sua operacionalização tem 

propiciado a participação social dos usuários dos serviços. 

Em um cenário contemporâneo de presença do neoliberalismo que preconiza a 

diminuição dos direitos sociais, a questão da participação é cada vez mais estratégica e 

fundamental para o enfrentamento das ideias contidas em um estado mínimo para o social e 

da concretude do projeto privatista sinalizado pelos organismos internacionais. 

Contraditoriamente é na década de 1990 que o projeto ético-político do Serviço Social vem se 

consolidando, mesmo num contexto neoliberal. Para Iamamoto (2014, p. 233, grifos da 

autora): 

 

São muitos os desafios atuais. O maior deles é tornar esse projeto um guia 

efetivo para o exercício profissional e consolidá-lo por meio de sua 

implementação efetiva, ainda que na contramão da maré neoliberal, a partir 

de suas próprias contradições e das forças políticas que possam somar na 

direção por ele apontada. Para tanto, é necessário articular as dimensões 

organizativas, acadêmicas, e legais que lhe atribuem sustentação com a 

realidade do trabalho cotidiano. Exige-se uma análise acurada das reais 

condições e relações sociais em que se efetiva a profissão, num radical 

esforço de integrar o dever ser com a objetivação desse projeto, sob o risco 

de se deslizar para uma proposta idealizada, porque abstraída da realidade 

histórica, elidindo as particulares determinações e mediações que incidem no 

processamento dessa especialização do trabalho coletivo. 

 

A atuação profissional que historicamente esteve ligada aos setores mais 

conservadores da sociedade, deve buscar o rompimento com o trabalho baseado em 

tendências psicologizantes, tais como ocorreram no passado profissional. Portanto, o trabalho 

do assistente social torna-se um espaço cada dia mais desafiador e prenhe de novas 

possibilidades que vem sendo fermentadas no cotidiano profissional.  

Enquanto espaço de atuação dos assistentes sociais, a política de saúde mental 

possibilita a participação social em várias dimensões. Este setor tem se apresentado como um 

dos campos de atuação mais desafiantes para o exercício profissional, atravessado pelo campo 

da subjetividade, tornando estes espaços inquietantes. As atividades desenvolvidas junto aos 

grupos e oficinas podem se constituir como estratégicas para estimular a participação das 

pessoas que sofrem de transtorno mental.  

O processo de construção permanente de novos serviços substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos para o atendimento a pessoa com transtorno mental, apresenta para o Serviço 

Social novas demandas que devem ser trabalhadas na perspectiva do Projeto Ético-Político do 

Serviço Social, com compromissos que coadunam com o projeto de Reforma Psiquiátrica, 

principalmente no que tange a seus valores norteadores, tais como a liberdade e a autonomia.  
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Afinal, o campo de trabalho profissional tem se ampliado consideravelmente nas últimas 

décadas e descortinar esse fazer torna-se fundamental para desconstruir as perspectivas 

moralizadoras e mantenedoras da ordem social. 
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4 A ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NOS CAPS EM ARACAJU: 

CONTRIBUIÇÕES À PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E À  

MATERIALIZAÇÃO DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO PROFISSIONAL NO 

COTIDIANO. 

 

Neste capítulo, trataremos acerca dos dados levantados, através das entrevistas, 

realizadas junto às assistentes sociais da Rede de Atenção Psicossocial, no município de 

Aracaju/SE. As entrevistas foram aplicadas com 04 (quatro) assistentes sociais, uma de cada 

CAPS, que atendem adultos, sendo 03 (três) CAPS que atendem transtorno mental e 01(um) 

que atende usuários de crack e outras drogas. A pesquisa foi realizada junto às profissionais 

que apresentaram disponibilidade para participar da pesquisa, priorizando as que 

apresentavam mais tempo de trabalho nos CAPS.  

Este capítulo foi subdividido em subtítulos, acompanhando o roteiro de entrevista e 

que estão relacionados ao tema do trabalho. Inicialmente trataremos do perfil das 

entrevistadas, destacando tempo de formação e inserção na política de saúde mental no 

município de Aracaju. Posteriormente, prosseguiremos com o levantamento sobre as 

atribuições profissionais dos assistentes sociais e as atividades desenvolvidos nos CAPS; e no 

último subitem, trataremos das intervenções realizadas pelos assistentes sociais, que 

favorecem a participação social e política dos usuários nos CAPS e em outros espaços 

societários. 

 

4.1 Perfil profissional e inserção dos assistentes sociais na política de saúde mental no 

município de Aracaju/SE 

 

Antes de adentrar nas análises do tema, consideramos importante trazer alguns dados 

das entrevistadas. Nesse sentido, foi traçado um breve perfil profissional destas, cujas 

perguntas estiveram relacionadas com a idade, tempo de formação, tempo de inserção no 

CAPS e na política de saúde mental.  

As assistentes sociais entrevistadas possuem uma média de idade de 35,7 anos, sendo 

possível constatar que em relação ao tempo em trabalho em CAPS esta não é a primeira 

experiência profissional. O tempo médio de formação é de 9,7 anos, sendo todas as assistentes 

sociais egressas do curso de Serviço Social após década de 2000. As profissionais 

entrevistadas tiveram sua formação profissional no período de construção e consolidação  do 
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projeto ético-político (1990-2000), ressalta-se assim que, esta formação esteve antenada e em 

consonância com esse processo. 

 As reformulações do currículo de Serviço Social ocorrem em 1996 com a aprovação  

das novas Diretrizes Curriculares, após amplo processo de discussão sobre os desafios para o 

exercício profissional, e sua efetivação na contemporaneidade. O novo currículo traz dentre 

suas diretrizes, o desafio de garantir no processo de formação profissional a relação entre as 

dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Ao assistente social cabe 

a apreensão das demandas emergentes a fim de construir respostas que produzam o 

enfrentamento às diversas expressões da questão social nos espaços sócio ocupacionais. Nesta 

proposta de currículo, a teoria social crítica é adotada como referencial para apreensão da 

realidade. As entrevistadas estiveram em formação a partir desta nova lógica curricular que se 

encontra em sintonia com a Lei que regulamenta a profissão e com o Código de Ética 

profissional. 

A ampliação do espaço para os assistentes sociais se deu a partir de 2003 e a média de 

tempo de inserção na política de saúde mental é de 3,7 anos, sendo a mesma média de 

inserção nos CAPS. As referidas assistentes sociais foram inseridas na política de saúde 

mental a partir dos concursos realizados no ano 2003 pela Prefeitura Municipal de Aracaju/SE 

direcionada para a área da saúde, a partir da gestão do Partido dos Trabalhadores (PT)/Partido 

Comunista do Brasil (PC do B). Na ocasião foram selecionados 35 assistentes sociais 

(quantitativo que foi ampliado posteriormente) para preencherem vagas nas equipes de saúde 

da família, rede ambulatorial, hospitais municipais, rede de urgência e emergência, CAPS, 

dentre outros serviços e programas de saúde. 

 De acordo com a informação sobre o tempo de formação, podemos inferir que as 

referidas assistentes sociais não tiveram experiência em Hospitais Psiquiátricos, iniciando 

suas experiências em saúde mental nos serviços substitutivos do município de Aracaju, o que  

contribui  para que as práticas manicomiais possam ser superadas. 

Como destacamos anteriormente, as assistentes sociais entrevistadas apresentam 

tempo médio de inserção na saúde mental de 3,7 anos, fato este que pode estar relacionado 

com a rotatividade de profissionais nos serviços de saúde mental, que buscam em outros 

serviços de saúde, a realização profissional. Além disso, está relacionado também a falta de 

planejamento da SMS para inserir na política de saúde mental, prioritariamente, os 

profissionais concursados interessados em exercer suas atividades nos CAPS, conforme 

evidenciado   no discurso de uma das entrevistadas: 
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O fato de eu não ter empatia com o serviço. Eu acho que esse desde o início 

foi o grande nó.[...] solicitei transferência, mas até agora não fui 

contemplada. [...]. No meu caso não há empatia de fato com o serviço. Eu 

acho que poderia render de uma forma muito melhor se fosse num local, onde 

que eu tivesse vontade de ficar porque eu trabalho em outro espaço, e eu sou 

um profissional totalmente diferente de um lugar pro outro. E isso fica claro, 

na atuação, de não querer vim pra cá, do horário de chegada, na impaciência, 

da negativa de fazer grupos (Entrevistada 02). 

 

Podemos também observar na fala de uma das entrevistadas, a intenção em exercer 

suas atribuições em outros serviços da SMS e a necessidade de preparação dos profissionais 

antes de inseri-los nos CAPS, como parte da política de gestão de pessoas que fortaleça o 

trabalho nos CAPS e consequentemente a Reforma Psiquiátrica em Aracaju: 

 

[...] Eu acho que a prefeitura poderia ter um pouco mais de cuidado até 

mesmo na lotação dos profissionais porque ela lota só pra dizer que o quadro 

tá pronto, mas não tem esse cuidado[...] de dizer ao profissional do que é, 

como o serviço funciona, de nada, eles jogam você e acabou.[...] você vai 

aprendendo no seu cotidiano, aí na primeira semana bota você pra fazer 

acolhimento sem você ter minimamente um entendimento do que é o 

serviço. Aí você já tá fazendo acolhimento, já tá fazendo grupo, já tá fazendo 

atendimento ao usuário e ao familiar sem você saber, só reproduzindo muitas 

vezes a fala de outros profissionais e eu acho que isso é o que traz mais 

prejuízos. [...] (Entrevistada 02). 

 

Com a implantação do SUS, a partir da Constituição Federal de 1988 e das leis 

8080/90 e 8142/90, a qualificação de recursos humanos tem sido entendida como uma das 

estratégias para a organização dos serviços e qualificação dos processos de trabalho. 

Conforme colocado anteriormente em virtude dos concursos realizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju, 100% das assistentes sociais entrevistadas foram admitidas 

através de concurso público o que possibilita uma longevidade do trabalhador na política de 

saúde mental, assim como também deixa os CAPS menos vulneráveis às mudanças 

institucionais ou de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju.  

 

4.2 O Serviço Social e o cotidiano profissional nos CAPS no município de Aracaju/SE: 

descortinando o fazer profissional   

 

Sobre a atuação profissional foram levantadas informações referentes às atribuições  

dos assistentes sociais nos CAPS, aquelas específicas e/ou relacionadas com as demais 

categorias profissionais. As ações das entrevistadas foram descritas a partir do que está posto 

nas regulamentações e determinações sobre os CAPS. Podemos constatar que os assistentes 
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sociais desenvolvem atividades que são partilhadas por outras profissões nos serviços de 

saúde mental, tais como: Auxiliares/Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, Médicos, 

Psicológos, Pedagogos, Terapeutas Ocupacionais, Educadores Físicos, entre outros. As 

atividades partilhadas são denominadas de “campo”. 

A Portaria GM 336/2002 estabelece que as equipes em CAPS do tipo III devem 

prestar às pessoas que estão em sofrimento psíquico: atendimento individual (medicamentoso, 

psicoterápico, orientação, entre outros); atendimento em grupos (psicoterapia, grupos 

operativos, atividades de suporte social, entre outros); atendimento em oficinas terapêuticas; 

visitas e atendimentos domiciliares; atividades comunitárias enfocando a integração da pessoa 

que sofre de transtorno mental na comunidade e sua inserção familiar e social; acolhimento 

noturno, nos feriados e finais de semana com no máximo cinco leitos para eventual repouso 

e/ou observação. Para a realização dessas responsabilidades devem contar com equipes 

multidisciplinares que possam compartilhar esse cuidado. Esta peculiaridade dos CAPS fica 

evidente em uma das falas das entrevistadas, que percebe que as atividades realizadas de 

forma conjunta se sobrepõem às atividades específicas de cada categoria profissional, como 

pode ser observado abaixo:  

 

Além do trabalho de equipe todo que é feito, no CAPS acho que prevalece 

mais o trabalho de campo do que o de núcleo, de equipe mesmo do que é 

especifico mesmo de cada categoria, pelo menos pro Serviço Social eu acho 

que é assim. [...]. Eu acho que é mais ou menos isso, eu não sei se isso é 

bom! Mas a gente do Serviço Social precisa sentar para pensar melhor o 

núcleo da gente com tá funcionando e tentar organizar algumas coisas. A 

gente tá meio que envolvido nessa rotina e na rotina o campo acaba 

sobressaindo. Não que seja negativo, mas algumas coisas pelo menos pro 

Serviço Social precisam ser observadas pra gente produzir de uma melhor 

forma. (Entrevistada 03) 

 

 No fala abaixo, uma das entrevistadas descreve suas atribuições profissionais da 

seguinte maneira:  

 

Acolhimento, atendimento individual e em grupo, matriciamento, visita 

domiciliar e institucional. (Entrevistada 02) 

 

Nos discursos apresentados abaixo podemos observar que existe uma contestação 

sobre a realização dessas atividades e um questionamento sobre as formas de organização do 

processo de trabalho dos assistentes sociais nos CAPS. 
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[...]a gente tem atividades de campo e núcleo, que muitas vezes acabam se 

misturando um pouquinho, e as atividades do Serviço Social atualmente a 

gente tem feito [...] orientação, encaminhamento pra BPC, orientação dos 

direitos sociais dos usuários, encaminhamento da carteira de passe livre, 

encaminhamento pra outros tipos de carteira de passe livre (interestadual, 

intermunicipal), visitas domiciliares, relatórios, oficinas que não é só de 

núcleo [...]parece que o Serviço Social é um nome doce né, quando chega no 

serviço pela primeira vez quer falar com a assistente social. (Entrevistada 

04) 

 

 Há uma confluência entre as requisições institucionais e as atribuições e/ou 

competências profissionais e uma sobreposição das atividades de campo em relação às 

atribuições específicas da categoria profissional. A análise do discurso profissional coloca em 

evidência a sobreposição de atividades que não precisam ser discordantes, mas que não são 

iguais. 

A antiga impressão sobre a imprecisão das atribuições profissionais do Serviço Social 

trouxe à tona tantos dilemas para a categoria por tantas décadas, que reaparecem nos discursos 

dos profissionais entrevistados como parte de suas inquietações cotidianas. Assim a atuação 

de uma forma mais próxima de outras categorias profissionais que vão trabalhar também 

alguns aspectos da questão sócia, trará pra esses profissionais em algum momento a 

impressão, ora de que não estão desenvolvendo atividades próprias do Serviço Social, ora que 

outras categorias estarão se apropriando de atribuições específicas do assistente social.  

Podemos assinalar também que marcas das atribuições profissionais delegadas aos 

assistentes sociais como o apaziguamento e o alívio das tensões sociais nos serviços tem sido 

posto a outras categorias profissionais, demanda que historicamente tem sido colocada para os 

assistentes sociais. 

Sobre as atividades partilhadas entre os assistentes sociais e os demais profissionais 

nos CAPS, as entrevistadas relatam que são as mais diversas, e entre as desenvolvidas estão: 

as oficinas, visitas domiciliares, atendimentos a família. Esta aproximação entre os saberes é 

algo preconizado pela política de saúde mental e desenvolvido nos CAPS das assistentes 

sociais entrevistadas. Nas falas abaixo, as entrevistadas descrevem como compartilham as 

atribuições institucionais:  

 

Atendimentos aos próprios usuários, atendimentos à família, visitas 

domiciliares, visitas institucionais, oficinas, reuniões, nós temos também o 

Ministério Público quando nos solicita pra prestar algum esclarecimento [...]. 

(Entrevistada 01) 
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A gente compartilha de inúmeras atividades, agora é comum o assistente 

social fazer a oficina com a parceria de   outro profissional [...] a gente 

compartilha mais atividades especificas em relação à oficina e de visita 

domiciliar também, a gente tem a tendência de não fazer visita domiciliar só, 

sempre fazer acompanhado de outro profissional, outro parceiro, outro olhar 

(Entrevistada 03). 

Visitas domiciliar e institucional e orientações (Entrevistada 02). 

Então acaba que a gente faz tudo junto[...]desde que eu cheguei aqui tem 

uma cultura de fazer visita domiciliar, até as oficinas mesmo, mesmo que 

seja uma oficina de cidadania se outro profissional quiser tá junto, a gente 

faz junto também, a questão de discussão de casos, interdisciplinar, só essas 

questões de benefícios que fica mais com o Serviço Social, as outras coisas 

assim a gente sempre faz junto, matriciamento, acolhimento, é tudo meio 

que a gente faz junto aqui. (Entrevistada 04) 

 

Foi comum nas verbalizações a informação de que o trabalho tem sido desenvolvido 

de forma conjunta entre os profissionais na perspectiva da interdisciplinaridade. Segundo 

Rabelo (2005, p.32): 

 

O cuidado técnico no âmbito do CAPS é um processo novo, ainda em 

formação, se comparado aos demais serviços de saúde mental. O caráter 

pioneiro da proposta de CAPS se funda na ampliação do conceito de clínica, 

incluindo os procedimentos socializantes a serem desenvolvidos por uma 

equipe multidisciplinar, com embasamento teórico aberto a uma diversidade 

de conhecimento e técnicas. Nesse contexto é essencial que o CAPS esteja 

permanentemente se avaliando, por estar sempre criando e inventando seu 

conceito e suas ações com a participação de todos os envolvidos. 

Diferentemente e bem mais que os demais serviços de saúde, os substitutivos 

são marcados por uma conotação política e ética. 

 

O pioneirismo do trabalho em CAPS e sua intima relação com a discussão sobre os 

direitos humanos relaciona o debate da Reforma Psiquiátrica com o que vem sendo discutido 

no âmbito do Serviço Social e do Projeto Ético-Político profissional. A concretização do 

trabalho interdisciplinar constitui um espaço fundamental para fazer alianças profissionais 

para concretização desses princípios. Apesar da importância do desenvolvimento do trabalho 

em equipe e de sua composição na perspectiva da interdisciplinaridade, este tem se 

constituído num dos maiores desafios para todos os serviços de saúde. A busca pelo 

rompimento da histórica fragmentação dos saberes desvela sinais de que ela paira no âmbito 

das disputas por poder e hegemonia num determinado espaço ou campo de conhecimento. 

No campo da saúde da mente a atenção às pessoas com transtorno mental tem sido 

historicamente dominada pelo conhecimento das áreas de psiquiatria e psicologia, mas nas 
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últimas décadas tem sido aberto para outras áreas de conhecimento, inclusive a social. 

Portanto, romper com práticas centradas nos aspectos biológicos e a ampliação do 

entendimento das pessoas que sofrem com transtorno mental enquanto sujeitos sociais, tem se 

tornado desafiante para diversos profissionais e categorias que vem atuando neste setor. 

Romper com as posturas fragmentárias também exige um esforço das instituições de 

formação, uma vez que o trabalho interdisciplinar requer mudanças desde a formação e,  

 

[...] se apresenta como uma necessidade imperativa pela simples razão de 

que a parte que isolamos ou arrancamos “do contexto originário do real” 

para poder ser explicada efetivamente, isto é, revelar no plano do 

pensamento e do conhecimento as determinações que assim a constituem, 

enquanto parte, tem que ser explicitada na integridade das características e 

qualidades da totalidade. È justamente no exercício de responder a esta 

necessidade que o trabalho interdisciplinar se apresenta como um problema 

crucial, tanto na produção do conhecimento quanto nos processos educativos 

e de ensino. (FRIGOTO, 1997, p. 33) 

 

Quando o trabalho é pensado para se efetivar de forma interdisciplinar é comum surgir 

uma série de questionamentos, pois os profissionais apresentam dificuldades em compreender 

seu papel dentro do trabalho coletivo.  Em geral os problemas se encontram relacionados à 

visão de que o trabalho interdisciplinar poderia de forma imediata reunir diferentes áreas de 

saber que se integrariam harmonicamente. Esta visão deturpa e fetichiza o que há de 

fundamental na relação entre os diversos campos: a de que ele se conforma no tecido histórico 

das relações sociais. Além disso, desmistificar que o trabalho interdisciplinar se dá de forma 

imediata também tem sido necessário. O trabalho interdisciplinar deve ser construído, 

reproduzido e defendido no cotidiano profissional. A construção do cuidado em saúde mental 

deve transpor a simples troca de saberes e apontar o trabalho para outros horizontes ainda 

mais distantes, onde a pratica em saúde mental continue a ser subversiva.  

Outro desafio tem sido trabalhar as demandas na perspectiva da totalidade, o que 

requer o esforço e a parceria de outros sujeitos sociais, inclusive os usuários e familiares que 

também podem contribuir com os diversos saberes no direcionamento do cuidado em saúde 

da mente.  

No que tange às atribuições específicas dos assistentes sociais é possível perceber, 

através das falas anteriores, que as entrevistadas corroboram que nos CAPS onde elas 

trabalham existe uma tendência em reconhecer somente como atribuição específica dos 

assistentes sociais inseridos na política de saúde mental as demandas relacionadas ao acesso 

aos direitos sociais tanto em relação aos profissionais, gestores, assim como usuários dos 
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serviços. Cabe ressaltar que existe uma clara identificação dos assistentes sociais com o 

acesso aos direitos sociais através das informações. Encontra-se em destaque por todas as 

profissionais entrevistadas, orientações sobre a carteira municipal de passe livre (uma parceria 

existente entre os CAPS e a SETRANSP) e a execução de diversas atribuições relacionadas 

ao recebimento de documentos, assim como orientações aos usuários e/ou familiares para o 

acesso a esse benefício. Assim as assistentes sociais identificam como atribuições específicas:  

 

Questões relacionadas a benefícios isso daí é notável! [...] benéficos engloba 

muitos tipos de benefício, BPC, carteira de passe livre, carteira interestadual, 

auxílio-doença quando não é uma situação desse tipo eu acho que não existe 

essa tendência de encaminhar especificamente para o assistente social. A 

gente fica ainda muito identificado com essa questão de orientação e 

encaminhamento para benefícios.[...]Agora assim eu percebo que [...] 

quando tem alguma questão social, uma questão ligada a inserção, ao acesso 

do usuário, [...] quando é uma questão mais geral ,de acesso, de dificuldade 

no tratamento, usuário resistente a ir, coisas desse tipo  o usuário tem o 

cuidado de  procurar o Serviço Social. (Entrevistada 03) 

[...] uma da que mais acontece aqui que é solicitação de carteira passe livre 

né, carteirinha municipal pra movimentação deles, de casa para o serviço. 

Também temos orientação sobre benefícios, encaminhamentos para outras 

políticas, como as unidades básicas de saúde, casos de problemas clínicos, 

de uma forma geral. (Entrevistada 01) 

Dos profissionais é essa questão mesmo de vulnerabilidade social, quando o 

usuário tá em situação de rua, essa questão de vê os órgãos para contactar é 

mais voltado pro assistente social pra tá fazendo esse contato com as 

instituições, a questão do passe livre sempre, apesar dos profissionais já 

saberem o protocolo, do encaminhamento mas é sempre é o Serviço Social 

que eles demandam[...], e a questão dos benefícios que é uma questão 

mesmo do Serviço Social. (Entrevistada 04) 

 

Dentre as competências elencadas na Lei nº 8662 de 13 de março de 1993 que 

regulamenta a profissão, é possível perceber a importância da participação enquanto uma das 

estratégias explicitas para estimular a busca e acesso aos direitos e fortalecimento das 

políticas sociais. De acordo com a referida lei, no art. 4º, está expresso quais são as 

competências dos assistentes sociais: 

III - Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 

grupos e à população;  

V - Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido 

de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 

defesa de seus direitos;  
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VI - Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais. 

Dessa maneira, torna-se fundamental que no cotidiano os assistentes sociais possam 

organizar atividades que apontem para que se efetive o que está exposto na Lei que 

regulamenta a profissão, enquanto parte do Projeto Ético-Político profissional. Na fala de uma 

das entrevistadas foram elencadas algumas atividades como de “núcleo profissional”, tais 

como oficina de cidadania e reunião de familiares, momentos que são trabalhados temas 

relacionados às questões que tratam do acesso aos benefícios, os direitos sociais, o 

fortalecimento da autonomia e da cidadania dos usuários e familiares. 

Apesar da intrínseca identificação dos assistentes sociais com o acesso a benefícios e 

serviços sociais, algumas demandas que foram superadas historicamente ainda se apresentam  

como específicas do Serviço Social no cotidiano profissional, tais como: o agendamento de 

consultas médicas. Podemos perceber numa das falas das entrevistadas:  

 

Orientação para benefícios que é o BPC e os benefícios previdenciários, 

encaminhamento para cartão de passe livre, agendamento para consulta pro 

médico e atendimento aos familiares. (Entrevistada 02) 

 

Segundo as orientações dos Parâmetros para Atuação dos Assistentes Sociais na 

Saúde, documento que trata acerca das orientações gerais sobre a atuação da categoria na 

política de saúde,  

As ações a serem desenvolvidas pelos assistentes sociais devem transpor o 

caráter emergencial e burocrático, bem como ter uma direção socioeducativa  

por meio da reflexão  com relação às condições sócio-históricas a que são 

submetidos os usuários e mobilização para a participação na luta em defesa  

da garantia do direito à Saúde. (CFESS, 2010) 

 

De acordo com o referido documento, as ações desenvolvidas pelos assistentes sociais 

devem estar direcionadas na perspectiva da totalidade e no sentido de construir estratégias 

para afirmação dos princípios do SUS, dos princípios do Projeto Ético-Político e ações que 

fortaleçam a participação dos usuários. Outras demandas também se confundem como 

atribuições específicas dos profissionais de Serviço Social, contudo, são as responsabilidades 

de caráter geral e que na ausência de outro profissional que apresente uma resposta, torna-se 

uma demanda direcionada ao assistente social, como percebemos presente na fala de uma das 

entrevistadas. Este fato encontra-se relacionado à imagem social construída pela profissão que 

lhe confere uma generalidade que as outras profissões não possuem. O Técnico de 

Referência-TR ou Referência Técnica-RT tem sido uma das estratégias para o fortalecimento 
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de vínculos profissional/usuário/familiar e para potencializar projetos terapêuticos. O 

profissional de referência (que pode ser qualquer um dos profissionais que compõem as 

equipes em CAPS, inclusive assistentes sociais) acompanha o usuário no atendimento de suas 

demandas difusas, referenciando as demandas específicas para outros profissionais, quando 

necessário. As entrevistadas problematizam que quando o usuário não tem sua referência no 

serviço, os mesmos tendem a procurar os assistentes sociais para que exerça as 

responsabilidades do TR. Portanto, as assistentes sociais afirmam que:  

 

[...] questões relacionadas à condução do tratamento, ao acesso, das 

atividades, que tem TR não já tá mais vinculado a ficar com o TR, mas se 

não tiver o profissional que se pensa logo é o assistente social. A gente tem 

uma imagem meio genérica, né? (Entrevistada 03) 

 

 

Apesar das discussões sobre a temática do processo de construção coletiva do trabalho 

em CAPS algumas demandas que historicamente estiveram sob a responsabilidade dos 

assistentes sociais permanecem como atividades desses profissionais nos CAPS.  

 Os serviços apresentam uma tendência de incluir a família no processo de saúde-

doença enquanto colaboradoras dos projetos terapêuticos, em geral prescrevendo suas 

condutas e ignorando as suas possibilidades de cuidado. Com o surgimento da Reforma 

Psiquiátrica e a mudança do modelo assistencial, se estabelece uma nova relação entre os 

serviços de saúde mental e as famílias. Torna-se necessário que esta relação seja construída 

fundamentalmente com toda equipe técnica, e não somente pelos assistentes sociais e estes 

sujeitos sejam compreendidos não só como parceiros no processo de cuidado, mas, antes de 

tudo, como um dos sujeitos centrais no processo de mudança em curso e também usuários dos 

serviços prestados pelo CAPS, não apenas relacionando a sua inclusão em atividades 

consideradas terapêuticas, mas como usuários da política de saúde mental.  Em algumas falas 

podemos perceber que a família ainda é um sujeito que tem ficado a parte do processo de luta 

pela melhoria da política de saúde mental. 

As entrevistadas foram questionadas sobre a sistematização das atividades em CAPS 

pelo Serviço Social no que tange às atividades nucleares. Sobre a sistematização e 

organização das atividades através de projetos podemos perceber que 75% das entrevistadas 

argumentam que não há projetos desenvolvidos pelos assistentes sociais do serviço. Como 

podemos observar nas falas, as experiências de projetos na área de Serviço Social surgem 

como atividades pontuais desenvolvidas em parceria com as Universidades. Apenas 25% das 
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entrevistadas destacaram uma das oficinas desenvolvidas nos CAPS, como parte das 

atribuições específicas do assistente social: 

 

Existe sim. São as atividades de oficina que a gente promove aqui como a 

oficina de cidadania, reuniões de família. Em algumas atividades que são 

promovidas pelo assistente social como palestras direcionadas a temas 

específicos como temas sobre benefício, eles tem muita curiosidade de saber 

sobre essas questões de aposentadoria, benefício assistencial, a gente sempre 

tá promovendo essas palestras. (Entrevistada 01) 

Pelo Serviço Social não. Existia o grupo de família, mas ele foi encerrado no 

ano de 2012 [...] no meu caso individual eu tenho dificuldade da proposta de 

trabalho com a redução de danos e como eu não me sinto preparada pra isso 

eu prefiro não fazer. (Entrevistada 02) 

 Programa ou projeto específico do Serviço Social eu desconheço. Eu fui 

orientadora de estágio, agora e a gente teve um projeto de intervenção que é 

muito a cara do Serviço Social que é uma ideia de aproximar a família do 

serviço, e nisso a gente fez o projeto[...] que é essa a aproximação da família 

nesse processo de cuidado , o protagonismo da família e do usuário também 

e a gente construir o espaço pra pensar isso junto, não simplesmente para 

trazer a família para ouvir as orientações da gente, ao contrário pra trazer as 

famílias pra que elas falem das dificuldades, das realidades dela e aí a gente 

pensar junto, como  é que  a gente constrói esse cuidado. (Entrevistada 03) 

Não. A gente tá com a proposta de montar mesmo essa questão do BPC, a 

gente vai pegar todos os usuários que tem BPC[...] a questão do passe livre 

dos casos que vão ser encaminhados, os que não vão ser encaminhados, a 

gente ainda não conseguiu até por conta das transferências de muitos 

profissionais[...] eu tô aqui e já vi muitos assistentes sociais passarem por 

aqui[...] isso acaba dificultando um pouco a gente começa  fazer um trabalho 

e sai o profissional e demora, [...] a gente tá com falta de profissionais 

mesmo e aí a gente acaba não desenvolvendo outras coisas[...] tá bem difícil 

assim. (Entrevistada 04) 

 

As atividades identificadas, pelas entrevistadas, enquanto parte das ações do núcleo 

profissional do Serviço Social, têm sido a oficina de cidadania e as reuniões com familiares 

que trazem temas relacionados aos esclarecimentos sobre os direitos sociais, fortalecimento 

da autonomia e da cidadania de usuários e familiares. 

 De acordo com o que foi exposto anteriormente sobre ações específicas do Serviço 

Social nos CAPS, cabe destacar que o Projeto Ético-Político é essencialmente antagônico ao 

modo de produção capitalista, e que a disputa desses projetos se apresenta no espaço cotidiano 

dos serviços, onde estão postas as armadilhas como também as alternativas rumo a uma 

sociedade justa e igualitária. Somente a partir da articulação das práticas cotidianas e o 
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contexto mais geral da sociedade, que é possível evitar que o atendimento das demandas 

institucionais seja um fim em si mesmo. O excesso de atividades, a falta de profissionais e a 

precarização das condições de trabalho nos serviços de saúde mental devem ser visualizados, 

à luz das teorias macro societárias, e assim como dos princípios do Projeto Ético-Político.   

Para Pontes (2008, p.168), 

 

[...]a dessingularização do problema posto pela demanda institucional torna-

se imperativo no processo de mediatização do cenário onde a trama das 

relações sociais está se processando. A procura da expressão das leis 

universais, tendências no espaço institucional, com a consequente abstração 

das condições singulares que tipificam os problemas sociais que demandam 

ação profissionalizada, conduzirão o movimento complexo da razão na 

reconstrução do objeto de intervenção dos sujeitos e das forças sociais 

presentes. 

 

             É no movimento contínuo e presente da sociedade, assim como na postura atenta e 

propositiva dos assistentes sociais que é possível evitar a desistorização das expressões da 

questão social, que cotidianamente é tratada nos serviços como demandas institucionais. Não 

havendo outra possibilidade, é neste limite que está sempre presente a atuação dos assistentes 

sociais, no multifacetado e complexo campo das relações sociais.  

             Nos discursos apresentados, uma das justificativas para a falta de projetos do Serviço 

Social nos CAPS tem sido a rotatividade dos profissionais que atuam nos serviços. Apesar das 

dificuldades postas para a profissão, a sistematização das atividades poderia contribuir para 

evitar a descontinuidade das ações desenvolvidas.  

A execução de atividades difusas e individualizantes nos serviços não favorece a 

reflexão sobre os projetos societários e raramente contribuem para o fortalecimento do 

protagonismo dos usuários dos serviços de saúde mental na cena pública. Mas apesar da falta 

de sistematização de atividades específicas, este aspecto pode ser superado por meio da 

articulação com outros profissionais, em projetos coletivos, que estejam sintonizados com os 

objetivos profissionais dos assistentes sociais. 

Portanto, cabe ressaltar algumas indagações: como efetivar o projeto ético político no 

cotidiano se as atividades não são direcionadas e sistematizadas a fim de alcançar 

determinados objetivos pela categoria, nos serviços? Em meio a tantas atribuições elencadas 

pelas assistentes sociais, como garantir que não seja realizada uma prática mecânica, 

burocrática e repetitiva? Como direcionar uma prática na perspectiva do Projeto Ético-Político 
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sem uma íntima articulação de ações que envolvam usuários, familiares e trabalhadores? 

Todas estas questões foram elencadas com o intuito de trazer à tona as contradições 

entranhadas na ação dos assistentes sociais, e as estratégias e possibilidades conjecturadas 

pelos profissionais. A ação dos profissionais nos serviços trazem diversos elementos através 

dos quais podemos inferir a contribuição para a participação dos usuários nas suas atividades 

cotidianas, o que não impede a capacidade de apontarmos que os objetivos profissionais 

devem estar sintonizados com os meios para alcança-los.    

Sobre as expressões da questão social no cotidiano profissional das assistentes sociais, 

as entrevistadas fazem uma análise sobre a percepção da seguinte maneira:  

 

No cotidiano o que eu percebo em relação a manifestação da questão social é 

sobre a questão da família, por exemplo, o usuário quando chega aqui, a 

família coloca o CAPS como a responsabilidade [...] a situação daquele 

usuário. Naquele momento a família esquece um pouco o usuário que está 

em crise [...]a gente tem que tá sempre buscando a família, trazendo a 

família pro serviço, orientando a família sobre a questão desse momento da 

doença do usuário, a importância da família está junto, mas é muito difícil. 

Outra questão também que eu abordo, é a questão do transporte, muitas 

vezes o usuário, ele não tem acesso aqui ao serviço por conta dessa 

dificuldade do transporte, e isso aí atrapalha muito o cuidado dele, o 

acompanhamento dele aqui no serviço[...]outra questão que a gente vê, são 

as situações do usuário em situação de rua, tem muitos usuários que tem e ao 

mesmo tempo não tem a família, porque esses laços estão totalmente 

quebrados, eles vivem em situação de rua a família não quer saber, então ele 

vem aqui pro serviço e a gente tem a dificuldade dele se desligar do serviço 

porque pra ele o CAPS é uma dimensão, é a  família que ele não teve ou 

perdeu. [...]. (Entrevistada 01) 

 

[...] questão do desemprego, a questão da situação de rua tá muito presente, o 

rompimento dos vínculos familiares traz bastante prejuízos, a questão do 

envolvimento do usuário já com questões de ordem judicial, muitos deles 

vem com demanda do judiciário pro cumprimento [...]  muitas vezes ele só 

vem ao serviço uma vez pro acolhimento e como ele não tem afinidade com a 

proposta ele não se reconhece como usuário ele não volta mais.  

(Entrevistada 02) 

 

[...] A gente observa que o usuário da saúde mental ele é muito excluído[...] 

boa parte dos usuários que a gente acompanha lá eles só contam 

praticamente com o CAPS, ele não circula na cidade, ele não circula em 

outros serviços e políticas públicas então é o usuário que fica muito relegado 

ao serviço de saúde, do tratamento especifico da doença mental. Então assim 

ele tem dificuldade de acesso a renda, de acesso a outros tipos de tratamento 

a outros tipos de serviço, tem dificuldade de acessar lazer, tem uma 

precariedade de educação regular, formal muito grande, são usuários na 

grande maioria analfabetos, ou tiveram pouca experiência na escola e assim 

é usuário dependente na família e que vive em situações extremas na família 

também. A vida deles acaba se resumindo ao CAPS e ao remédio, e a gente 

sabe que isso só não dá conta e isso faz emanar uma série de outras questões, 
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de outras dificuldades, pro usuário, pra família e pro serviço. É o usuário que 

vive muito limitadamente, vive basicamente nesse ambiente do CAPS e aí 

ele só conta com o CAPS e falta todo o resto. Até uma coisa mais básica, 

mais elementar que seria o acompanhamento básico na UBS, até isso, é 

difícil promover. (Entrevistada 03) 

È difícil pra gente perceber na saúde [...] as questões sociais existentes, mas 

existe essa coisa da falta de emprego, muitos não tiveram a oportunidade de 

estudar, a oportunidade de exercer uma profissão, e acaba que fica 

marginalizado na sociedade mesmo. À margem, alguns conseguiram 

benefício outros não, alguns estão em situação de rua, não sei se nos outros 

CAPS isso acontece, mas aqui como a gente fica numa área que abrange, [...] 

e aí acaba que assim, porque tá na rua já tem um transtorno mental, muitas 

vezes nem é! Mas a gente sabe que acaba acontecendo. Tem muita questão 

de rua [...] as pessoas ligam pra gente fazer busca a gente explica que tem 

uma rede de suporte pra tá fazendo esse tipo de serviço mas eu acho que a 

situação de rua é o que eu mais percebo. (Entrevistada 04) 

 

Uma das questões, que fica em evidência, em quase todas as falas das assistentes 

sociais, são as dificuldades relacionadas à falta de acesso à escola, considerando que este 

aspecto dificulta a inserção do usuário em atividades produtivas; no acesso ao emprego, 

acentuando o processo de exclusão no qual o mesmo encontra-se inserido e trazendo prejuízos 

também para a participação política. Outra informação trazida pelas entrevistadas enquanto 

uma das expressões da questão social tem sido a perda dos vínculos familiares e o processo de 

fragilidade em que são postas as pessoas que sofrem de transtorno mental. Apesar de se 

apresentar como uma demanda subjacente às ações para o fortalecimento das famílias, 

inclusive para ampliação dos serviços de saúde mental, ainda se dão de forma tímida. 

Apesar de não ter sido apresentada como uma das atribuições específicas a ser 

trabalhada nos CAPS, a situação de rua, expressão extrema da questão social, aparece em 

todos os discursos, enquanto uma das dificuldades apresentadas pelos usuários e uma 

demanda que tem sido atendida pelos assistentes sociais. Para parte dos usuários atendidos no 

serviço, além do estigma vivenciado pelas pessoas com transtorno mental, está associado à 

situação de extrema pobreza. 

A falta de inserção no mercado de trabalho reforçam as marcas históricas que as 

pessoas que vivem com transtorno mental carregam, como a incapacidade, aspecto este que é 

reforçado pela exclusão da educação formal e do mercado formal de trabalho. São eles que 

estão mais vulneráveis nas situações de recessão e desemprego, e, portanto, à condição que 

podem levá-los a estarem em situação de rua. Alguns são egressos de instituições 

psiquiátricas:  
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[...] são portadoras de um estigma social que os associa a marginalidade, o 

que os faz serem vistos como perigosos, loucos e incapazes. A dificuldade 

de aceitação social desses indivíduos, associada a sua auto-imagem 

denegrida, dificulta o estabelecimento de vínculos com o trabalho e com a 

família, que os enquadraria em parâmetros de vida socialmente aceitos. 

(BEZERRA; VIERA; ROSA, 2004, p. 97). 

 

Viver na rua se aproxima da loucura porque significa a ruptura com a ordem social, 

considerada legítima e que individualiza a responsabilidade daquele fato para os sujeitos que 

vivem e sobrevivem das ruas. Assim é que diversos atores sociais acionam as instituições, 

inclusive as de saúde, para que atendam e encaminhem providências relacionadas à população 

de rua. No afã de direcionar cuidados às pessoas que vivem em situação de rua ou de apenas 

de lhes retirar do alcance do olhar, os resultados de uma sociedade injusta e desigual, os 

CAPS são convocados a restituir antigas funções dos Hospitais Psiquiátricos, enquanto 

depositários das mazelas da sociedade. Vale destacar que destituídos de condições mínimas de 

sobrevivência, as pessoas com transtorno mental encontram-se limitadas na sua capacidade de 

participar dos espaços onde possam ser discutidas as mudanças nas políticas públicas. 

As assistentes sociais entrevistadas trazem também em seus discursos, como uma das 

expressões da “questão social”, o desemprego. Para Santos (2012), a compreensão da questão 

social deve se dá considerando a exploração do trabalho pelo capital e do outro lado, as lutas 

sociais protagonizadas pelos trabalhadores organizados, o que torna fundamental para o 

capital construir e fomentar uma cultura de desmobilização e de falta de participação das 

classes destituídas dos meios de produção da forma contundente. Para Santos (2012, p. 134): 

 

 É evidente, por exemplo, que a pobreza -muitas vezes tomada como 

expressão máxima da “questão social” - somente pode ser entendida quando 

considerada a partir da incapacidade de reprodução social autônoma dos 

sujeitos que, na sociedade capitalista remete, de um modo central, à questão 

do desemprego. Sem esquecer, é claro, que também trabalhadores inseridos 

no mercado de trabalho, e, portanto, empregados (formal e/ou 

informalmente) não estão isentos dos processos de pauperização. É claro 

também, para continuar no mesmo exemplo, que a pauperização remete a 

outros indicadores sociais, como acesso a saneamento básico, habitação, 

educação, que determinam, por sua vez, os indicadores de saúde e assim por 

diante.  

 

As políticas sociais são cada vez mais restritivas e impõem diversas limitações para a 

realização do trabalho dos assistentes sociais, profissional que lida diretamente com as 
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políticas públicas. Todos os aspectos trazidos pelas entrevistadas encontram-se encadeados e 

são consequências das relações de exploração próprias do modo de produção capitalista. 

Enquanto estratégias para a superação dos entraves do cotidiano profissional e sobre 

quais os instrumentos técnico-operativos utilizados pelos assistentes sociais em seu cotidiano 

as entrevistadas ressaltam que: 

 

O mais importante é a linguagem, a fala, a comunicação, mas a gente utiliza 

muito também o registro escrito, não só a fala, mas a gente registra, isso é 

muito importante porque todo atendimento que a gente faz, tanto ao usuário 

como ao familiar tudo é registrado no prontuário do usuário. Esses são os 

meios mais importantes. O transporte também é um meio importante, porque 

como nós fazemos muitas visitas, nós acompanhamos em determinadas 

situações é até necessário deslocar o usuário pra um atendimento 

emergencial, a gente precisa tá acompanhando, então o transporte é também 

uma ferramenta muito importante nesse processo. (Entrevistada 01) 

 A entrevista, a escuta individual, a visita domiciliar, a confecção de 

relatórios com pareceres [...]é basicamente isso! [...] e a orientação também. 

(Entrevistada 02)   

A gente trabalha muito com atendimento individual e com visita domiciliar. 

O atendimento individual pode ser mais estruturado e pode ser aberto até 

mesmo porque ele muitas vezes vem de demanda do usuário ele vem 

espontaneamente do usuário[...]. (Entrevistada 03)        

Eu acho que a gente se perde tanto no campo as vezes que esses 

instrumentos ficam até um pouco esquecidos, mas tem a questão da visita 

domiciliar, que a gente faz muito pra perceber a situação de vulnerabilidade, 

falar de entrevista na saúde mental é muito complicado mas sempre buscar 

questionar as famílias, a gente trabalha muito com essa questão da 

família[...] Relatórios a gente sempre tá fazendo também, encaminhamentos 

para outras instituições. Eu acho que é basicamente isso. (Entrevistada 04) 

 

O Serviço Social é uma profissão fundamentalmente interventiva, que vem se 

apropriando historicamente dos conhecimentos de várias áreas de saber, para construção de 

sua base de conhecimentos de intervenção. Esta característica do serviço Social traz diversos 

questionamentos sobre a falta de um referencial próprio para a profissão. Segundo Guerra 

(2002, p. 159): “[...] pela sua natureza contraditória, a instrumentalidade da profissão tanto 

conserva e reproduz aspectos do modo de ser capitalista quanto os nega e o supera”.  Com o 

processo de renovação a partir da década 1960 e a aproximação com o referencial marxista, 

advém a necessidade de romper com o caráter assistencialista das práticas profissionais e suas 

marcas na instrumentalidade. A incorporação do referencial marxista ao currículo mínimo do 

curso de Serviço Social nas décadas seguintes traz à tona a discussão sobre os conteúdos 
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apreendidos na formação profissional e a aquisição de instrumentos e técnicas para aplicação 

na realidade. No discurso das entrevistadas, os instrumentos e técnicas são apresentados de 

forma dissociada do que vem sendo preconizado no trabalho em CAPS, tais como a realização 

de grupos e oficinas; e evidenciam uma prática muito próxima das atividades 

tradicionalmente desenvolvidas pelos profissionais de Serviço Social. O rol de instrumentos e 

técnicas utilizados no campo da saúde mental sobressai às tradicionalmente realizadas, este 

aspecto aponta diretamente para uma racionalidade, embora esta não se apresente de forma 

explícita. Somente a partir do movimento do real que é possível capturar os meios para atingir 

determinadas finalidades. De acordo com Guerra (2002, p. 183):  

 

A capacidade teleológica dos sujeitos permite-lhes a apreensão não apenas 

dos processos vigentes, como das possibilidades que a realidade porta. A 

consciência torna-se ciente dos meios e das finalidades que a mobilizam, 

porém não ultrapassa seu âmbito de ação. O momento de culminação do 

processo de conhecimento localiza-se na práxis – atividade prática 

transformadora da realidade natural e/ou social. 

 

Os instrumentos e técnicas contém uma intencionalidade e precisam estar apontados 

para a concretização de objetivos e princípios profissionais. O atendimento individual e a 

entrevista familiar aparecem em 75% das falas das entrevistadas como principal instrumento 

técnico-operativo da atuação desses profissionais, embora as assistentes sociais tragam à tona 

a necessidade de fortalecimento dos espaços de controle social nos serviços. O 

desenvolvimento de atividades grupais não parece em nenhuma das falas (embora seja trazida 

em outros momentos), não sendo apresentada pelas assistentes sociais como parte de seus 

instrumentos e técnicas. 

Apesar das recomendações encontradas nas legislações e outros documentos sobre a 

imprescindibilidade do trabalho em grupo em CAPS, esta não foi trazida nas entrevistas de 

forma crítica.  

Assim, as atividades dos assistentes sociais no CAPS estão sintonizadas com o que 

vem sendo preconizado pela política de saúde mental embora não tenham sido verificadas 

estratégias que possam materializar de forma sistemática os princípios estabelecidos no 

projeto ético político. 

 

 

4.3 O estímulo à participação dos usuários nos CAPS e em outros espaços societários à 

luz do projeto ético- político 
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Com o processo de redemocratização brasileira surge a necessidade de criar formas de 

controle da sociedade sobre o Estado, mesmo que estes espaços estejam prenhes de tensões e 

conflitos entre as classes fundamentais da sociedade. A sociedade se abre para novas 

perspectivas de participação ampliando os espaços decisórios e em busca de uma cultura que 

essencialmente rejeita todas as formas de autoritarismo. O discurso da participação torna-se 

hegemônico em todos os setores sociais, poucos seriam contrários à necessidade de 

participação, chegando a tornar seu sentido vazio. 

  Não sendo um fim em si mesma a participação quando se efetiva ainda enfrenta 

como principal desafio a real partilha de poder. Estimular a participação tem sido fundamental 

para construção de uma cultura essencialmente democrática. A divisão entre Estado e 

sociedade civil não pode ser pensada de forma dicotômica, já que não estamos falando dessa 

relação de uma forma endurecida e impermeável: tanto um como outro são substratos de 

atores diversos, ainda que não seja possível esquecer que os detentores do capital e dos meios 

de produção também detêm poderes em todas as esferas da sociedade. Outras questões se 

colocam em debate, pois, segundo Dagnino (2002, p. 288-289, grifos da autora): 

 

Distinta do compartilhamento de um projeto político, a 

complementariedade, por assim dizer, instrumental, entre os propósitos do 

Estado e da sociedade civil, que parece conferir a alguns encontros um grau 

razoável de sucesso e estabilidade, é uma questão central cuja complexidade 

merece um tratamento mais detalhado. Sua centralidade se relaciona com o 

fato de que ela tem se construído nos últimos anos como uma estratégia do 

Estado para a implementação do ajuste neoliberal que exige o encolhimento 

de suas responsabilidades sociais. Nesse sentido, ela faz parte de um campo 

marcado por uma confluência perversa entre um projeto participatório, 

construído, a partir dos anos 80, ao redor da extensão da cidadania e do 

aprofundamento da democracia, e o projeto de um Estado mínimo que se 

isenta progressivamente do seu papel de garantidor de direitos. A 

perversidade está colocada no fato de que, apontando para direções opostas e 

até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e 

propositiva. Essa confluência perversa faz com que a participação de 

sociedade civil se dê hoje num terreno minado, onde o que está em jogo é o 

avanço ou recuo de cada um desses projetos.  

 

Historicamente, o Serviço Social esteve atrelado à conquista, afirmação e ampliação 

dos direitos sociais e estes não foram conquistados sem a participação ativa de diversos atores 

sociais, dentre eles, os próprios assistentes sociais. A afirmação da importância da 

participação social não é algo novo para os profissionais referidos, embora sejamos 

conhecedores dos entraves históricos e culturais que atravessam a cultura brasileira.  
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O roteiro de entrevista pretendia verificar qual a contribuição dos assistentes sociais 

para estimular a participação social dos usuários. Não nos detivemos na participação dos 

profissionais. Em virtude da intrínseca relação com o conceito de autonomia, nos indagamos 

sobre quais atividades nos CAPS estimulam a autonomia, buscando obter informações se esta 

perspectiva tem sido trabalhada nos CAPS.  

Todas as assistentes sociais entrevistadas mencionam ou destacam a assembleia de 

usuários como um dos principais momentos de estimulo à autonomia nos CAPS. Portanto, 

elas ressaltam:  

 

Participação na assembleia [...] que é muito mais dos usuários do que dos 

profissionais do CAPS, inclusive eles trazem os temas a serem trabalhados e 

eles vem cobrando muito pra essa mudança da rotina mesmo do próprio 

serviço. [...]  Muitas vezes eles são chamados a  participarem da reunião, 

eles trazem  demanda e participam[...] A gente já pensou em leva-los pra 

reunião de equipe.[...] Eles se reúnem  antes ou com o profissional ou então 

com a coordenadora  e a gente trabalha algumas questões que eles trouxeram 

na reunião da gente mas a gente já pensou como seria essa inserção  porque 

eles acabam querendo tomar a frente como gestores do serviço e aí eles tem 

que entender qual o papel dele como representante de usuários eles não são 

gestores eles não vão gerir o serviço, até que isso fique bem claro , entre os 

usuários, eles não participam da reunião de equipe não, mas eles trazem 

demandas para que a gente possa trabalhar. (Entrevistada 02) 

 

Eu acho interessante [...] é uma coisa tão geral que vai desde a forma como a 

gente aborda o usuário isso ajuda ou enfraquece a autonomia que a gente 

proporciona lá. [...] essas pequenas coisas a maneira como a gente se 

relaciona como se dirige ao outro, indica o quanto a gente contribui pra gerar 

autonomia ou não e fora isso a gente tem que lidar com o usuário seja na 

oficina, seja em atendimento individualizado, de uma forma que ele na 

condição que puder que ele pense sua realidade também, é uma abordagem 

que a gente tem que estabelecer um relacionamento horizontalizado com o 

usuário. [...] A relação que a gente deve estabelecer com profissionais com 

usuário e com familiares é essa: horizontal. [...] A gente tem que tutelar 

menos agora em atividades especificas a gente precisa apostar mais em 

assembleia de usuários e grupos de família que são espaços muito bons pra 

trabalhar o protagonismo, a corresponsabilização, a parceria e são estratégias 

que pelo menos no CAPS onde eu trabalho estão muito deficitárias ainda. 

(Entrevistada 03) 

 

A gente tem algumas atividades no CAPS que tem estimulado muito essa 

autonomia do usuário, agora a que eu coloco como principal é a assembleia. 

A assembleia é uma reunião dos usuários [...]ela é bem frequentada, os 

usuários participam, é o momento que eles falam, eles reclamam, eles 

reivindicam, eles tiram dúvidas e se colocam politicamente sobre todas as 

questões que estão acontecendo aqui no serviço, no município, e reclamam 

mesmo [...]. (Entrevistada 01) 
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Em todas as falas aparece a assembleia de usuário como o principal espaço de 

estimulo à autonomia dos usuários, sendo este um momento de construção coletiva e de 

gestão do serviço. Embora seja enaltecida a importância desse espaço de controle social para 

alguns profissionais, ainda se investe menos nele do que se deveria. A assistente social 

entrevistada aponta novas estratégias para fortalecer o espaço, mas que alguns serviços têm 

dificuldade de realizar, em parte pela desmobilização dos próprios profissionais, como 

podemos perceber a partir das falas abaixo: 

 

 [...] A assembleia a gente tem apostado menos nela porque tem sido difícil 

pro trabalhador instigar e fomentar a realização de assembleia no CAPS 

porque a gente tá sem ter, o que dizer em relação ás rotinas. As pautas são 

muito recorrentes e a gente tem pouca devolutiva pra dá em relação a elas. A 

assembleia acaba sendo uma estratégia tão falida neste sentido que o usuário, 

acaba se desmotivando, acaba entediado, e a gente como profissional 

também tá meio amedrontado. A gente já chegou a cogitar que essa situação 

que a [...]  estagnação das pautas deveria levar a novas estratégias e levar 

essa reinvindicação de CAPS pra fora dele, pra outros espaços em que o 

poder de deliberação fosse maior mas aí pra fazer essa mobilização aí requer 

gente que acredite, que aposte, a gente já tentou fazer parceria com a AUSM 

,  pra fazer algumas  mobilizações do tipo mas não é uma coisa simples[...] A 

gente precisaria fortalecer assembleia de usuários, grupo de família são 

espaços decisivos pra gente conseguir avançar nessa ideia do tratamento do 

usuário , de autonomia. (Entrevistada 03) 

 

                Um dos motivos para os profissionais não priorizarem o fortalecimento das 

assembleias em alguns CAPS pode estar ligado à falta de profissionais. Segundo o discurso 

das entrevistadas, a falta de profissionais obriga os trabalhadores a priorizarem o atendimento 

de demandas emergenciais, como fica evidente abaixo:  

 

A gente tem sofrido muito com a rotina do trabalho, a equipe é muito 

reduzida, o volume de atendimento de procura do usuário no serviço é muito 

grande e isso tem impedido de a gente agir mais estrategicamente analisar 

melhor as demandas. [...]A gente tá muito nessa lógica do atendimento 

espontâneo, no dia a dia o que vai surgindo, claro todo mundo tem alguma 

oficina em algum dia da semana isso é uma coisa mais do calendário mas 

fora isso a gente é muito engolido por essa rotina por esse fluxo espontâneo 

diário. (Entrevistada 03) 

  

Conforme orientações do Ministério da Saúde (2004), a assembleia é definida como 

um lugar de convivência, sendo uma atividade semanal que reúne técnicos, familiares, 

usuários e outros que juntos devem discutir, avaliar e propor encaminhamentos para os 

serviços. Devem discutir os problemas e sugestões sobre a convivência, as atividades, a 
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organização do serviço, contribuindo para a melhoria do atendimento prestado pelas equipes. 

Este espaço tem sido salutar na construção dos serviços, no acompanhamento dos projetos 

institucionais dos CAPS, na avaliação das equipes, sendo um dos momentos mais importantes 

no CAPS, de gestão. Para RABELO et al. (2005, p. 55): 

 

As assembleias são atividades grupais, a maior reunião técnica 

administrativa, com a presença dos usuários, familiares, equipe técnica, 

voluntários e visitantes interessados, realizados semestralmente, através de 

programação prévia, através de programação prévia, importantes para 

solenizar o trabalho coletivo do serviço, objetivam: Avaliar  o projeto 

Técnico do CAPS, oferecendo subsídios para sua atualização anual à guisa 

de um Plano Diretor; Avaliação do cuidado, das atividades internas e 

externas; Identificação de propostas novas; Reformulações. 

 

As legislações que regulamentam os CAPS estabelecem a assembleia como o principal 

espaço de participação nos serviços. Mas, definir o contorno que essa participação deve ter 

nas unidades de saúde mental é uma forma de conferir legitimidade somente a assembleia 

enquanto espaço de participação nos CAPS. A partir dessa perspectiva, ampliar as estratégias 

para diversificar a participação nos CAPS torna-se fundamental, pois apesar de ser 

considerada importante, os profissionais disponibilizam um tempo menor para sua efetivação. 

Uma das entrevistadas põe em evidencia a falta de mobilização dos profissionais para 

fortalecer o espaço da assembleia, o que interfere na ocorrência do mesmo.  

As assistentes sociais entrevistadas também destacam as oficinas de cidadania como 

um dos espaços que estimulam a autonomia, assim como outras oficinas nos CAPS que tem 

alcançado este objetivo. Os CAPS devem articular o cuidado clínico e programas de 

reabilitação social que devem incluir ações no território, que estimulem a autonomia, a 

cidadania e a reinserção social.  

Um dos maiores desafios para fortalecimento da autonomia nos serviços de saúde 

implica no reconhecimento dos sujeitos que apresentam transtorno mental, não somente a 

partir de seus aspectos biológicos, como também de outras dimensões da vida social. Esta 

perspectiva exige dos trabalhadores da área da saúde a compreensão da necessidade de 

incorporar os sujeitos a seu tratamento, considerando a sua cultura, escolaridade, 

religiosidade, dentre outros aspectos. Esta é a primeira forma de participação. Todavia, trazer 

as singularidades dos sujeitos para construir esse cuidado não é suficiente para garantir a 

participação. Dessa forma: 
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Considerar a construção da autonomia como uma das finalidades do trabalho 

em saúde tem importantes implicações políticas, epistemológicas e 

organizacionais. A adoção dessa diretriz exige uma reformulação ampliada 

tanto dos valores políticos quanto do sistema de conceitos teóricos que 

orientam o trabalho em saúde. A principal dessas mudanças refere-se à 

redefinição do “objeto” do trabalho em saúde: a pensar esse “objeto” como 

uma síntese entre problemas de saúde (risco, vulnerabilidade e enfermidade) 

sempre encarnados em sujeitos concretos. Esta valorização do “sujeito” e de 

sua singularidade altera radicalmente o campo de conhecimento e de práticas 

de saúde coletiva e da clínica. (CAMPOS; CAMPOS, 2014, p. 719) 

 

Desse modo, no processo de constituição dos serviços substitutivos, o fortalecimento 

da autonomia ganha destaque, o que não se deu de uma forma aleatória, mas pela importância 

dessa premissa para o próprio processo de fortalecimento da Reforma Psiquiátrica. Assim, 

tratar da importância da participação junto às pessoas que sofrem de transtorno mental torna-

se uma tarefa não só importante, mas salutar na manutenção de serviços substitutivos e 

ampliação no processo de Reforma Psiquiátrica em curso.  

Quanto à participação política, as assistentes sociais entrevistadas indicaram que 

dentre as atividades que estimulam os usuários, a participação na assembleia tem sido a mais 

importante atividade dos CAPS, como um dos principais espaços de estímulo à cidadania e à 

participação política dos usuários dos CAPS e fora dele, como elas destacam abaixo:  

 

A Assembleia e a Oficina de Cidadania [...] essas duas oficinas estimulam 

muito a participação política dos usuários. A oficina de cidadania porque 

trabalha vários temas inclusive voltados para área específica, com temas 

voltados, pra questões que eles gostam muito de saber como de saúde, SUS, 

benefícios, direitos e deveres e aborda tudo [...] a assembleia também que é o 

momento que tem pra falar, pra reivindicar, pra poder questionar e fazem 

isso muito bem. (Entrevistada 01) 

 

Assembleia [...] e o grupo de escuta psicológica, ele trabalhava bastante essa 

questão de autonomia, de empoderamento [...] ele dá um empoderamento 

para além do CAPS AD como é o acesso ao serviço, como é que eu chego, o 

que cada serviço desenvolve [...] porque eles acabam ampliando o olhar para 

esse sair do CAPS. Porque tudo se resolve no CAPS, tudo o CAPS tem que 

encaminhar, então eles agora, conseguem circular, minimamente, ter  um 

entendimento de como é essa circulação dentro da rede. (Entrevistada 02) 

 

O Grupo de Família [...] que certamente contribui nesse sentido é um 

exemplo, [...] tem também um oficina chamada “Momento de aprender” que 

também trabalha muito essas questões relacionadas à cidadania, à direitos e 

que é também um espaço que favorece a discussão [...]. (Entrevistada 03) 
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A cidadania a partir da Constituição de 1988 tem sido um tema que ganhou destaque e 

importância na agenda das políticas públicas. Com a redemocratização brasileira, a sociedade 

conquista a possibilidade de eleger seus representantes e mais do que isso, a esperança da 

garantia da liberdade e dos direitos políticos. Com o passar do tempo fica evidente que a 

liberdade e a participação na vida política brasileira iriam exigir ainda mais participação na 

melhoria e efetivação do que estava sendo pautado pela Constituição. 

 

A promulgação da Constituição não deixou para trás os sérios problemas que 

a sociedade brasileira vivenciava a exemplo da desigualdade social, embora 

houvesse uma ampliação dos direitos sociais. Mas deixou um dos legados 

mais importantes para a sociedade brasileira que é a liberdade para 

participar. A necessidade de participação é defendida tanto pelas correntes 

de esquerda como de direita, tornando-se ponto convergente para várias 

ideologias. Poucos discordam da importância de participar e isso tem 

reflexos para as políticas públicas cada vez mais abertas à participação de 

seus usuários, trabalhadores e da sociedade de uma forma geral. Portanto o 

espaço da participação tem sido cada vez amplo com oportunidade de 

aglutinar diferentes segmentos da sociedade, o que amplia também as 

possibilidades de atuação para os assistentes sociais nas políticas sociais. 

(Carvalho 2011, p. 227) 

 

 

Podemos destacar também dentre as respostas, a importância da participação dos 

familiares que carregam consigo o estigma da doença mental, que tem seus discursos 

marcados pela falta de credibilidade, seja da sociedade ou dos profissionais dos serviços. 

Oscilam no papel de vilões e mocinhos no cuidado e raramente são considerados parceiros. 

Em se tratando das pessoas que sofrem com transtorno mental, desde seu adoecimento, estes 

são distanciados dos mais elementares espaços de participação. Para FILHO (2002, p. 74), a 

família é também um espaço de participação que deve ser fortalecido, sendo assim, 

 

A participação, a liberdade, a família são processos de conquista que estão 

fundamentadas na dimensão básica da cidadania, e com ela um crescimento 

continuo de sujeito de participação do seu cotidiano político e social dentro 

desta sociedade a qual pertence. A participação é um elemento qualitativo e 

o desenvolvimento do indivíduo dentro da sociedade não o é, pois na lógica 

do poder, não se aprecia o cidadão crítico e produtivo, mas o manipulado e o 

dependente, sendo isto motivo para reflexão. 

 

Pode-se dizer também que a participação é um processo acumulativo: quanto mais se 

participa mais os cidadãos se sentem estimulados a participarem. Entre as atividades que 

estimulam a participação política dos usuários, uma das entrevistadas destaca uma oficina 

realizada no CAPS, que apesar de não apresentar especificamente o estimulo à participação, 
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dentre seus objetivos, tem apresentado resultados que estão direcionados para melhoria 

exatamente neste aspecto, como podemos observar: 

 

Eu faço oficina com uma colega psicóloga chamada “Vida em cena” que eu 

acho que também contribui pra isso, pro usuário pensar sua realidade e tentar 

assumir um papel de protagonismo também. [...] é tanto que o nome é “Vida 

em cena” pra tentar trazer, problematizar, a vida naquele espaço o coletivo e 

aí a gente usa também o teatro do oprimido que é essa perspectiva de 

problematizar as opressões que a gente vive e pensar quais são as saídas pra 

elas. As saídas positivas, justas, dignas então é uma outra atividade também, 

que eu acho que contribui. [...] isso mudou tanta coisa lá, pra eles, a gente vê 

uma certa evolução em relação aos usuários que antes mal conseguiam se 

manifestar, e agora já tem mais coragem, se sentem mais à vontade, mais 

preparados, mais seguros pra isso. [...] Mesmo quando a gente pensa alguma 

esquete alguma pequena apresentação a gente pode até esboçar alguma coisa 

mas a gente sempre leva pra eles contribuírem também. (Entrevistada 03) 

 

Seguindo o roteiro de entrevista, as assistentes sociais se posicionam sobre a 

concretização do que está preconizado no Projeto Ético-Político, nos serviços onde elas estão 

inseridas. As profissionais colocam em evidência as dificuldades físicas e materiais, mas 

também aquelas relacionadas ao funcionamento dos serviços e a falta investimento.  

  

A gente se esbarra aqui em muitas dificuldades e essas dificuldades muitas 

vezes nos impedem de concluir esse trabalho, dentro desse Projeto Ético- 

Político que a gente defende tanto [...]. O serviço já passou por várias 

reformas, mas a gente sabe que atualmente tá precisando, essa questão da 

reforma aqui do serviço é uma constante, tem que ser constante, mas nunca 

é! (Entrevistada 01) 

 

Eu acho que o que fica mais fragilizado é a questão do sigilo profissional, 

porque primeiro que a gente não tem o espaço que torne essa escuta uma 

escuta tão qualificada, segundo é que a gente tem que fazer o registro no 

prontuário e é acessado por diversos profissionais[...] então acaba que muitas 

informações sobre o usuário, ela acaba circulando. Outra coisa que é ponto 

positivo para a equipe porque torna forte, mas que pro usuário acho que a 

gente perde um pouco desse limite são as reuniões de equipe e mini-equipe 

porque aí a gente vai tratar sobre o usuário e acaba que a gente escancara um 

monte de coisas. Então o que fica mais fragilizado pra gente é a questão do 

sigilo profissional. (Entrevistada 02) 

 

[...] a gente tá num serviço de fato muito precário, e a gente tem reduzido 

muito o acesso do usuário, reduzido não só em termos de quantidade, mas de 

qualidade também. A gente tem uma procura muito grande, a sociedade é 

absurdamente adoecedora, e isso não vai se resolver só no CAPS. [...] A 

gente tem recebido uma demanda cada vez maior e o serviço tem ficado cada 

vez mais limitado e assim tem dois caminhos né?! [...] a gente como 

profissional pode lutar também pra ampliar a equipe pra melhorar o serviço 

potencializar o espaço CAPS e assim promover mais acesso, mais inclusão 

pro usuário, mas eu acho que o trabalhador ele é tão desmotivado, eu diria 

até despolitizado mesmo, tão individualista que a gente tem esquecido um 
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pouco de reivindicar isso mesmo, a melhoria do serviço. O fortalecimento da 

equipe, na verdade, a gente até faz isso, mas faz também muito 

internamente, e aquela demanda tem que ser fora do CAPS, tem que ser 

levada pra outros espaços, e aí requer uma outra mobilização, uma outra 

caminhada e isso desencoraja o trabalhador.  Isso não é coisa só do Serviço 

Social é do conjunto dos trabalhadores, e assim a gente tem um serviço 

muito enfraquecido, muito limitado, muito precário e a gente tem jogado a 

consequência disso pro usuário. A gente tá caminhando pra limitar o acesso 

dele, reduzir a quantidade de dias de frequência no CAPS, pra pernoite, 

acolhimento noturno tem ficado mais restrito e a gente muitas vezes se 

depara com um dilema ético, de escolher dos males o menor, e isso é 

totalmente contraditório ao Projeto Ético-Político do Serviço Social [...].  

(Entrevistada 03) 

 

As entrevistadas destacam a falta de espaço físico adequado para a realização de suas 

atividades, de recursos materiais, o que contribui para desmotivar os profissionais na 

realização de suas atividades, inclusive as que possam ter como objetivo a participação. A 

falta de recursos e o número crescente de demandas apresentados aos profissionais colocam 

os assistentes sociais diante do dilema ético de escolher entre todos os que mais precisam dos 

recursos disponíveis. Este fato poderia ser um alavancador de momentos onde houvesse a 

participação dos usuários para discutir estas questões nos serviços.  

Fica evidente também a falta de profissionais em alguns serviços, que traz o 

enfraquecimento para a proposta de composição de equipes interdisciplinares, como também 

um acirramento do trabalho que não estimula o planejamento de atividades que possam 

fortalecer a participação.  

Outro elemento assinalado pelos assistentes sociais é a falta de recursos necessários à 

realização do trabalho dos profissionais nos CAPS, que traz à tona as marcas da política 

neoliberal na saúde mental e o evidente sucateamento dos serviços substitutivos, isso 

enfraquece o processo de Reforma Psiquiátrica.  

No que tange à formação profissional e os subsídios para estimular a participação 

política dos usuários, as entrevistadas se dividem nas opiniões sobre a contribuição da 

formação no estímulo à formação política e, portanto, elas responderam:  

 

Eu acredito que sim. Principalmente porque a gente trabalha muito com 

leitura, a gente sempre tá debatendo na academia as questões políticas, essas 

questões de movimentos de luta, de conquistas, da questão da cidadania, 

tudo isso que a gente absorve de conhecimento automaticamente, a gente vai 

expandir pra quem a gente tá assistindo. (Entrevistada 01) 

 

Acredito que sim! [...] dentro da proposta do currículo. Acho que dá um 

embasamento sim. (Entrevistada 02) 
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Eu tenho altos dilemas [...] em relação à minha formação. Eu acho que o 

Serviço Social a formação, que eu tive, eu considero muito boa, agora eu 

penei e vejo estagiários e colegas penarem também porque eu acho que a 

formação ela restringe muito o estudante ao espaço da academia e leva ele 

pouco pra os serviços onde exatamente o Serviço Social atua. Então a gente 

fica muito no plano teórico e exercita muito isso, e claro que isso é 

necessário e importante, mas eu acho que a formação tem que abrir mais 

espaço para as vivências. O assistente social principalmente, lida muito com 

discussão seja com usuário, seja com equipe, a gente é um mediador por 

excelência, então tem que levar o estudante a desenvolver mais essa 

habilidade, das relações interpessoais, de conseguir dialogar horizontalmente 

com usuário, com os colegas profissionais. (Entrevistada 03) 

 

A formação deixa muito a desejar com relação à saúde mental, no entanto a 

gente sabe que o nosso projeto ético político ele fala sobre a questão da 

gente, da autonomia do usuário, do movimento dos usuários, pra que a gente 

insira os usuários nos movimentos populares, pra que tenha a participação 

dos usuários na política, mas com relação á saúde mental eu acho que, ainda, 

a academia deixa a desejar, porque pouco a gente vê sobre a nova política de 

saúde mental. (Entrevistada 04) 

 

Uma das profissionais fala da dificuldade de formação para a atuação especificamente 

na saúde mental, já que esta tem se configurado num espaço de atuação para várias categorias, 

dentre elas os assistentes sociais. Entre as entrevistadas, grande parte discorre sobre as 

peculiaridades da atuação na política de saúde mental, e uma parcela desse quantitativo 

relaciona os princípios do Projeto Ético-Político com os da Reforma Psiquiátrica. Os 

princípios destacados são a liberdade, cidadania e o estímulo da autonomia, a fim de 

potencializar o protagonismo dos sujeitos que sofrem com transtorno mental. 

Sobre as referências contidas no Projeto Ético-Político profissional para embasar suas 

ações e estimular a participação política dos usuários, algumas entrevistadas relacionam os 

elementos do Código de Ética profissional, principalmente os que se referem aos princípios 

fundamentais, de acordo com as falas que seguem: 

 

Através do conhecimento das leis divulgação das leis [...] inclusive pra que 

eles percebam que tudo que é falado e colocado é em cima de uma lei. 

(Entrevistada 01) 

 

Sigilo profissional e a relação com os usuários e com outros profissionais. 

(Entrevistada 02) 

 

No Projeto Ético-Político, no Código de Ética do Serviço Social preza muito 

pela liberdade. A liberdade é um valor ético central, seja qual for a atividade 

e o tipo de abordagem que eu esteja fazendo, eu tenho que conceber a 

liberdade do outro como um pressuposto, a liberdade e o respeito, isso de 

uma forma mais genérica, mas eu tenho insistido muito nisso a gente tem 

que estabelecer uma relação horizontal com o usuário, com os colegas 

profissionais e além disso é essência da gente também tentar fortalecer a 
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autonomia do usuário, o protagonismo dele e não só fazer encaminhamento. 

[...] A liberdade em qualquer atuação em qualquer momento de abordagem, 

a gente também tem que usar a ideia de autonomia como também uma 

premissa do trabalho da gente, e a gente também por mais que seja um 

trabalho de formiguinha e a longo prazo. (Entrevistada 03) 

 

Vale destacar também que além de trazer as questões relacionadas às legislações, uma 

das entrevistadas traz um dos principais elementos do Código de Ética profissional: a 

liberdade, princípio que coaduna com os da Reforma Psiquiátrica.  

Sobre o questionamento se é competência de os assistentes sociais estimularem a 

participação política dos usuários, a maior parte das entrevistadas afirma que sim, embora 

ratifiquem que esta competência é realizada de forma difusa, como pode ser percebido abaixo: 

 

Não. Eu não acho que deve ser exclusivo. Aqui no CAPS, não é exclusiva 

não, é uma atribuição de todos os técnicos que trabalham aqui no CAPS, 

porque aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar, então não é exclusivo 

do assistente social, é uma atribuição de todos. (Entrevistada 01) 

 

Sim. Pro Serviço Social faz uma leitura maior, ele amplia. Ele vai para além 

do indivíduo que é muito presente no CAPS, só a questão da medicação, só a 

questão da doença, limita [...] e a gente consegue ampliar dentro desse olhar. 

(Entrevistada 02) 

 

Ah sem dúvida das mais importantes. Porque se a gente tem um projeto ético 

político que defende acesso aos direitos, ampliação de direitos, se a gente 

defende autonomia, protagonismo, liberdade e respeito, isso implica que a 

pessoa tem que participar também, a pessoa tem que construir, tem que dá 

sua voz, seu tom e isso implica em participação política. (Entrevistada 03) 

 

Umas das assistentes sociais relaciona esta atribuição com os princípios do Código de 

Ética Profissional e com alguns de seus princípios fundamentais:   

 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais;  

 

II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo;  

 

III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 

toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos 

das classes trabalhadoras;  

 

IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida;  
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V. 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;  

 

VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando 

o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças;  

 

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção 

de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, 

etnia e gênero;  

 

IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 

trabalhadores/as;  

 

Estes princípios exigem dos assistentes sociais estratégias que possam consolidar no 

cotidiano profissional, assertiva que está posta pelos princípios do Código de Ética. Sobre a 

organização política dos usuários, nos CAPS, e a busca pelos direitos sociais em espaços 

extra-CAPS, as referidas profissionais expressam: 

 

Tem feito sim.  No momento da conversa [...]. Nessas situações a gente tem 

estimulado. Nas situações de reuniões e assembleias, nas oficinas também 

porque os assistentes sociais ministram algumas oficinas, nesses momentos 

sim a gente tem feito esse papel de estimular. (Entrevistada 01) 

 

O estimulo maior é através da inserção desses usuários nos outros serviços 

da rede, que é o matriciamento inicialmente para apresentação desse usuário,  

pra mostrar que aquele usuário para além de ser usuário do CAPS AD ele tá 

ali no território que ele deve ser acompanhado, e aí a gente faz essa 

articulação principalmente com os CRASS que são da assistência e  com as 

unidades de saúde, mostrando pro usuário que ele pode acessar aquele 

serviço, não precisa do atravessamento embora a gente perceba a recusa dos 

outros serviços. [...] A gente vai, a gente busca, quando o profissional faz 

esse atravessamento a gente consegue um resultado mais positivo, quando o 

usuário vai só, a gente percebe que existem algumas limitações, mas faz. 

(Entrevistada 02) 

 

Estimulado mais timidamente, mas fragmentadamente, claro nas abordagens, 

nas conversas no grupo de família, nas oficinas, nas assembleias, uma forma 

de estimular é sempre convidar a associação pra assembleia aí a gente tem 

feito isso pra que o pessoal saiba que existe uma associação, saiba que existe 

uma representação dos usuários, tome mais pé desse processo e quem sabe 

se motivem a participar também. Isso é uma forma de estimular e eu acho 

assim que cada profissional nas suas abordagens, faz isso de alguma 

maneira, a gente não tem uma linha de trabalho específica pra estimular isso, 

mas de maneira pulverizada e na rotina a gente faz isso sim. (Entrevistada 

03) 
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De acordo com o que foi sublinhado, as estratégias para estimular a participação dos 

usuários se apresentam de forma difusa e diluída no elenco das atividades cotidianas, seja nas 

oficinas, nos atendimentos individuais, nas tentativas de articulação com a rede, corroborando 

com o que se encontra pautado na lei que regulamenta a profissão, encontrando-se como parte 

das competências profissionais prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 

relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais 

da coletividade. Portanto, temos percebido que as assistentes sociais têm absorvido esta 

atribuição como parte de suas estratégias de consolidar o Projeto Ético-Político, ainda que 

estas se apresentem de forma fragmentada.  

Apesar destas dificuldades, podemos perceber nos discursos que os usuários têm 

buscado de diversas formas ocupar os espaços institucionais, principalmente a melhoria do 

atendimento prestado na política de saúde. Sobre este aspecto, as entrevistadas esclarecem 

que não há uma sistematização interna dos trabalhadores dos serviços para estimular a 

organização dos usuários. Apesar de não identificarem esse componente quando executam 

suas atribuições, as mesmas identificam que os usuários pontualmente conseguem se 

mobilizar para o atendimento de seus interesses. Os usuários e familiares têm buscado o 

Ministério Público, Ouvidorias, Defensoria Pública, a mídia, dentre outros espaços, como está 

explícito nas verbalizações a seguir:  

  

Tem usuários aqui que fazem parte de movimentos de associações. Inclusive 

eles discutem muito essa questão do que acontece na associação. Tem um 

grupo aqui que faz parte dessa associação e tem reuniões. (Entrevistada 01) 

 

Não. Mas o que a gente tem orientado e o que eles tem buscado é o número 

cada vez mais presente são as ouvidorias, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, tanto pra questões do serviço, como pra questões 

pessoais, a gente tem conseguido esse empoderamento, porque tem essa  

limitação de  usuário de droga, de  envolvimento com a justiça, eles tem o 

receio de ir ao Ministério Público à Defensoria porque  tem alguma 

pendência mas hoje eles conseguem para além das questões do serviço dos 

questionamentos para as questões pessoais, eles tem buscado bastante. 

(Entrevistada 02) 

 

Infelizmente não. Já tiveram experiências, teve uma experiência bem legal 

que um oficineira acabou o contrato dela, e aí a oficina acabou[...] pra além 

da oficina tinha uma vinculação muito grande o profissional e os usuários, 

entre a oficineira e os usuários existe uma relação de confiança de parceria 

muito grande e aí a oficineira virou o contrato a oficina acabou, não foi 

substituído eles se ficaram desamparados e eles se mobilizaram, chamaram a 

mídia, uma TV e foram lá no CAPS e fizeram uma matéria. Pra além do 

sensacionalismo que teve no momento, foi uma experiência boa por parte 

deles. Eu achei muito legal eles terem essa iniciativa, eles não precisaram 
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chamar profissional nenhum pra mediar isso, e talvez o profissional não 

fosse, foi muito interessante. (Entrevistada 03) 

 

Não especificamente daqui não. É bem nova a associação e assim eles fazem 

quando precisam fazer alguma solicitação aí junta um grupo pra articular 

com o gestor, abaixo assinados. Mas assim não existe nada estruturado a não 

ser assim a assembleia de usuário que é quando eles conseguem se articular e 

a associação. (Entrevistada 04) 

 

Portanto, podemos perceber que apesar da importância em externar suas demandas, há 

um processo em curso de judicialização da saúde que tem colaborado para criar disparidades 

no Sistema Único de Saúde, mas que também pode ocasionar a mobilização do poder público 

na melhoria dos serviços de saúde mental. 

Assim os desafios estão postos a todos os profissionais que trabalham nos serviços 

substitutivos. Para os assistentes sociais está colocada a necessidade de apropriar-se (junto 

com os demais profissionais) do estimulo do protagonismo do usuário na arena política. 

Ainda que se encontrem inúmeros entraves ao estimulo à participação política dos usuários, 

esta tem sido um dos principais caminhos para subverter a lógica de sucateamento, 

focalização e privatização da política, e manter em curso o processo de Reforma Psiquiátrica.  
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5  ATAS  DE ASSEMBLEIA: Entendendo a participação social neste espaço 

 

A participação dos usuários tem sido uma das principais estratégias de 

desinstitucionalização no processo de Reforma Psiquiátrica. No Hospital Psiquiátrico de 

Gorízia na Itália, a Assembleia-Geral da comunidade que ocorria todas as manhãs e contava 

com a participação de, 

doentes, médicos, enfermeiros e assistentes sociais na sala mais ampla do 

hospital: o refeitório de um dos setores[...] A assembleia é um acontecimento 

espontâneo, no sentido de que não há qualquer obrigatoriedade de 

comparecimento, pode-se entrar e sair a vontade, e não existem listas de 

presença ou ausência. (BASAGLIA, 1985, p.24) 
 

Toda a vida do hospital era dirigida a partir dessas reuniões, contribuindo para 

descontruir a previsibilidade das ações institucionais, assim como estabelecendo espaços de 

participação e deliberação dos usuários na dinâmica institucional daquele hospital 

psiquiátrico. Desse modo, o protagonismo dos usuários, apresenta-se como um dos eixos 

estruturantes no processo de dessisntitucionalização, no sentido de distanciar-se das práticas 

manicomiais convocando os usuários à efetiva participação.  

Conforme relatado anteriormente, nas últimas décadas o modelo de saúde mental tem 

se estruturado com vistas à superação do modelo manicomial, o que torna subjacente a 

realização de ações que apontem para a construção de serviços que descontruam a tutela e 

dependência a que sempre estiveram submetidas as pessoas com transtorno mental. É no 

tensionamento cotidiano entre ações que podem cronificar, segregar e tutelar que os serviços 

de saúde mental podem colocar na mesma direção e intensidade ações que estimulem a 

autonomia, a participação e o protagonismo dos usuários. O campo da saúde mental é prenhe 

de contradições, a própria experiência de participação para os considerados loucos colocam 

em evidência as históricas disputas entre os principais atores desse processo.  

Historicamente a luta dos usuários por direitos esteve entre o dilema de afirmar os 

direitos sociais especiais e os direitos civis, e tem sido no cotidiano dos serviços de atenção 

psicossocial onde emergem grupos e lideranças entre os usuários da saúde mental 

(VASCONCELOS, 2002). Assim o desafio de tornar possível a participação dos usuários 

ocorre entremeada pelas experiências na saúde mental.  Gradativamente a organização 

política dos usuários se entrelaça com a busca dos movimentos sociais por uma sociedade 

mais democrática. As Conferências de Saúde Mental são emblemáticas no que concerne à 

organização dos usuários e suas reinvindicações. Segundo (PITTA, 2011, p. 4584): 
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A 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental, 1987, organizada pela 

Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde e realizada no 

Rio de Janeiro, não teve a participação da sociedade civil, 

trabalhadores, usuários e famílias em sua organização porque à época 

isso não se cogitava. Tudo centralmente organizado, com grande 

esforço de setores contra hegemônicos do governo e uma grande sede 

de participação social dos diversos segmentos de base interessados.  

Não deu outra: ali se exercitou uma tomada de poder pela sociedade 

civil. Perverteu-se o estabelecido[...]Primeiro exercício democratizante 

na definição na política de saúde mental para o país, a I Conferência 

representa representa, portanto, o início do desconstruir no cotidiano 

das instituições e da sociedade as formas arraigadas de se lidar com a 

loucura e a prescrição da desinstitucionalização como estratégia de 

reversão da exclusão dos loucos da cena pública. 

 

A II Conferência Nacional em Saúde Mental ocorreu em 1992, quando amplia suas 

perspectivas, alargando a participação de familiares e usuários dos serviços de saúde mental. 

Uma das principais contribuições deste evento foi a discussão sobre a reestruturação da 

atenção em saúde mental.   

 Em pleno auge da normatização do modelo de saúde mental e de implantação dos 

serviços substitutivos em 2001, ocorre a III Conferência Nacional de Saúde Mental com 

grande participação popular e democrática que alcançou diversos setores da sociedade. 

A IV Conferência Nacional de Saúde mental que ocorreu em 2010 tem sido 

considerada um marco, tendo em vista somente que se deu após ampla mobilização dos 

usuários dos CAPS de todo país para sua realização na Marcha dos Usuários da Saúde 

Mental, em Brasília. Portanto, a participação passa gradativamente a ser um dos eixos 

estruturantes da política de saúde mental. Este ambiente de efervescência fortalece as práticas 

que estimulam cada vez mais a participação de usuários e familiares nos serviços 

substitutivos, tornando-se uma de suas principais premissas. No cenário nacional, as 

Conferências aquecem a discussão sobre o modelo preconizado pela Reforma Psiquiátrica, 

mas também mantém em ascendência a participação dos usuários nos CAPS e em outros 

serviços substitutivos.  

 No que tange à participação, incorporamos à pesquisa de campo, o levantamento das 

informações das atas de assembleia nos CAPS, a fim de acrescentar outros elementos 

referentes à participação dos usuários. Foram analisadas atas de assembleia de três serviços, 

pois em um dos CAPS não houve assembleias durante o ano de 2013 e, portanto, não havia 

registros desta atividade, que foi retomada em 2014. Dessa maneira, 75% dos locais, onde 

houve a coleta de dados, realizam sistematicamente esta atividade. Alguns obstáculos foram 

encontrados na análise das atas, tais como: a precariedade dos registros, na leitura dos 
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documentos, na falta de informações (data de realização, profissionais e familiares 

participantes, convidados, motivo da falta de assembleias nas datas onde a atividade seria 

realizada), dentre outros dados que poderiam colaborar para o entendimento da dinâmica da 

atividade. 

Para sistematização dos dados que se encontram disponíveis, foi estabelecido um 

quadro com as informações encontradas tais como: data da realização da assembleia, 

quantitativo de participantes, pautas, se há participação de assistente social (quando foi 

possível identificar esta informação) e os encaminhamentos produzidos ao final da 

assembleia. Foram analisadas as atas no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. 

Algumas informações não foram encontradas nos documentos analisados no que se 

refere à participação dos usuários no CAPS. Os documentos evidenciam um quantitativo 

significativo de participantes nesta atividade, embora não seja possível identificar em cada 

serviço o quantitativo de familiares e profissionais que participaram em cada assembleia, 

assim como se há participação de gestores ou visitantes, pessoas da comunidade ou 

estudantes. Também não é possível elencar em todos os CAPS se há participação dos 

assistentes sociais nas assembleias, considerando que este espaço tem sido estratégico para 

estimular a participação social dos usuários nos serviços substitutivos. Além disso, não é 

possível verificar nos registros quais os encaminhamentos em cada pauta, já que nas atas de 

alguns serviços constam somente os participantes e as pautas, evidenciando a falta de 

informações para uma análise mais detalhada dos dados.  

A precariedade dos registros das assembleias impossibilita o acompanhamento da 

mesma pelos profissionais, familiares e usuários que não estejam presentes nesta atividade, 

assim como dificulta o acompanhamento e monitoramento das pautas pelos gestores e a 

resolutividade dos problemas descritos pelos usuários. No que tange à pesquisa, a ausência ou 

precariedade dos registros dificulta atividades acadêmicas que necessitem destes documentos.  

A partir da análise das atas é possível também considerar que tem sido proporcionado 

espaços no CAPS para organização política dos usuários, tendo em vista que um dos 

principais espaços seriam as assembleias e estas ocorrem sistematicamente nos serviços 

substitutivos em Aracaju. A frequência da realização das assembleias (semanal) indica que 

apesar de existirem dificuldades (como as relatadas nas próprias assembleias em relação à 

precariedade da estrutura física) os profissionais tem colaborado para que o mesmo ocorra 

sistematicamente, o que evidencia a preocupação dos mesmos com o estimulo à participação.  

Ainda sobre os registros das atas de assembleias, num dos serviços faltam diversas 

informações, tais como: data de realização, encaminhamentos após a assembleia, profissionais 
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envolvidos nas atividades. Em parte, este serviço apresentou maiores dificuldades nos 

registros, apresentando algumas informações ilegíveis. Mas este fato se deu em virtude destas 

atas serem registradas pelos próprios usuários e não pelos profissionais, o que faz supor que 

existe um esforço da equipe em construir relações que não estejam baseadas na tutela e que 

reforçam a importância da participação do usuário nesta atividade. 

Mesmo diante destas dificuldades é possível perceber que as assembleias têm sido 

desenvolvidas sistematicamente e têm se tornado um espaço valorizado pelos usuários. Existe 

uma participação de aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) participantes e em algumas 

situações chegando a haver a presença de 57 (cinquenta e sete) usuários dos serviços. Cabe 

ressaltar que a participação dos usuários nas assembleias não está relacionada a nenhuma 

contrapartida institucional, senão a necessidade em discutir as questões do serviço onde são 

atendidos.  

  Estas formas de participação dos usuários, percebidas de diversas maneiras, remete ao 

que traz Gohn (2007, p. 13-14), ao afirmar que, 

 

[...] o tema da participação é uma lente que possibilita um olhar ampliado 

para a História. Nesse olhar, observamos que as questões envolvidas no 

universo da participação são muito mais antigas que a própria formulação do 

conceito. O entendimento dos processos de participação da sociedade civil e 

sua presença nas políticas públicas nos conduz ao entendimento do processo 

de democratização da sociedade brasileira; o resgate dos processos de 

participação leva-nos, portanto, às lutas da sociedade por acesso aos direitos 

e à cidadania. Neste sentido, a participação é, também, luta por melhores 

condições de vida e pelos benefícios da civilização. 

 

A busca por direitos pelas pessoas que sofrem de transtorno mental foi durante séculos 

um horizonte distante. Somente com o processo da Reforma Psiquiátrica é que ganha vulto a 

percepção de que as pessoas que estavam confinadas nos hospitais psiquiátricos tinham 

direito à vida e a dignidade. Veio à tona que neste processo seria imprescindível que ele 

protagonizasse a luta pelos seus direitos, o que seria reafirmado posteriormente com a 

Reforma Sanitária e do SUS
12

. Portanto, a própria execução dessas atividades nos CAPS, 

ainda que apresente dificuldades para sua realização, converge com o que tem sido 

preconizado pela Reforma Psiquiátrica, sendo um dos poucos serviços no SUS que consegue 

realizar semanalmente reunião com os objetivos propostos.  

 

12
Para Escorel e Moreira (2012), a participação se constitui um dos pilares para o Sistema Único de Saúde (SUS), 

garantida através das Conferências e Conselhos. Para as autoras, o estudo sobre a participação é imprescindível 
para a compreensão das políticas e do sistema de saúde no Brasil.  
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Tais objetivos vêm a cada dia mais difícil de serem concretizados diante da ideologia 

neoliberal que atinge frontalmente as políticas sociais, que cada vez mais ficam expostas aos 

ditames do mercado, engrossando o caldo da injustiça social. Longe de encontrar alguma 

concretude numa sociedade capitalista e marcada pelas desigualdades sociais como no Brasil, 

 

[...] na ótica neoliberal, tanto o conceito de necessidade quanto o de 

liberdade e o de democracia são falaciosos, porque: as necessidades não são 

necessidades de fato, mas preferências individuais; a democracia é a liberal-

burguesa, restrita aos que tem mérito e recursos para comprar no mercado; e 

a liberdade é a negativa, definida pela ausência de controle público sobre as 

esferas privadas protegidas. (PEREIRA, 2006, p. 112) 

 

Nesta perspectiva, as políticas sociais cada vez mais fragilizadas, tornam-se alvo dos 

ajustes que retiram dos mais pobres o ônus de uma sociedade dependente do capital externo. 

O financiamento da política de saúde passa por diversos entraves, pois além do percentual de 

recursos destinados, que ainda é ínfimo, os organismos internacionais como o Fundo 

Monetário Internacional e o Banco Mundial estimulam cada vez mais a expansão da iniciativa 

privada no cerne desta política. A maior parcela da população que não pode adquirir os planos 

privados é obrigada a utilizar um serviço em geral de baixa qualidade, resultado da falta de 

investimento neste setor. Apesar dos avanços no que concerne à política de saúde mental em 

estruturar os investimentos para o fechamento de leitos hospitalares nos hospitais 

psiquiátricos públicos e privados, estes recursos não vêm sendo utilizados e mobilizados para 

melhorar a assistência nos serviços substitutivos. 

Faz parte da lógica liberal a oferta de serviços pobres para os mais pobres. Assim, não 

tem sido uma surpresa a precariedade dos serviços de saúde, dentre eles os CAPS. Os ataques 

às políticas sociais implicam num ataque à Seguridade Social brasileira, que ainda frágil, não 

conseguiu se consolidar de acordo com o que vem sendo preconizado pela Constituição 

Federal.  Sobre este assunto, Behring e Boschetti (2011, p. 155) defendem que nas reformas 

capitaneadas pelos governos de orientação neoliberal,  

 

[...]houve uma forte tendência de desresponsabilização pela política social - 

em nome da qual se faria a “reforma”-, acompanhada do desprezo pelo 

padrão constitucional de seguridade social. Isso ocorreu vis-à-vis um 

crescimento da demanda social, associado ao aumento do desemprego e da 

pobreza, aprofundados pela macroeconomia do Plano Real. Isso significou 

uma ausência de política social? Claro que não, mas as formulações de 

política social foram capturadas por uma lógica de adaptação ao novo 

contexto. Daí decorre o trinômio do neoliberalismo para as políticas sociais-

privatização, focalização, seletividade e descentralização [...]. 
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A conformação da política social, de uma forma geral, tem uma intrínseca relação com 

a participação, com a cidadania, com a democracia num país. A política de saúde em virtude 

do movimento de Reforma Sanitária foi uma das que mais avançou dentre as políticas sociais, 

mas também tem sido umas das mais atacadas pelos interesses do capital. O Brasil tem vivido 

uma democracia recente que tem se fortalecido gradativamente.  

A democracia nos marcos do capitalismo monopolista impõe limites a plena 

efetivação da participação, pois, esta se dá num contexto de formação social cultural e política 

do país. A amplitude do conceito de democracia e cidadania se tornam antagônicos dos 

empreendidos na sociedade capitalista. A detenção dos meios de produção implica 

necessariamente na retenção de poder político. Mas para as classes dominantes é impossível 

sustentar-se apenas a partir de medidas coercitivas, é preciso buscar sua sustentação por 

outras vias. E isso se justifica principalmente porque,  

 

O capitalismo é o único modo de produção histórico em que a força de 

trabalho é a mercadoria, sem a qual não seria possível produzir mais-valia. A 

exploração da força de trabalho tende a ser oculta, o que só é possível devido 

ao fetichismo. Assim, o capital, na sua função de produção de mais-valia, 

não consiste num movimento que expressa transparência e muito menos é 

alvo de controle democrático. (TEIXEIRA, 2010, p. 136)  

  

A democracia, assim, torna-se parte dos discursos da direita e da esquerda, perdendo 

sua marca ideológica e sua capacidade de colocar em evidência as desigualdades do modo de 

produção capitalista.  

Apesar da ampliação dos programas sociais, na última década, o Brasil ainda é um dos 

países com um dos maiores índices de desigualdade social. Essa conformação tem 

repercussões nas políticas públicas, que apesar de propagarem a importância dos espaços de 

controle social, a participação dos usuários dessas políticas em suas diversas etapas tem se 

dado timidamente. Para os usuários da política de saúde, algumas questões adensam o debate, 

já que além dos aspectos inerentes à cultura brasileira e à constituição das políticas públicas 

no Brasil, outros aspectos têm se colocado como obstáculos no acesso e ampliação das 

mesmas.  

Um desses aspectos são as dificuldades relacionadas à situação de saúde, que em 

alguns casos torna-se um impedimento para a participação efetiva nas discussões e proposição 

das políticas. Os usuários dos CAPS vivenciam processos de adoecimento que 

constantemente os afastam de sua rotina, do trabalho e ocasionalmente também do convívio 

social, assim como, em algumas situações, há o rompimento dos vínculos familiares.   
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Os usuários dos serviços de saúde mental, alijados em virtude do adoecimento da vida 

pública, assim como da vida privada, encontram na sua situação de saúde um dos maiores 

impedimentos para efetiva participação. A participação das pessoas que sofrem de transtorno 

mental passa por um constante processo de desqualificação, construído historicamente e 

sedimentado em bases sócio jurídicas muito fortes.  Buscar um novo lugar para esses sujeitos 

na sociedade implica no desafio constante em buscar nos espaços micro societários a 

construção de uma sociedade que não seja marcada pela exploração, dominação e pelas 

desigualdades. Colocar o trabalho nesta perspectiva exige esforços dos trabalhadores, 

familiares e principalmente dos próprios usuários. De volta à cidade, a vizinhança e aos 

serviços públicos, estes buscam dentre tantas outras pessoas destituídas de seus direitos mais 

elementares: o direito a saúde, a educação, a assistência social, dentre outros direitos sociais, 

ainda não consolidados para a maior parte da população brasileira. 

O processo de desinstitucionalização requer um esforço dos profissionais de saúde, 

que estão além das atividades já estabelecidas institucionais e que lance a Reforma 

Psiquiátrica para um horizonte mais distante, onde a lógica manicomial tenha de fato ficado 

no passado.  

 Os meios de comunicação de massa têm colocado a população contra a política de 

saúde mental, incitando a sociedade a se retrair e discriminar as novas questões que surgem 

relacionadas ao processo de desinstitucionalização das pessoas que vivem com algum 

transtorno mental. E os movimentos sociais que outrora estiveram fazendo o debate junto à 

sociedade sobre conceitos importantes tais como: periculosidade, incapacidade, inabilidade; 

não têm conseguido ampliar os debates nessa área, o que diminui ainda mais as possibilidades 

de participação das pessoas que vivem com transtorno mental.  A política de saúde mental, 

como todas as demais políticas, que envolvem o adoecimento é dinâmica, novas situações 

ganham relevo a cada dia, ganhando contornos diversificados.  Por isso a importância de se 

compreender esse cotidiano dos serviços, e, nesse caso específico, o processo participativo 

dos usuários.   

Nas pautas que constam nas atas, (APÊNDICE B) fica evidente que parte das 

discussões e demandas dos usuários estão relacionadas às situações entrelaçadas ao 

funcionamento dos serviços, acesso e sobrevivência.  
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Tabela 01 

Grupos, Oficinas e Reuniões de familiares                                     

43 

Festas e Eventos                                    

40 

Estrutura Física                                    

26 

Comportamento (respeito os usuários, uso de bebida e 

cigarro no CAPS, entrada e saída do CAPS, entrada de 

material perfuro-cortante, preconceito, espaço para fumar, 

entre outros 

                                   

22 

Discussões sobre: Associação, mercado de trabalho, 

manifestações, organização de abaixo- assinados, visitas 

técnicas, articulação com os conselhos de políticas. 

                                   

15               

Alimentação                                    

10 

Carteira de Passe Livre                                    

09 

Fonte: Atas de assembleia (APÊNDICE B) 

 

Sobre as pautas trazidas pelos usuários no espaço das assembleias nos serviços é 

possível perceber que um dos dados que aparece frequentemente tem sido a estrutura física 

dos CAPS. Em todas elas fica evidente que uma das principais dificuldades está relacionada à 

falta de estrutura e manutenção nos serviços de saúde mental, sendo este aspecto o principal 

impedimento para o pleno funcionamento dos CAPS. As dificuldades na estrutura física, 

também relatado pelas assistentes sociais entrevistadas, não é um dado solto, estando 

intimamente relacionado com a precarização das políticas sociais, dentre elas, a política de 

saúde. 

 

Parte das pautas dizem respeito à alimentação, à carteira de passe livre municipal, 

intermunicipal e interestadual, benefícios, dentre outros aspectos relacionados à vida material. 

Como também atendimento médico e medicação a fim de que não estejam ainda mais 

fragilizados. É perceptível que a maior parte das pautas são tratadas no âmbito institucional e 

somente em momentos pontuais elas se tornam pautas de luta dos movimentos sociais.  

Outro ponto que constantemente está presente nas assembleias são as festas e eventos, 

tanto de eventos internos (natal, carnaval, aniversariantes do mês, festa junina, dentre outras) 
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assim como externos. O que tem sido significativo na dinâmica do trabalho em CAPS, tendo 

em vista que alguns usuários devido ao tempo que permaneceram institucionalizados 

perderam esta dimensão da vida. 

 Outro fator que torna a realização das assembleias significativa tem sido o estimulo 

aos usuários em participar de eventos que simbolizam a luta pela defesa e ampliação dos 

diretos das pessoas com transtorno mental, tais como: o Dia da Luta Antimanicomial, Dia 

Mundial da Saúde Mental, assim como participarem na organização e na avaliação dos 

resultados da atividade. Portanto, a organização, participação e avaliação dos usuários nas 

atividades têm sido utilizadas como uma das estratégias, de estimulo à participação, e o 

protagonismo dos usuários nos CAPS e fora deles.  

            Dentre os grupos, estão as Reuniões de familiares, que aparece em destaque entre as 

pautas.  São através das oficinas e grupos que os profissionais potencializam os objetivos do 

CAPS como o estimulo à autonomia. 

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2004), os CAPS têm caráter territorial e 

comunitário, realizam ações intersetoriais, podem oferecer diversos tipos de atividades: 

oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, atividades artísticas, orientação e 

acompanhamento do uso de medicação, atendimento domiciliar e aos familiares dos usuários, 

psicoterapia individual ou em grupo, dentre outras.    

As atividades desenvolvidas em CAPS têm como um de seus principais objetivos 

cumprir um papel socializante, como também tem o papel de desconstruir com as atividades 

que sejam individualizantes. Além das ações estruturadas intra-CAPS, estes serviços devem 

estruturar ações extra-CAPS que contribuam para a reinserção desses sujeitos, ações que se 

estendam aos territórios e na perspectiva da intersetorialidade. Em todos os CAPS onde foi 

realizado o levantamento das atas, a pauta sobre grupos e oficinas tem sido frequente, isto 

quer dizer que os usuários dos serviços substitutivos entrevistados reinvindicam esta atividade 

possivelmente considerando a importância desta para a melhora de sua saúde. A falta de 

atividades e dispensa de uma oficineira tornou-se um dos motivos de mobilização dos 

usuários de um dos CAPS, como pode ser percebido numa das falas de uma das assistentes 

sociais entrevistadas.  

Sobre os encaminhamentos para os espaços externos, podemos perceber que diversas 

demandas estão sendo discutidas apenas no espaço institucional sem um direcionamento mais 

efetivo para o executivo municipal ou estadual. Em geral, o único espaço procurado no 

âmbito do executivo são as Ouvidorias, que se tornaram um dos principais canais de 

comunicação entre a população e os gestores. A maior parte das demandas tem sido 
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direcionada para órgãos judiciários, num processo denominado judicialização da saúde que 

pode se expandir para as demais políticas públicas como educação e assistência, numa 

tentativa de atendimento de seus direitos sociais. Portanto, várias demandas são levadas ao 

Ministério Público, considerando que este órgão tem como responsabilidade a defesa dos 

interesses sociais e individuais e do regime democrático de direito.  A judicialização da saúde 

tem sido a estratégia legítima da busca dos usuários de seus direitos. Em geral, quando outras 

tentativas junto aos poderes públicos se esgotaram. Além das questões já conhecidas sobre os 

impactos da judicialização da saúde para a gestão das políticas públicas e possivelmente a 

geração de algumas iniquidades no âmbito do SUS.  

As lutas sociais que anteriormente eram utilizadas como instrumento de pressão sobre 

a gestão das políticas públicas se dissolvem em ações judiciais que produzem efeitos 

imediatos para alguns usuários e que não são socializados nem para o conjunto de usuários 

que vivenciam uma determinada situação. Os problemas de saúde se tornam questões 

individuais distante de seu conteúdo social e político. Tal quais os demais usuários do SUS, 

os usuários dos CAPS também procuram os órgãos jurídicos em busca de seus direitos 

sociais. Nas atas podemos perceber que os órgãos judiciários (mais frequentemente o 

Ministério Público) busca o CAPS para solicitar providências relacionadas à reforma dos 

serviços, aquisição de equipamentos para os serviços de saúde mental e falta de medicações. 

Outras formas também têm sido utilizadas pelos usuários para reivindicar seus direitos: 

abaixo-assinados, criação de fórum de debates, ouvidorias, discussão com outros serviços das 

demais políticas públicas, assim como participação nos movimentos sociais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           No decorrer do meu percurso na saúde mental sempre me deparei com vários temas 

que poderiam ser trabalhados na minha dissertação, mas a escolha de qualquer outro não seria 

tão desafiante. Tratar sobre participação na política de saúde mental é algo novo e contribui 

para desmistificar parte dos mitos construídos em torno das pessoas que sofrem de transtorno 

mental. O tema da participação tem sido meu companheiro em vários momentos desde a 

minha formação profissional. Aprendi ainda na graduação com o movimento estudantil a 

importância da participação na vida de qualquer cidadão. Mas quero ressaltar que a 

perspectiva deste trabalho trata o tema da participação, não como um fim em si mesmo, mas 

antes de tudo enquanto estratégia no sentido de que sem a mesma, não se efetivaria uma 

sociedade realmente democrática.  

O Serviço Social tem sido historicamente requisitado a atuar sobre as contradições 

produzidas por um modo de produção essencialmente excludente e que se reflete nas políticas 

sociais, enquanto respostas a estas contradições.  Nos serviços de saúde os assistentes sociais 

são chamados a atuar, sobre as questões burocráticas e rotineiras, necessitando transpor essas 

barreiras no sentido de construir respostas à questão social de forma propositiva.  

Em diferentes momentos das falas das entrevistadas, foi evidenciado que o trabalho de 

campo se sobrepunha ao trabalho do que é específico de cada categoria profissional. Apesar 

deste aspecto está relacionado com a falta de profissionais, também sugere que nos CAPS há 

muito mais espaço para práticas interdisciplinares, o que deve ser aproveitado pelos 

assistentes sociais para criar novas propostas de trabalho. Nas entrevistas constatamos que os 

assistentes sociais, ainda que de forma difusa, estimulam à participação dos usuários nas 

diversas abordagens realizadas, tanto nos espaços de atendimento aos usuários como nos de 

atendimento aos familiares.  Os serviços de saúde mental têm lançado novos desafios para o 

Serviço Social. Como as “receitas” não estão prontas é possível criar novos caminhos.  Uma 

das saídas tem sido estimular a participação dos usuários relacionando-a como parte das 

estratégias para materialização do Projeto Ético-Político no cotidiano profissional. Não é 

possível a materialização do Projeto Ético-Político agregando apenas os esforços de uma 

categoria profissional, fazendo-se necessário a construção de alianças com usuários, 

familiares e demais profissionais dos serviços de saúde.  

Dentre as atividades preconizadas pela política de saúde mental, a assembleia, tem 

sido um espaço de controle social salutar para os serviços, que precisa ser defendido e 

priorizado na dinâmica institucional.  
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Apesar de todas as premissas levantadas anteriormente em relação ao sucateamento 

dos serviços de saúde e da falta de profissionais, somente com o apoio das pessoas que 

utilizam esse serviço é possível produzir as mudanças. A ausência desta atividade nos 

serviços contribui para o efeito roda gigante: se eles não se mobilizam não fazem assembleia e 

se não fazem, não se mobilizam.  Portanto, as assembleias são fundamentais para o 

fortalecimento da autonomia e da cidadania dos usuários, mas também para afirmação da 

política de saúde mental e do processo da Reforma Psiquiátrica.  A assembleia é o lugar de 

construção coletiva, de afirmação dos direitos, de fortalecimento dos usuários enquanto 

sujeitos que podem interferir na agenda das políticas públicas.  

Sobre as atas de assembleia, foi constatada a dificuldade de sistematização das 

atividades, como também o esforço de algumas equipes em estimular os usuários a 

participarem de forma efetiva desse espaço, desde a garantia da fala até os registros das 

discussões, o que fortalece a autonomia do usuário assim como também o mantenha 

interessado em participar. A realização das assembleias nos CAPS tem sido um dos poucos 

espaços de controle social no SUS que ocorre nas políticas de saúde. A assembleia tem como 

um dos seus pilares a democratização de informações, o fortalecimento dos espaços de gestão 

nos serviços e principalmente o protagonismo dos usuários e familiares nos CAPS.  

Esta pesquisa pretendeu refletir sobre a participação dos profissionais e usuários dos 

CAPS e que contribuiu para o surgimento de outros questionamentos no decorrer desse 

caminho.  Será que estamos ignorando as formas de participação dos usuários, criando e 

institucionalizando os espaços de organização social? Como estimular novas formas de 

participação onde os trabalhadores não sejam os principais atores e os usuários assumam o 

papel de protagonistas? Como continuar a fazer avançar o processo da Reforma psiquiátrica 

ampliando as formas de participação dos usuários? E como a participação dos profissionais 

dos CAPS tem refletido na participação dos usuários? Portanto, esta jornada está apenas 

começando e novas possibilidades se abrem a partir dessa pesquisa.  

Os assistentes sociais ocupam um lugar estratégico nas políticas públicas e a tão 

propalada indefinição de papeis pode abrir o campo para outras possibilidades na área de 

saúde mental. Para tanto, se faz necessário uma postura de prontidão, as novas possibilidades 

de atuação articulando com os demais profissionais que coadunam com os nossos princípios e 

objetivos profissionais. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ASSISTENTES SOCIAIS NOS CAPS 

 

I-Perfil Profissional  

1. Idade 

2. Qual o tempo de formação? 

3. Quanto tempo trabalha na saúde mental? 

4. Quanto tempo trabalha no CAPS? 

5. Qual a forma de admissão? 

II- O Serviço Social e o cotidiano profissional 

1. Quais as atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais no CAPS? 

2. Quais atividades são desenvolvidas de forma conjunta com outros profissionais? 

3. Existem programas e /ou projetos executados junto aos usuários? Quais? 

4. Quais as principais demandas direcionadas para o Serviço Social? 

4.1-Pelos profissionais do serviço? 

4.2-Pelos usuários do serviço? 

4.3-Pelos gestores? 

5.  Quais as manifestações da questão social percebem em seu trabalho no CAPS? 

6.  Quais os principais instrumentos técnico-operativos utilizados pelo Serviço Social em sua atuação? 

7.  Quais as dificuldades e desafios enfrentados para a atuação nos CAPS? 

 

III- O Serviço Social e a participação dos usuários  

1. Em sua opinião, quais atividades estimulam a autonomia dos usuários nos CAPS? 

2. Dentre as oficinas desenvolvidas no CAPS, quais colaboram para estimular a participação 

política dos usuários?    

3. Realiza atividades com outros profissionais? Quais? 

4. Como percebe a diferença de sua atuação em relação aos demais profissionais do CAPS? 

5. No CAPS onde você trabalha o Serviço Social tem projetos que coadunam com suas 

atribuições específicas? 

6. Qual a contribuição do Serviço Social nas discussões de caso no serviço? 

7. Acredita que a formação profissional tem contribuído para que os assistentes sociais 

estimulem a participação política nos diversos espaços sócio-ocupacionais que tem ocupado? 

8. Como tem utilizado as referências contidas no projeto ético político para embasar suas ações 

no sentido de estimular a participação social dos usuários do CAPS? 

9. Existem condições para concretização do que está preconizado no projeto ético político no 

cotidiano profissional? 

10. Em sua opinião, é parte das competências e/ou atribuições privativas do assistente social o 

estimulo à participação política?  

11. Como você avalia a participação dos usuários em outras organizações sociais? 

12. O Serviço Social no CAPS tem estimulado a participação social dos usuários em associações, 

grupos de produção e/ou outros espaços? Se positivo, de que forma? 
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13. Os usuários do CAPS possuem algum tipo de organização política? 

 

Gostaria de acrescentar alguma informação sobre o assunto que não foi trazido nos itens anteriores?  
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APÊNDICE B 

 

Levantamento de informações da Assembleia  do  CAPS –A 

 

Data/Quantitativo/ 

Nº de 

participantes 

Principais temas 

abordados 

Quant. 

profissionais 

Participaç

ão 

Assistentes 

sociais N-

Não S-Sim 

Encaminhamentos 

que estimulem a 

participação 

Ata n º 01 

07/01/2013 

Part. 36 usuários 

 Festas e 

Eventos 

 Oficinas 

 Estrutura 

Física  

 

04 S 
s/encaminhamentos 

externos  

Ata nº 02 

14/01/2013 

Part. 37 usuários 

 Festas e 

Eventos 

 Comportame

nto dos 

usuários 

(Respeito 

uns aos 

outros)  

 Uso de 

cigarro e 

bebidas 

alcoólicas no 

CAPS 

 Estrutura 

Física 

 Reforma do 

CAPS 

Informações  

não 

encontradas 

S 

Procurar o Ministério 

Público para solicitar 

providências em 

relação à estrutura 

física 

Ata nº 03 

21/01/2013 

Part.38 usuários 

 Festas e 

Eventos 

 Oficinas 

 Reforma do 

CAPS 

05 S 

Procurar o Ministério 

público para discussão 

sobre o projeto da 

reforma do CAPS 

Ata nº 04 

28/01/2013 

Part. 37 usuários 

 Oficinas 

 Estrutura 

Física  

 Reclamações  

 Carteira de 

Passe livre 

 Entrada no 

CAPS com 

material 

perfuro-

cortante 

02 S 

Informações sobre a 

discussão com o 

Ministério Público 

sobre a reforma do 

CAPS 
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Ata nº 05 

04/02/2013 

Part. 39 usuários 

 Estrutura 

Física 

 Reunião de 

familiares 

 Falta de 

medicação 

Informações 

não 

encontradas 

S 

Procurar Ouvidoria 

Procurar Defensoria 

Pública 

Ata nº 06 

18/02/2013 

Part. 40 usuários 

 Falta de 

medicações 

 Mudanças de 

Gestão 

Municipal 

 Comportame

nto dos 

usuários no 

serviço 

06 N 
Procurar novamente o 

Ministério Público 

Ata nº 07 

04/03/2013 

Part. 36 usuários 

 Falta de 

Medicações 

 Estrutura 

Física 

 Oficinas 

 Carteira de 

passe Livre 

06 S 
Reunião com 

SETRANSP 

Ata nº 08 

12/03/2013 

Part.41 usuários 

 Estrutura 

Física 

 Festas e 

Eventos 

 Comportame

nto dos 

usuários no 

serviço 

08 S 

Confecção de Abaixo 

assinado a ser levado à 

Prefeitura municipal 

de Aracaju sobre 

reforma 

Ata nº 09 

18/03/2013 

Part.45 usuários 

 Recebimento 

das 

medicações 

 Estrutura 

física 

 Organização 

da 

Associação 

de usuários 

 Discussão 

sobre a visita 

da Secretaria 

Estadual de 

Saúde 

Informações 

não 

encontradas 

Informaçõe

s não 

encontradas 

Recolhimento de 

assinaturas para 

legitimar a associação 

l 

Ata nº 10 

25/03/2013 

Part.31 usuários 

 Discussão 

sobre os 

objetivos da 

Assembleia 

do CAPS 

05 S 
S/ encaminhamentos 

externos 

Ata nº 11 

01/04/2013 

 Festas e 

eventos 

 Funcioname

nto do CAPS 

08 S 

Discussão com 

CRASS para oferta de 

atividades 
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Part.39 usuários  Oficinas e 

Grupos 

 Reunião de 

familiares 

Ata nº 12 

15/04/2013 

Part.39 usuários 

 Estrutura 

física 

 Atividades 

no  CAPS 

 Atendimento 

Médico 

06 S 
S/ encaminhamentos 

externos 

Ata nº 13 

22/04/2013 

Part.39 usuários 

 Oficinas 

 Carteira de 

Passe Livre 

07 S 
S/ encaminhamentos 

externos 

Ata nº 14 

29/04/2013 

Part. 46 usuários 

 Medicações 

 Carteira de 

Passe livre 

 Preconceito 

 Associação 

de usuários 

de serviços 

de saúde 

mental 

04 S 
S/ encaminhamentos 

externos 

Ata nº 15 

06/05/2013 

Part. 43 usuários 

 Festas e 

eventos 

 Semana da 

Luta 

Antimanico

mial 

05 S 
S/encaminhamentos 

externos 

Ata nº 16 

13/05/2013 

Part. 46 usuários  

 Festas e 

Eventos 

 Discussão 

sobre a 

organização 

da Semana 

da Luta 

Antimanico

mial 

Informações 

não 

encontradas 

Informaçõe

s não 

encontradas 

Organização para 

participação nas 

atividades da Semana 

da Luta 

Antimanicomial 

Ata nº 17 

27/05/2013 

Part. 47 usuários 

 Avaliação da 

Semana da 

Luta 

Antimanico

mial 

05 S 

Organização para 

Grupo de trabalho do 

Dia Mundial da Saúde 

Mental 

Ata nº 18 

03/06/2013 

Part. 44 usuários 

 Atendimento 

médico 
05 S 

S/encaminhamento 

externo 

Ata º 19 

10/06/2013 

 Festas e 

Eventos 

 Retorno das 

Informações 

não 

encontradas 

Informaçõe

s não 

encontradas 

S/ encaminhamento 

externo 
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Part. 44 usuários Atividades 

do CAPS 

 Projetos 

Terapêuticos 

 Frequência 

dos usuários 

Ata nª 20 

17/06/2013 

Part. 41 usuários 

 Alimentação 

no CAPS 

 Entrada e 

saída de 

usuários no 

CAPS 

 Acolhimento 

Diurno 

04 N 
S/ encaminhamento 

externo 

Ata nº 21 

15/07/2013 

Part. 54 usuários 

 Oficinas 

 Reinauguraç

ão do CAPS 

 Usuários em 

crise 

 Respeito ao 

outro 

Informações 

não 

encontradas 

Informaçõe

s não 

encontradas 

S/ encaminhamento 

externo 

Ata nº 22 

22/07/2013 

Part.48 usuários 

 Oficinas 

 Festas e 

Eventos 

 Entrada e 

saída de 

usuários do 

CAPS 

 Equipamento

s do CAPS 

 Higienização 

04 S 
S/encaminhamento 

externo 

Ata nº 23 

29/07/2013 

Part. 45 usuários 

 Estrutura 

Física 

 Oficinas e 

Grupos 

 Reunião de 

familiares 

 Alimentação 

04 N 
S/ encaminhamento 

externo 

Ata nº 24 

05/08/2013 

Part. 52 usuários 

 Reinauguraç

ão do CAPS 

após reforma 

Informações 

não 

encontradas 

Informaçõe

s não 

encontradas 

S/ encaminhamento 

externo 

Ata nº 25 

12/08/2013 

Part. 46 usuários 

 Reinauguraç

ão do CAPS 

Cursos 

profissionali

zantes 

 Entrada no 

CAPS com 

objetos 

perfuro 

cortantes 

04 N 

Contato com o 

CRASS e FUNDAT 

para discutir parcerias 
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 Uso de 

álcool e 

drogas no 

CAPS 

Ata nº26 

19/08/2013 

Part.39 usuários 

 Oficinas 

 Reinauguraç

ão  do CAPS 

04 N 
S/ encaminhamento 

externo 

Ata nº 27 

26/08/2013 

Part. 57 usuários 

 Estrutura 

Física 

 Alimentação 

 Associação 

de usuários 

de serviços 

de  saúde 

mental 

03 N 

Reunião com 

advogado para 

orientações sobre a 

associação 

Ata nº 28 

02/09/2013 

Part.49 usuários 

 Violência no 

CAPS 

 Oficinas 

 Estrutura 

Física 

 Falta de 

materiais 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informaçõe

s não 

encontradas 

S/ encaminhamento 

externo 

Ata nº 29 

09/09/2013 

Part. 53 usuários 

 Medicação 

 Oficinas 

 Atendimento 

psicológico 

 Reunião de 

família 

 Tratamento 

05 S 

Contato com as 

Unidades Básicas de 

Saúde 

Ata nº 30 

23/09/2013 

Part. 50 usuários 

 Festas e 

Eventos 

 Reunião de 

familiares 

 Reinauguraç

ão do CAPS 

Informações 

não 

encontradas 

Informaçõe

s não 

encontrada 

S/ encaminhamento 

externo 

Ata nº 31 

30/09/2013 

Part. 37 usuários 

 Atividades 

de promoção 

de saúde 

 Festas e 

eventos 

 (Dia mundial 

da saúde 

mental) 

 Estrutura 

Física 

 Uso de 

Alcool e 

drogas no 

CAPS 

03 S 

Participação dos 

usuários na 

organização do evento 

do dia Mundial da 

saúde mental 
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Ata nº 32 

07/10/2013 

Part.36 usuários 

 Festas e 

eventos  

 (outubro 

Rosa) 

 Oficinas 

 Estrutura 

física 

 Funcioname

nto do CAPS  

 Reunião de 

familiares 

04 S 

Estimulo à 

participação nos 

eventos a ser discutido 

em reunião técnica 

Ata nº 33 

14/10/2013 

Part. 34 usuários 

 Estrutura 

Física 

 Festas e 

eventos 

 Oficinas 

04 S 
S/ encaminhamento 

externo 

Ata nº 34 

24/10/2013 

Part. 42 usuários 

 Festas e 

eventos 

 Oficinas 

03 N 
S/ encaminhamento 

externo 

Ata nº 35 

04/11/2013 

Part. 47 usuários 

 Oficinas 

 Festas e 

eventos 

 Medicação 

 Esclarecime

ntos sobre 

Técnico de 

referência 

Informações 

não 

encontradas 

Informaçõe

s não 

encontradas 

Usuários procurarem 

Ouvidoria/SMS/PMA 

 

Levantamento de informações da Assembleia do CAPS-B 

 

Data/Quantitativo
/ Nº de 
participantes 

Principais temas abordados Quant. 
profissionai
s 

Participaçã
o 

assistentes 
sociais N-
Não S-Sim 

Encaminhamento
s que estimulem 
a participação 

Ata nº 01 

09/01/2013 

Part. 12 usuários 

 Planejamento das 
ações  

 Oficinas e Grupos 

Informações 
não 
encontradas 

Informaçõe
s não 
encontrada
s 

S/ 
encaminhamento 
externo 

Ata nº 02 

20/02/2013 

Part. 14 usuários 

 Afastamento de 
profissionais 

 Festas e eventos 
(dia da Mulher) 

 Grupo de Família 

Informações 
não 
encontradas 

S S/ 
encaminhamento 
externo 
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 Entrada e saída do 
CAPS 

 

 

Ata nº 03 

12/03/2013 

Part. 30 usuários 

 Residência em 
saúde mental e 
estágio 

 Discussão sobre o 
espaço da 
Assembléia  

 Carteira de passe 
livre  

 Alimentação 

 Atendimento 
psicológico 

 Festas e Eventos 
(Dia da Mulher) 

Informações 
não 
encontradas 

Informaçõe
s não 
encontrada
s 

S/ 
encaminhamento 
externo 

Ata nº 04 

03/04/2013 

Part. 22 usuários 

 Assembléia 

 Estágio de psicologia 

 Transporte 

 Festas e eventos 

 Carteira de passe 
livre 

 Entrada e saída do 
CAPS 

Informações 
não 
encontradas 

Informaçõe
s não 
encontrada
s 

S/ 
encaminhamento 
externo 

Ata nº 05 

26/04/2013 

Part. 26 usuários 

 Afastamento de 
funcionários 

 Espaço do CAPS  
(local para fumar) 

 Carteira de passe 
livre 

 Escolha de 
representante na 
Associação de 
portadores de 
transtorno mental 

 Estrutura Física 
(falta de 
colchonetes, falta de 
pintura nas paredes, 
banheiros 
danificados) 

 Quantidade de 
profissionais  

 Atendimento 
psicológico 

Informações 
não 
encontradas 

S S/ 
encaminhamento 
externo 

Ata nº 06 

08/05/2013 

 Semana da Luta 
Antimanicomial 

 Estrutura Física  

Informações 
não 

Informaçõe
s não 
encontrada

S/ 
encaminhamento 
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Part. Informação 
não encontrada 

 

 

 Festas e Eventos  
(Dia das mães) 

 Greve dos Médicos  

encontradas s externo 

Ata nº 07 

29/05/2013 

Part. 27 usuários 

 Semana da Luta 
Antimanicomial  
(avaliação) 

 Festas e Eventos  
(festa junina) 

 Discussão sobre 
assembleia  

 Reunião de 
familiares  

 Oficinas e Grupos 

 Campeonato de 
futebol 

 Horário de entrada 
e saída do CAPS 

 Estrutura física 

 Alimentação 
 

 

Informações 
não 
encontradas 

S S/ 
encaminhamento 
externo 

Ata nº 08 

Data Informação 
nâo encontrada 

Part. 22 usuários 

 Estrutura física 

 Alimentação 

 Preconceito 

 Comparecimento 
dos familiares  

 Festas e eventos  
(festa junina) 

Informações 
não 
encontradas 

Informaçõe
s não 
encontrada
s 

S/ 
encaminhamento 
externo 

Ata nº 09 

03/07/2013 

Part. 27 usuários 

 Festas e eventos 
(campeonato de 
futebol) 

 Debate sobre a 
manifestação 
Acorda Brasil 

 Desenvolvimento de 
dinâmica (avaliação 
das atividades do 
CAPS) 

 Falta de 
profissionais  

 Estrutura física 

Informações 
não 
encontradas 

S S/ 
encaminhamento 
externo 

Ata nº 10 

31/07/2013 

Part. 27 usuários 

 Contratação de 
profissionais 

 Oficinas e Grupos 

 Ações intersetoriais  

 Estrutura Física 

Informações 
não  
encontradas 

Informaçõe
s  não 
encontrada
s 

Contato com 
outros serviços  
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Ata nº 11 

28/08/2013 

Part. 48 usuários 

 Assembleia 

 Oficinas e Grupos 

 Carteira de Passe 
livre 

 Estrutura Física 

 Acolhimento 
noturno 

Informações 
não 
encontradas 

Informaçõe
s  não 
encontrada
s 

Abaixo assinado 

Ata nº 12  

06/11/2013 

Part. 31 usuários 

 Festas e eventos  
(novembro azul) 

 Atendimento 
médico 

 Ouvidoria 

 Uso de objetos 
pessoais 

 Uso de drogas no 
CAPS 

 Chuvas na cidade 

 Registro de 
informações  

 Crise no CAPS 
 

Informações  
não 
encontradas 

Informaçõe
s  não 
encontrada
s 

s/ 
encaminhamento 
externo 

Ata nº 13 

11/12/2013 

Part. 34 usuários 

 Discussão sobre a 
realização de 
pesquisas realizadas 
nos CAPS 

 Festas e Eventos 
(confraternização 
natalina, bazar) 

 Estrutura Física 

 Técnico de 
Referência 

 Desligamento de 
profissionais 
(psiquiatra, 
assistente social) 

Informações 
não 
encontradas 

Informaçõe
s não 
encontrada
s 

s/ 
encaminhamento 
externo 

 

Levantamento de informações Assembleia do  CAPS- C 

 

Data/Quantitativo

/ Nº de 

participantes 

Principais temas 

abordados 

Quant. 

profissionai

s 

Participaçã

o 

assistentes 

sociais  

N-Não S-

Sim 

Encaminhamento

s que estimulem a 

participação 

  Festas e eventos 

 (projeto verão, 

Informações 

não 

Informações 

não 
Abaixo assinado 
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Ata nº 01 

Data 17/01/2013 

Part. 48 usuários 

 

carnaval) 

 Precariedade do 

serviço 

 Falta de 

recebimento de 

salário de 

prestadores de 

serviço 

encontradas encontradas 

Ata nº 02 

Data 24/01/2013 

Part. 36 usuários 

 

 

 

 Festa e eventos 

 (carnaval) 

 Grupos e oficinas 

 Médicos 

 Medicação 

 Comportamento no 

CAPS 

 Autonomia 

 Carteira de Passe 

 Livre 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

S/ 

encaminhamentos 

Ata nº 03 

Data: 31/01/2013 

Part. 38 usuários 

 

 Grupos e oficinas 

 (carnaval 

aniversariantes do 

mês) 

 Festas e eventos 

 Medicação 

 Reunião de 

familiares 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

s/encaminhamento

s 

Ata nº 04 

Data: não foi 

possível identificar 

Part. 09 usuários 

 Preconceito 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informaçõess não 

encontrada 

Ata nº 05 

Data: 07/02/2013 

Part. 57 usuários 

 Violência contra os 

usuários 

 Pagamento de 

prestadores de 

serviços 

 Festas e Eventos 

 Grupos e Oficinas 

 Medicação 

 Autonomia dos 

usuários 

 Respeito ás 

diferenças 

 Familiares 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

s/encaminhamento 

Ata nº 06 

Data: não é 

possível identificar  

 Grupos e oficinas 

 

Informações 

não  

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 
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Part. 43 usuários 

Ata nº 07 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 44 usuários 

 Grupos e oficinas 

 Médicos 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 08 

 Data: não é 

possível identificar 

Part. 40 usuários 

 Falta de medicação 

 Oficinas e grupos 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 09 

Data: não é 

possível identificar  

Part. 39 usuários 

 

 Grupos e oficinas 

 (oficina de futebol) 

 Festas e eventos 

 (bazar) 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 10  

Data:  não é 

possível identificar 

Part. 38 usuários 

 

 Grupos e oficinas 

 Reuniões de mini-

equipe 

 Medicação 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 11 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 31 usuários  

 

 Medicação (CASE) 

 Grupos e oficinas 

(oficina de 

recreação) 

 Contatos com 

Conselhos de 

políticas públicas 

 

 

Informações  

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 12 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 42 usuários 

 

 Grupos e oficinas 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 13 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 43 usuários 

 Coordenação do 

CAPS e Apoio 

Institucional 

 Grupos e Oficinas 

 Festas e Eventos 

 (Grupo de 

discussão sobre  

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Criação de Fórum 

de debates 
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 a Luta 

Antimanicomial) 

 Associação de 

usuários 

Ata nº 14 

Data: 25/04/2013 

Part. 30 usuários 

 Grupos e oficinas 

 Festas e eventos 

 Acolhimento 

noturno 

 Representantes dos 

usuários na 

associação 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

s/encaminhamento 

externo 

Ata nº 15 

Data : não é 

possível identificar 

Part. 39 usuários 

 

 Grupos e oficinas 

 (oficina de beleza) 

 Festas e Eventos 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 16 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 30 usuários  

 

 Atraso na entrega 

das refeições 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 17 

Data: não é 

possível identificar 

Part.33 usuários 

 

 Medicação 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 18 

Data:24/05/2013 

Part. 35 usuários 

 Festas e Eventos  

 (Dia das mães, 

avaliação da 

Semana da Luta 

Antimanicomial) 

 Medico 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 19 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 32 usuários 

 

 Medicação 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 20 

Data: 21/06/2013 

Part. 39 usuários 

 Acolhimento 

 Grupo e oficinas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 21  

Data : 20/06/ 2013 

Part. 37 usuários 

 Festas e Eventos 

 (Festa junina) 

 Manifestação 

publica 

 Atendimento 

médico 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Participação em 

mobilização contra 

o aumento das 

passagens de 

ônibus 
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 Grupos e Oficinas 

Ata nº 22 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 36 usuários  

 

 Grupos e oficinas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações  não 

encontradas 

Ata nº 23 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 40 usuários 

 

 

 Grupos e oficinas 

 Manifestação dos 

usuários 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Manifestação para 

reivindicar 

melhoria na 

estrutura física 

Ata nº 24 

Data: não é 

possível identificar  

Part. 30 usuários  

 

 Festas e eventos 

 Reforma do CAPS 

 Grupos e oficinas 

 Reunião de 

familiares 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 25 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 37 usuários 

 Reforma do CAPS 

 Reunião de 

familiares 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 26 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 42 usuários 

 

 Falta de respeito 

 Festas e eventos 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 27 

Data: não é 

possível identificar 

Part. 41 usuários 

 Festas e eventos 

(Luta 

Antimanicomial) 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 28 

Data: 26/09/2013 

Part. 43 usuários 

 Limpeza no CAPS 

 Grupos e Oficina 

 Benefícios 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 29 

Data: informação 

não encontrada 

 

 Festas e eventos  

 Alimentação 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontrada 
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Part. 44 usuários 

Ata nº 30 

Data: Informação 

não encontrada 

Part. 37 usuários 

 

 Urgência mental 

 Festas e eventos 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 31 

Data: 24/10/2013 

Part. 43 usuários 

 Cuidar do espaço 

do CAPS 

 Grupos e oficinas 

(oficina de beleza, 

apresentação de 

teatro) 

 Horário do lanche 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

s/ 

encaminhamentos 

externos 

Ata nº 32 

Data: informação 

não encontrada 

Part. 43 usuários 

 

 Festas e eventos 

(festa  natalina) 

 Associação 

Informações  

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº33 

Data: 14/11/2013 

Part. 40 usuários 

 Uso do fumo 

 Estrutura física 

 Usuários em 

situação de rua 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

s/encaminhamento

s 

externos 

Ata nº 34 

Data: informação 

não encontrada  

Part. 36 usuários 

 

 Grupos e oficinas 

 Atendimento dos 

técnicos 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 

Ata nº 35 

Data :28/ 11/2013 

Part. 43 usuários 

 Festas e Eventos  

 (Semana da 

Cultura negra) 

 Alimentação 

 Associação de 

usuários 

 Partcipação dos 

familiares no 

tratamento 

 Mercado de 

trabalho 

 Estrutura física 

 Acolhimento 

noturno 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Participação no 

Conselho 

Municipal de 

saúde 

Ata nº 36 

Data: informação 

não encontrada 

Part. 38 usuários  

 

 Festas e eventos  

 (festa natalina) 

 Limpeza 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 
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Ata nº 37  

Data: informação 

não encontrada 

Part. 24 usuários 

 

 Alimentação 

 

Informações 

não 

encontradas 

Informações 

não 

encontradas 

Informações não 

encontradas 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

  CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL-MESTRADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-PROFISSIONAIS 

Pesquisa/Tema: “A atuação dos assistentes sociais nos Centros de Atenção Psicossocial em Aracaju/Se: o 

desafio da participação social e sua consonância com o projeto ético político profissional”. 

Pesquisador responsável: Joana Rita Monteiro Gama 

Orientadora: Maria Conceição de Almeida Vasconcelos 

Venho por meio deste, solicitar a sua colaboração para a realização da pesquisa que tem como intuito analisar 

como os assistentes sociais da REAP/SMS/PMA tem contribuído para o desenvolvimento de práticas que 

estimulem a participação social dos usuários nos CAPS e em outros espaços societários , tendo-se como 

referência o que preceitua  o projeto ético político que norteia o exercício profissional, utilizando a técnica da 

entrevista para o fornecimento  de algumas informações sobre o trabalho realizado. Ressalto que a 

participação no estudo não é obrigatória, ficando o profissional l livre para participar ou desistir em qualquer 

fase da pesquisa.  

A pesquisa faz parte do estudo desenvolvido no Mestrado em Serviço Social da Universidade Federal de 

Sergipe-UFS, que tem a pretensão, que por meio do resultado contribuir para o trabalho dos profissionais que 

desenvolvem suas atividades profissionais nos serviços de saúde mental. Asseguro que as informações 

prestadas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa e que não serão identificados  profissionais 

entrevistados assim como usuários e gestores, ficando apenas mencionados , sobre os técnicos , o tempo que 

atua na instituição , a idade e sexo.  

 

Eu, Joana Rita Monteiro Gama, responsável pela realização da pesquisa, asseguro que as informações desse 

estudo serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa. 

______________________________________________ 

Mestranda em Serviço Social-UFS 

Eu, ________________________________________, assistente social que atua, desde o ano de ___________, 

junto a usuários dos CAPS- Centros de Atenção Psicossocial no município de Aracaju/Se, declaro que entendi os 

objetivos da pesquisa, aceitando contribuir com a realização do estudo. 

Assinatura:_________________________________________Data______________________ 

 


