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RESUMO  
 
A saúde mental é tida como um espaço ocupacional 
relativamente novo para o assistente social. Considerando as 
atuais configurações do trabalho na atualidade, delimitou-se 
como objetivo desse estudo realizar uma reflexão sobre o 
processo de trabalho do assistente social nos Centros de 
Atenção Psicossocial de Fortaleza. A metodologia segue uma 
natureza qualitativa na qual foram utilizadas, – na pesquisa que 
deu origem a este estudo – a entrevista semiestruturada e a 
observação direta. As categorias estudadas foram processos 
de trabalho, serviço social e reforma psiquiátrica. Dos 
resultados encontrados destaca-se a precarização do contrato 
de trabalho, a importância do assistente social na equipe 
multidisciplinar, a insuficiência de formação profissional em 
saúde mental.  
 
Palavras-chave: Saúde mental. Serviço Social e saúde. 
Processos de trabalho.  
 
ABSTRACT  
 
Mental health is a relatively new area of work for the social 
worker. Considering the present work configuration, we 
narrowed the objective of this article to analyse the process of 
work of a social worker on a Center for Psicossocial Attention in 
Fortaleza. The methodology we used on our research  was a 
qualitative one using a semi structured interview and direct 
observation. The categories studied were work processes, 
social work and psychiatric reform. From our results we can 
highlight the precarization of the employment contract, the 
importance of the social worker on a team and the insufficient 
training on mental health. 
 
Keywords: Mental health. Social Work and health. Work 
processes.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Serviço Social, enquanto especialização do trabalho tem como base de 

fundamentação a questão social, o que significa dizer que esse reconhecimento exige uma 

atuação profissional sob uma perspectiva totalizante, tendo por base as desigualdades 

sociais. Nesse sentido, o fazer profissional do assistente social deve seguir uma proposta 

que almeje o enfrentamento das expressões da questão social que se manifestam nos 

vários níveis de complexidade da sociedade.  

O assistente social encontra-se inserido em uma realidade marcada pela 

complexidade e pela contradição, deparando-se no desenvolvimento de suas ações com 

limites e desafios. Tais elementos exigem do assistente social uma reflexão sobre o fazer 

profissional, tendo como norte seu projeto ético-político, buscando, via mediações, novas 

alternativas de trabalho.  

Assim, para que sejam capazes de concretizar os direitos sociais da população, 

uma vez que atuam na viabilização de direitos e não na concessão de benesses, é 

necessário que os profissionais desenvolvam propostas de trabalho com criatividade e 

inovação, pois como afirma Iamamoto (2010), o assistente social deve ser um profissional 

propositivo e não apenas executivo. Novas exigências e demandas são postas ao Serviço 

Social em virtude das diferentes expressões da questão social (violência contra mulher, 

negligencia familiar com idosos e crianças, a questão do uso abusivo de drogas, dentre 

outras). Tal fato impulsiona uma ampliação dos espaços ocupacionais dos assistentes 

sociais, que, por sua vez, exigem de tais profissionais novas habilidades e competências. 

Daí a necessidade dos assistentes sociais se qualificarem cada vez mais, para que possam 

adequar seu fazer profissional às particularidades da questão social postas nos dias de hoje.  

Ao ampliarem-se os espaços ocupacionais dos assistentes sociais, os mesmos 

entram em contato direto com diversas políticas, dentre elas com a de saúde e de modo 

especial com a de saúde mental, objeto de nossa reflexão.  

Esse trabalho foi realizado a partir dos dados produzidos na pesquisa de 

Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Saúde mental, pela Universidade 

Estadual do Ceará, que teve como objetivo analisar o processo de trabalho do assistente 

social nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da SER IV, Fortaleza. Tal pesquisa 

possibilitou uma melhor compreensão desse espaço ocupacional para o assistente social 

com seus desafios e possibilidades.  

 

2. CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 



 

 

 
                  

O estudo que ora vem a publico é eminentemente qualitativo no qual foram 

utilizadas para produção de dados a entrevista semiestruturada e a observação direta. Esta 

consiste no olhar direto sobre o objeto pesquisado no seu contexto. Observando 

diretamente a realidade vivenciam-se as mais variadas situações, sendo possível perceber 

dados não obtidos apenas com indagações. Durante a observação foi utilizado o diário de 

campo, para registrar o maior número de fatos possíveis. Cruz Neto (2007) destaca a 

importância da observação ao afirmar que essa técnica reside no fato de podermos captar 

uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma 

vez que, observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 

imponderável e evasivo na vida real.  

A entrevista semiestruturada, enquanto procedimento mais usual no trabalho de 

campo, permitiu que os sujeitos da pesquisa, os trabalhadores, tivessem maior liberdade de 

opinião e de reflexão sobre as questões apresentadas, sendo que para a pesquisadora 

significou uma aproximação mais intensa ao conteúdo subjetivo de suas falas.  

A análise dos dados colhidos empiricamente foi realizada com base no método 

utilizado pela Minayo, o hermenêutico-dialético, a partir das ideias de Gadammer. Este 

método busca compreender a fala dos atores no contexto onde estão inseridos.  

Gomes, ao analisar o método proposto por Minayo refere que podemos destacar 

dois pressupostos de análise. O primeiro diz respeito à ideia de que não há consenso e nem 

ponto de chegada no processo de produção do conhecimento. Já o segundo se refere ao 

fato de que a ciência se constrói numa relação dinâmica entre a razão daqueles que a 

praticam e a experiência que surge na realidade concreta. O autor também entende que os 

resultados de uma pesquisa em ciências sociais constituem-se sempre numa aproximação 

da realidade social, que não pode ser reduzida a nenhum dado de pesquisa. (GOMES, 

2007). 

Nesse sentido, entendemos que a metodologia utilizada nos aproximou da 

realidade vivenciada pelos assistentes sociais que trabalham na saúde mental, captando um 

pouco do universo que perpassa seu cotidiano profissional. 

 

3. REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA: UM PASSO ADIANTE 

 

Ao longo da história, a saúde mental foi interpretada de diversas formas, desde 

os séculos passados, quando a “loucura” tornou-se objeto da ciência, mais especificamente 

pertencente ao ramo da psiquiatria, o doente mental é tratado com hostilidade e preconceito. 

Os manicômios eram instituições excludentes e torturadoras, nas quais seus internos eram 

tratados de forma degradante. Por um longo período, as pessoas ditas loucas foram 



 

 

 
                  

confinadas nos hospícios e lá esquecidas, pois na sociedade dos auto-classificados normais 

uma pessoa doente mental seria incapaz de conviver e corresponder as expectativas do 

grupo (GOFFMAN, 1988).  

No Brasil, o processo de aceitação da diferença, no que diz respeito à doença 

mental, vai se insurgir apenas a partir do movimento de reforma psiquiátrica, no início da 

década de 1970. Até então, os doentes mentais eram enclausurados, confinados em 

hospícios, a exemplo do que ocorria no mundo.  

Aquele movimento, denominado de Movimento da Luta Antimanicomial, levou a 

êxito a Reforma Psiquiátrica, pois denunciava as péssimas condições de cuidado dos 

hospitais psiquiátricos brasileiros.  

A Reforma Psiquiátrica objetiva acabar com o modelo manicomial vigente e 

buscar novas alternativas terapêuticas, menos agressivas e mais humanas. Sua proposta é 

resgatar a condição de cidadão do doente mental, abolindo o estigma de excluído no qual a 

sociedade o enquadra. Tal proposta buscou historicamente não apenas uma transformação 

nas estruturas de atendimento, mas também nos saberes e práticas dos profissionais.  

Passo atrás, passo adiante, a reforma psiquiátrica tem implementado algumas 

mudanças, ainda que lentamente. Inicialmente, alguns serviços substitutivos aos hospitais 

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

Psicossocial (CAPS), vão surgindo; posteriormente têm-se os Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG). No entanto, os 

CAPS foram as instituições por excelência de substituição de serviços no Brasil. Foram 

idealizados para funcionarem de forma regionalizada, com o objetivo de atender a pessoas 

doentes mentais, em especial as com transtornos mentais severos e persistentes.  

O formato de atendimento do CAPS apresenta uma preocupação com a 

integralidade do cuidado, no sentido de considerar as complexas necessidades do sujeito. 

Assim, propõe uma equipe multiprofissional composta por psiquiatras, neurologistas, 

enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, 

musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, Profissionais de Educação Física, técnicos de 

enfermagem, monitores e estagiários, entre outros trabalhadores (BRASIL, 2005). 

Visando uma ação mais efetiva e ampliada, os CAPS preveem também ações 

voltadas às famílias. A intenção é dar suporte familiar no cuidado ao doente, uma vez que 

este agora estará junto da família, não mais isolado no hospital. Os serviços de atenção 

devem ser ofertados em parceria ou, no mínimo, considerando a vida em comunidade, 

distante daquele modelo de isolamento e exclusão dos manicômios.  

É nesse contexto, de melhoria das condições de tratamento à pessoa com 

transtorno mental, que se insere o assistente social. Um espaço ocupacional novo, que 



 

 

 
                  

surge na década de 1990 e se amplia a partir do avanço da luta antimanicomial e das 

exigências de respostas a demandas por saúde mental. 

 

3. ESPAÇO OCUPACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL DE FORTALEZA 

 

A discussão acerca da saúde mental ultrapassa as questões biológicas e as 

psicossociais, envolvendo o indivíduo em sua integralidade, inclusive no aspecto social. 

Como afirma Amarante (2007), saúde mental não é apenas psicopatologia, semiologia, não 

pode ser reduzida ao estudo e tratamento de doenças mentais.  

Assim, considerando o conceito ampliado de saúde da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que define a saúde como completo bem-estar físico, mental e social, 

compreendemos a saúde mental como Amarante (2007), algo mais que a simples ausência 

de qualquer desordem mental.  

Segundo o autor, a saúde mental é um campo de conhecimento e de atuação 

técnica no âmbito das políticas públicas de saúde, sendo uma área que exige a 

transversalidade dos saberes e uma atuação multidisciplinar. Portanto, campo de atuação 

das diversas profissões, dentre elas o Serviço Social.  

O espaço ocupacional da saúde mental para o assistente social não é tão novo 

assim, não data da reforma psiquiátrica, levada a efeito na década de 1990. De acordo com 

Augusto Bisneto (2009) a literatura registra o ano de 1946 como o início do Serviço Social 

na saúde mental no Brasil. O Serviço Social foi inserido na saúde mental, inicialmente, como 

assistência aos trabalhadores, com o intuito de diminuir os impactos causados pela relação 

capital e trabalho. No entanto, o autor afirma que nos primeiros trinta anos do Serviço Social 

no Brasil não havia muitos assistentes sociais trabalhando na área psiquiátrica em clínicas, 

hospitais ou manicômios simplesmente porque o número desses profissionais era reduzido 

até os anos 1960.  

No período da ditadura militar, a partir de 1964, várias reformas são 

implementadas nos sistemas de saúde e da previdência, ocasionando um aumento no 

número de hospícios no Brasil. O atendimento psiquiátrico passa, então, a pertencer a rede 

previdenciária privada conveniada. Assim, surgiram várias clínicas que realizavam 

atendimento psiquiátrico, sendo posteriormente pagas com recursos do Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), este substituído em 1974 pelo Instituto 

Nacional de e Previdência Social (INPS). Com isso amplia-se a possibilidade de empregar 

assistentes sociais na área da Saúde Mental. (AUGUSTO BISNETO, 2009). 

A partir dos anos 1970 dá-se a inserção efetiva de assistentes sociais nos 

hospitais psiquiátricos. Conforme Augusto Bisneto (2009), os hospitais, financiados com 



 

 

 
                  

recursos públicos, começaram a contratar esses profissionais apenas para cumprir a 

regulamentação, submetendo-os a contratações em níveis de precários salários.  

Como tem sido historicamente, embora a categoria profissional só tenha essa 

percepção a partir dos anos 1980, a questão social é o grande mote de demanda do 

trabalho especializado do assistente social. Assim, os motivos que levaram o governo da 

ditadura militar a contratar esse trabalhador não foi tanto a problemática da doença mental 

em si, mas a pobreza, o abandono, a miséria, em que viviam os usuários dos hospícios e 

que gerava inquietações na sociedade marcada pelo preconceito.  

O Estado ditatorial demandou o Serviço Social como executor terminal de 

políticas sociais na área de saúde mental, trazendo mais uma vez a contradição histórica da 

profissão, de uma demanda pelas elites para atender à população mais vulnerável.  

Neste período, ações isoladas já se apresentavam com atendimento mais 

humanizado, através de equipes multiprofissionais. Assim, o Serviço Social se insere na 

saúde mental buscando dar novas visões na maneira do atendimento aos doentes mentais, 

como atenção ao contexto familiar e social; universalidades da loucura; prevenção primária 

e comunitária.  

Na década de 1970, o Serviço Social estava passando por um movimento de 

reconceituação, buscando novas propostas para a profissão. Todavia, houve uma 

dificuldade de articulação das novas ideias com o exercício profissional na área da saúde 

mental. Desse modo, os paradigmas em Serviço Social que tentavam orientar a prática 

nesse período não conseguiram estabelecer uma metodologia de atuação em saúde mental 

para a categoria (AUGUSTO BISNETO, 2009). 

Adentrando 1980, novas discussões são colocadas para a relação entre o 

Serviço Social e a saúde mental. O debate pós-Reconceituação veio esclarecer alguns 

elementos sobre a gênese do Serviço Social, momento em que a sociedade estava 

vivenciando o Movimento de Reforma Psiquiátrica. Assim, a conjuntura do Movimento de 

Reforma Psiquiátrica introduz novas variáveis que afetam o Serviço Social. (AUGUSTO 

BISNETO, 2009). 

Quanto às propostas de inovação na saúde mental, pode ser citado como um 

marco na luta antimanicomial o Projeto de Lei de 1989, criado pelo deputado Paulo Delgado. 

Este projeto dispõe sobre a substituição progressiva dos manicômios por serviços 

psiquiátricos alternativos.  

Assim, os serviços substitutivos que foram sendo criados necessitavam cada vez 

mais da participação dos assistentes sociais, em virtude de sua formação social e política. 

De acordo com o autor acima referido o Movimento de Reforma Psiquiátrica traz uma 

grande abertura para a atuação do serviço social em saúde mental. No entanto, traz também 



 

 

 
                  

muitos desafios, dentre os quais a consideração da liberdade como valor ético central, que 

na saúde mental se configura como fundamental em virtude do furto de liberdade levado a 

efeito pelo modo tradicional de cuidado manicomial arraigado no imaginário popular.  

Os desafios postos ao Serviço Social na saúde mental exigem um profissional 

que seja informado, crítico e capaz de propor novas ações que possibilitem incentivar o 

protagonismo dos sujeitos sociais, reconhecendo-os como diferentes (IAMAMOTO, 2008). 

No entanto, a ausência ou insuficiência de informação sobre saúde mental na formação 

profissional, configura-se como um grande desafio para esses profissionais desenvolverem 

suas atividades, sendo-lhes exigido buscarem além da graduação, em formação 

complementar, o conhecimento necessário para ali atuarem.  

O desenvolvimento do trabalho do assistente social nesse espaço tem sido 

prenhe de desafios, mas repleto de possibilidades, sobretudo pelo caráter de sua formação 

crítica que visa imprimir uma transformação na vida dos sujeitos. Nesse sentido, o 

assistente social, com seu olhar voltado para o social e visando dar respostas às expressões 

da questão social, tem sido um trabalhador importante na composição da equipe 

multidisciplinar em saúde mental. 

Como assinala Iamamoto (2003), o assistente social é um trabalhador inscrito na 

divisão social do trabalho, e como tal, sujeito aos mesmos desafios (e outros) pelos quais 

passam a maioria dos trabalhadores. O maior desafio que enfrenta na contemporaneidade é 

a forma de contratação. Sendo ele um trabalhador que busca a garantia dos direitos dos 

trabalhadores não pode deixar de voltar os olhos aos seus, bastante fragilizados, por assim 

dizer. 

Em Fortaleza, a forma de contratação dos assistentes sociais tem sido a via da 

terceirização, ou na melhor das hipóteses, a seleção pública; nova forma de burlar o 

concurso público, forma legítima de ingresso no âmbito do Estado. Tudo isso fragiliza a 

construção de projetos terapêuticos singulares pela quebra de vínculos trabalhador/usuário.  

No ano 2000, o município de Fortaleza realizou um concurso público para 

ocupação de cargos de nível superior na saúde mental, dentre eles o serviço social, 

especificamente para os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS; momento em que são 

criados os seis primeiros CAPS na capital do Ceará.  

Deste período até o fechamento desse trabalho não houve outro concurso para 

essa área. As condições de trabalho dos profissionais da saúde no município e, de modo 

especial, dos de CAPS encontram-se fragilizadas com salários defasados e contratações 

temporárias e sem acesso à carteira assinada. O formato de seleção pública fragiliza 

sobremodo a condição de trabalhador, conforme se observa na convocação do município 

dos trabalhadores aprovados na seleção para contrato temporário. 



 

 

 
                  

A Prefeitura Municipal de Fortaleza convoca os candidatos aprovados e classificados 
na Seleção Pública Simplificada, por meio do Diário Oficial nº1541 – 26/11/2014 (a 
partir página 22) para a contratação por tempo determinado de profissionais da área 
de saúde. [...] Em conformidade com a Lei Complementar nº 158/2013, de 19 de 
dezembro de 2013, o contrato tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por 
igual período. No total, estão sendo convocados 941 profissionais através dos editais 
036/2014 e 037/2014. (http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/sms/prefeitura-
convoca-941-aprovados-em-selecao-da-saude). 

 

A ampliação dos espaços ocupacionais para o assistente social vem acrescido 

das condições precárias de contratação, uma consequência do modo de acumulação 

capitalista atual de cunho neoliberal, cujo principal interesse de modo algum é o bem-estar 

dos sujeitos singulares. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto nos propusemos, nesse trabalho que ora 

vem a público, traçar uma breve reflexão do espaço ocupacional do assistente social na 

saúde mental.  

 

4. À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

O serviço social se insere na saúde mental a partir da década de 1970, através 

de demandas que vão surgindo no cenário nacional, no entanto, essa inserção se dar com 

maior ênfase com a criação dos serviços substitutivos ao modelo asilar, criados a partir da 

Reforma Psiquiátrica e sob forte pressão da luta antimanicomial.  

Os desafios em viabilizar os direitos dos usuários da saúde mental se põem aos 

assistentes sociais, sobretudo, quando estes são chamados a vender sua força de trabalho 

em um cenário de precarização, visto que dos profissionais entrevistados a maioria tem seu 

contrato de trabalho fragilizado pela terceirização, sua identificação com o serviço, quando 

há, só se dar após a entrada no espaço ocupacional, não havendo uma vontade prévia de 

ocupar esses espaços, mas o ocupam muito mais pela oportunidade de emprego, o que 

fragiliza a construção de vínculo que o serviço necessita junto a construção do projeto 

terapêutico do usuário.  

Segundo os profissionais, o principal foco de seu trabalho está na orientação e 

informação aos usuários e familiares sobre direitos e benefícios, não só previdenciários, que 

muitas vezes é o que garante o acesso à cidadania e à autonomia dos mesmos.  

Esse trabalho pode ser ponto de partida para outros, pois entendemos que a 

inserção de assistentes sociais no espaço ocupacional da saúde mental, ainda que de modo 

precário, tem se efetivado, a despeito dos desafios, numa estreita relação com o projeto 

ético politico profissional, haja vista, a consonância do projeto da Reforma Psiquiátrica com 

o do Serviço Social. 
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