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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo ressaltar as ações 
desenvolvidas pelo Serviço Social, em face de uma Educação 
em Saúde Mental, contribuindo, para a reflexão crítica e teórica 
de como esta e as ações socioeducativas constituem-se de 
componentes determinantes para o fortalecimento da cidadania 
da pessoa com transtorno mental e para sua participação de 
forma potencial na sociedade. Tomaram-se como ponto de 
partida, bibliografias de algumas experiências na Reabilitação 
Psicossocial, principalmente os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), utilizando-se dos Parâmetros de Atuação 
do Assistente Social na Saúde (CFESS, 2009) como balizador 
destas ações. 

 
Palavras-chave: Serviço Social. Saúde Mental. Educação em 
Saúde. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to highlight the actions taken by Social 
Service, in the face of Mental Health Education, contributing to 
the critical and theoretical reflection of how this socio- 
educational activities and constitute the decisive components 
for strengthening citizenship mental patients and their potential 
participation in society. Were taken as a starting point, 
bibliographies of some experiences in Psychosocial 
Rehabilitation, especially the Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), using the de Atuação do Assistente Social na Saúde 
(CFESS, 2009)) as base these actions. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é compreender como os temas educação em saúde, 

participação popular e educação participativa cada vez mais ocupam lugar nas discussões e 

reflexões entre os espaços de saúde pública, mais especificamente na Saúde Mental. 

Discutir como a Reabilitação Psicossocial se tornou um dos grandes marcos para o 

reconhecimento da cidadania da pessoa com transtorno mental, deixando de ser um tema 

de interesse limitado a profissionais progressistas da área, envolvendo os usuários dos 

serviços psiquiátricos, seus familiares e a população em geral. Focará no desafio do Serviço 

Social junto às ações socioeducativas, como práticas de emancipação da pessoa com 

transtorno mental, pautando pelo fornecimento de informações e reforçando a dimensão da 

libertação dos sujeitos, e por fim, advertir acerca das dificuldades de ensino, publicação, 

pesquisas e divulgação em Serviço Social. 

 

 

2  A REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL E O PROCESSO DE CIDADANIA DAS PESSOAS 

COM TRANSTORNO MENTAL. 

  

Mesmo com os avanços na Saúde Mental, a sociedade ainda tem dificuldade em 

se relacionar com pessoas com transtorno mental, por não saber como se referir a estas ou 

mesmo compreender quais são as condições que afetam o seu desenvolvimento, causando 

muitas confusões. Esta noção está enraizada no imaginário popular, e tem sua base na 

discriminação que estes sofrem desde o passado.  (ROSA, 2011) 

Para discorrer sobre este processo de discriminação, faz-se necessário destacar 

sobre o estigma, através de Goffman (1988), explicitando com a sociedade institui as formas 

de categorizar as pessoas e as características consideradas como comuns e naturais para 

os membros de cada uma desses grupos, ou seja, conduzindo à ideia de que cada local 

deve conter as pessoas que são condizentes ao ambiente, não sendo aceitas, aquelas que 

não são naturais ao espaço. 

Sobre o efeito do descrédito, e considerado em casos extremos como mau, fraco 

ou perigoso, o sujeito submergido pelas características apontadas como estigma é 

declarado como um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem, que, segundo esse autor, 

constitui a discrepância entre identidade social virtual e identidade social real. 

 Nesse sentido, através do estigma compreende-se como o sujeito é deslocado a 

partir de sua identidade socialmente prevista e, reclassificado, por meio da avaliação posta 



 

 

                  

pelos demais indivíduos através dos atributos indesejáveis, consistindo apenas os 

estereótipos determinados pela sociedade. (GOFFMAN, 1988) 

Goffman (1988) chama a atenção para as situações recorrentes quanto ao 

estigmatizado e as influências que sofre do meio social, destacando a tentativa de corrigir o 

imposto defeito apontado pelos que se consideram normais. Surge, portanto, a crítica 

fundamentada a predisposição à vitimização, resultado da venda dos serviços profissionais 

por aqueles que acreditam na compra da aceitação. 

Contrário a este movimento, Saraceno (1999) traz o debate a questão da 

Reabilitação Psicossocial, vista como cidadania e como um conjunto de estratégias capazes 

de nortear e acrescer na dinâmica e experiências para um efeito habilitador. Esse processo 

deve ter a capacidade de abertura de negociação para os sujeitos e suas famílias 

traduzindo-se de forma educativa, uma vez que seu efeito será multiplicado pelos mesmos 

atores envolvidos no espaço. 

Comungando com Saraceno (1999), Pitta (2010) traz o conceito de Reabilitação 

Psicossocial apontado pela Organização Mundial de Saúde – (OMS), como o conjunto de 

estratégias e atividades capazes de elevar ao máximo as oportunidades de recuperação e 

inserção do individuo diante dos efeitos de sua condição. Seu delineamento conceitual e 

educativo vai se estendo através de vontades políticas e compreensivas criando 

sociabilidade nos cuidados às pessoas vulnerabilizadas.  

Ante a esse processo, Saraceno (1999) define três eixos sobre os quais se pode 

construir o aumento da capacidade de participação dos sujeitos dentro dos espaços de 

negociação: morar; trocar identidades; produzir e trocar mercadorias e valores. 

 O primeiro é referente à ideia de casa, de habitar, que represente um maior grau 

de contratualidade e afetividade acerca do espaço sobreposto ao individuo, porém não 

reproduzindo o conceito de manicômio, mas de residencialidade, aludindo a um local onde 

os desejos e habilidades possam ser reproduzidas em face da qualidade de vida. 

Com a experiência da noção de casa, Saraceno (1999) vislumbra como um 

cotidiano para os sujeitos pode fazê-los reviver sua morada passada, através das 

lembranças, resgatando para o presente a consciência de um lar e, advertindo para o 

constante trabalho da necessidade do habitar. 

O segundo eixo, Saraceno (1999) destaca a troca de identidades, no sentido de 

interação entre o sujeito com transtorno mental e a rede social, que entende-se por 

sociedade e os locais dessa participação. Especifica ainda, que a não existência do 

processo de Reabilitação Psicossocial é uma das causas do enfraquecimento da rede 

social, tanto na perda qualitativa como quantitativa, partindo inicialmente da essência 

familiar.  



 

 

                  

Diante desse fator, Vasconcelos (2010) levanta uma discussão sobre o pouco 

conhecimento da sociedade, a respeito das pessoas com transtorno mental, que gera o 

preconceito, resultado por esta desinformação, o isolamento das famílias perante o 

ambiente social. 

 

É importante que os profissionais da área da saúde mental, [...] em sua intervenção 
junto à família, atentem para esta realidade, para que propiciem àquela, 
possibilidades de superar as dificuldades vividas no convívio com o membro 
portador de transtorno mental, dividindo com eles o tempo de cuidar, através da 
oferta de serviços de atenção psicossocial diário, oferecendo-lhe o apoio necessário 
dos serviços para lidar com o estresse do cuidado e convidando-lhe a participar da 
elaboração de serviços e de sua avaliação. (VASCONCELOS, 2010, p.254). 

 
Nesse contexto, compreende-se que é estratégica a aproximação e o 

envolvimento da família, uma vez que é a primeira a experimentar os danos no plano 

psicológico, da própria vida e do plano material, resultado da dificuldade de relação e 

aceitação familiar. (SARACENO, 1999) 

Em face desse episódio é possível destacar algumas deficiências no suporte dos 

serviços psiquiátricos que, por vezes, deixam as famílias agirem sozinhas na dinâmica do 

cuidado com a pessoa com transtorno mental e acabam sofrendo também por falta de 

outros cuidados e orientações que poderiam ser oferecidos para a melhoria de vida dos 

familiares e do sujeito, como a redução dos riscos de recaídas para os pacientes com crises 

recorrentes e de forma educativa ensinar com aumentar a compreensão sobre a 

Reabilitação Psicossocial (SARACENO, 1999). 

 
O que é fundamental aqui realçar é a consciência crescente dos trabalhadores de 
serviços psiquiátricos da importância de um co-envolvimento da família [...] nos 
projetos de reabilitação; certamente não todos os serviços (ao contrário, uma exígua 
minoria) adotam modelos formais de intervenção, mas é importante de qualquer 
forma que se venha criando um tal ponto de encontro entre abordagens técnicas e 
abordagens empíricas que a família do paciente deixe de ser cúmplice ou vítima da 
psiquiatria [...] (SARACENO, 1999, p.126) 

 
Nessa esfera, um dos passos importantes para o combate ao estigma de 

preconceito contra as pessoas com transtorno mental, é o processo de reeducação das 

famílias diante dessa aproximação dos serviços e dispositivos de Saúde mental, e 

simultâneo a este processo elucidar à população sobre a temática, e as situações que 

ensejam os desafios, tomando a pessoa, e não a doença, como ponto de partida para 

enriquecer as compreensões. 

No terceiro eixo, Saraceno (1999) chama a atenção para reflexão acerca das 

tarefas dentro da Reabilitação Psicossocial. Sua crítica se constrói desvelando o olhar sobre 

uma sociedade que obviamente atribui grandes valores ao trabalho, e examinando quanto à 

inserção da pessoa com transtorno mental nos programas reabilitativos, até que ponto a 



 

 

                  

realização destas tarefas vai de encontro a seu objetivo, como meio de sustento ou o grau 

de auto-realização. 

Nessa conjuntura, Pitta (2010) discorre como a sociedade brasileira apresenta a 

pobreza de investimentos na área social e como este fator irá determinar quem será 

abraçado pela lógica mercadológica ou não. O critério da seleção, portanto, será por conta 

da inaptidão para o trabalho daqueles que mais a apresentarem. 

Com as expressões do capitalismo, o trabalho apenas se apresenta de forma 

valorosa e de importante indicador social se sua realização demonstrar um espaço também 

economicamente ativo e, sobretudo a capacidade mental de poder correr e adaptar-se 

naquele meio (SARACENO, 1999). 

 
É evidente que, para superar esses obstáculos, não é suficiente encontrar novas e 
mais refinadas técnicas de adestramento ao trabalho, mas enfrentar o problema da 
relação entre o trabalho e a doença mental, a partir de um novo ponto de vista 
totalmente alternativo, que permita uma reviravolta da lógica, uma radical 
recomposição do campo. (SARACENO, 1999, p.132) 

 
Com isso, Pitta (2010) desponta que mesmo o homem inserido na modernidade, 

seu entendimento ainda permanece acrítico, pois este continua a desconsiderar o fato de o 

trabalho não ser tão disponível e nem tão flexível como se faz pensar, e dessa forma, não 

suportando as diferentes demandas que a sociedade contemporânea impõe. 

Mesmo com o avanço da Reabilitação Psicossocial, as primeiras ações dos 

CAPS’s apresentavam resultados insatisfatórios como os procedimentos ainda adotados 

pela Psiquiatria centralizados no tratamento médico como consultas rápidas e internações 

em locais inadequados por longos períodos de tempo (GOLDBERG, 2010). 

Episódios de práticas estereotipadas por profissões ligadas à Saúde Mental 

também apresentavam-se como dificuldade para o avanço no tratamento das pessoas com 

transtorno mental. Procedimentos ligados à casos ditos crônicos eram estancados por 

alguns trabalhadores das instituições para que nenhuma relação fosse mantida com este 

usuário. Dessa forma, o contato, quase que excepcionalmente, era feito pela esfera médica, 

tornando-se hierarquizado e fazendo compreender medicar era mais importante do que 

escutar o sujeito (GOLDBERG, 2010). 

 
Atualmente, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ocupam um lugar 
privilegiado, de referencia na rede de saúde mental, constituindo-se assim o campo 
da atenção psicossocial. A legislação vigente determina a autonomia dessa unidade 
em relação à rede hospitalar, uma vez que os CAPS poderão funcionar 
exclusivamente em área física especifica e independente de qualquer estrutura 
hospitalar, só podendo localizar-se dentro dos limites de uma unidade hospitalar 
geral ou de instituições universitárias de saúde, desde que com estrutura física 
independente, com acesso privado e equipe profissional própria. (DUARTE, 2013b, 
p.186) 

 



 

 

                  

A ampliação dos CAPS e da atenção psicossocial remete à questão da garantia 

de transformação dos modos tradicionais de lidar com dinâmica que envolve a pessoa com 

transtorno mental, desmontando a ordem manicomial excludente ainda vigente em algumas 

situações nos dias atuais (DUARTE, 2013b).  

Dessa forma, a contestação radical dessas situações que ainda permanecem no 

meio profissional e institucional da vida social, deve promover uma gama de novos 

questionamentos que conduzem a busca de novas práticas para abordar o cuidado, a 

subjetividade e a cidadania dos usuários da rede de Saúde Mental (DUARTE, 2013b).  

 

3 O DESAFIO DO SERVIÇO SOCIAL JUNTO ÀS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE, COMO PRÁTICAS DE EMANCIPAÇÃO DA PESSOA COM 

TRANSTORNO MENTAL. 

 

Transcorridos mais de 10 anos desde o início das atividades dos Centros de 

Atenção Psicossocial - (CAPS) junto aos usuários, observa-se como seu projeto passou por 

diversas modificações e conjecturou muitos direcionamentos para sua perspectiva de 

trabalho. Seu avanço através da Atenção Psicossocial revelou o aspecto de temáticas 

referentes à estruturação e preparo do próprio modelo assistencial em si, que orienta as 

práticas de gestão desse cuidado (DUARTE, 2013b). 

Nasce a compreensão da necessidade cada vez maior de um aprofundamento 

nos CAPS, e das ações nele desenvolvidas para a produção de cuidados com a pessoa 

com transtorno mental, estabelecidas a partir de seu conjunto. 

Destacam-se, para algumas dessas importantes produções, o fortalecimento das 

histórias de vida dos sujeitos e o rompimento dos ciclos recorrentes de internações 

psiquiátricas. A composição interdisciplinar e os avanços e possibilidades de troca de 

saberes acadêmicos dessas vivências, somam a estes progressos que contribuem para a 

ruptura do binômio isolamento social-cura realçado pelo modelo biomédico (LEME; 

MACHADO, 2013). 

As práticas de Educação em Saúde nasceram, em seu primeiro momento, com a 

iniciativa médico-hospitalar, no intuito de prevenir as variadas doenças infectocontagiosas 

que ocorriam de modo repetitivo no meio familiar, observando-se, que um membro da 

família apenas era levado a um serviço de saúde quando havia recorrência da patologia ou 

seu quadro agravava-se, criando desse modo, facilidade no acesso aos serviços de saúde 

(VASCONCELOS, 2008). 

Vasconcelos (2008) destaca o insuficiente estudo acerca de como as classes 

populares entendiam as campanhas de saúde e os saberes transmitidos pelas ações dos 



 

 

                  

serviços hospitalares e, firmando sobre algumas lacunas existentes entre os dispositivos de 

saúde e o cotidiano da vida popular, propõe como indispensável, uma intervenção mais 

expressiva dos profissionais de saúde nesta realidade (VASCONCELOS, 2008). 

A Educação em Saúde foi fundamentalmente uma iniciativa das elites políticas e 

econômica, obviamente submissa aos seus interesses, pautada em comportamentos 

considerados apropriados e consequentemente esvaziada em favor da expansão médica 

individualizada. Entretanto, com as novas formas de resistência na década de 1970, e o 

método da educação popular sistematizado por Paulo Freire, que norteava a relação entre 

os intelectuais e as classes populares, e desenvolvia sua concepção educativa numa 

perspectiva crítica e questionadora das relações de dominação, nasce o engajamento contra 

as práticas mercantilizadas e rotinizadas dos serviços de saúde (VASCONCELOS, 2008). 

Pelo descaso do Estado com os problemas da população, originam-se as 

iniciativas pautadas no diálogo entre o saber popular e o saber acadêmico, concedendo 

espaço ao experimento de serviços comunitários e ações integradas à dinâmica social 

(VASCONCELOS, 2008). 

O significado de educação ao decorrer dos anos deixou de ser limitada à 

totalidade instituição/escola. Seu significado expandiu-se, e hoje, fala-se de educação em 

múltiplos ambientes – institucionalizados ou não, decorrendo assim de suas dimensões, 

fundamento para as demais áreas, como a saúde (MOREIRA et al, 2007). 

 
Na interface da educação e da saúde, constituída com base no pensamento crítico 
sobre a realidade, torna-se possível pensar educação em saúde como formas do 
homem reunir e dispor recursos para intervir e transformar as condições objetivas, 
visando a alcançar a saúde como um direito socialmente conquistado, a partir da 
atuação individual e coletiva (PEREIRA E LIMA, 2008, p. 158) 

 
Assim, ao relacionar educação e saúde pode-se conjecturar diretamente o 

vínculo entre profissionais e a população, e como os profissionais dispõem através de suas 

ações, maneiras de orientar os sujeitos à sua autonomia em face de compreensões de 

informações para a melhoria de vida. 

Uma vez destacada a significância dos CAPS e a proposta de Educação em 

Saúde para aproximar os dispositivos às pessoas com transtorno mental e a população em 

geral, ressaltar-se como o Serviço Social as ações socioeducativas comungam para esta 

perspectiva.  

Na Educação em Saúde, o Assistente Social é inserido através de ações 

socioeducativas que construam e efetivem junto aos trabalhadores da saúde, espaços que 

garantam a participação popular diante das informações não apenas em forma de um 

atendimento, mas que possam adotar ciência a respeito dos demais subsídios e processos, 



 

 

                  

que facilitem o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas unidades de saúde e aos 

direitos sociais em geral (CFESS, 2010). 

 
Ressalta-se nessas considerações que o direito à informação não está restrito 
apenas ao conhecimento dos direitos e do legalmente instituído nas políticas sociais. 
Inclui-se o direito dos usuários de usufruírem de todo conhecimento socialmente 
produzido, especialmente daqueles gerados no campo da ciência e da tecnologia, 
necessário para a melhoria das condições e qualidade de vida ou para que os 
usuários possam acessar determinados bens ou serviços em situações específicas. 
Acresce-se ainda que o direito à informação não se restringe ao acesso à 
informação. Ele pressupõe também a compreensão das informações, pois é ela que 
vai possibilitar seu uso na vida cotidiana. Dessa forma, o uso da informação ou a 
incorporação da informação pelos sujeitos, torna-se um indicador importante de 
avaliação no processo de construção da autonomia dos indivíduos, dos grupos e das 
famílias, que é a grande finalidade das ações educativas (MIOTO, 2010, p.06). 

 
É importante advertir nesse processo de construção de compreensão, sobre o 

atual reflexo da saúde como produto na condição de compra e venda apresentada pelo 

Estado e como o processo de cidadania no Brasil, característico de país em 

desenvolvimento, experimentou um longo e duro caminho, influenciado pelas dependências 

dos conflitos sociais, decorrentes de um modelo histórico caracterizado pela exclusão social 

e extrema pobreza da população (VASCONCELOS, 2008; LIMA, 2004). 

Rosa (2011) pontua acerca desse processo que possui um peso histórico e 

cultural, e que incide sobre a pessoa com transtorno mental e sua família através de das 

consequências da escassez dos recursos econômicos e assistenciais, que desqualificam os 

sujeitos induzindo-os à cultura do favor imposta pela cidadania limitada. 

Observa-se como estes eventos na vida do sujeito o conduzem para intenção de 

incapacidade quando este dentro da lógica capitalista, não se enquadra, por exemplo, no 

sistema previdenciário destinado às categorias trabalhadoras, deixando-os à margem de 

uma saúde muitas vezes restrita a programas e serviços de jogo político ou privatista 

(VASCONCELOS, 2008).  

Mesmo com alguns avanços, Leme (2013) destaca que 

 

[...] falar em cidadania para os loucos, para pacientes graves, ainda é um desafio. 
Pensando no assunto, o profissional de Serviço Social em CAPS direciona sua 
prática para atividades/atendimentos individuais e grupais que possam afirmar a 
cidadania e os direitos para todos e orientar os caminhos para atingir esses objetivos 
(LEME, 2013, p. 27) 

  
É através desse desafio que o Serviço Social concretiza seu projeto profissional, 

norteado pelo Código de Ética que realça a noção de pertencimento, por meio de uma 

cidadania que se propague na participação dos direitos sociais e no usufruto dos bens que 

respondam às necessidades dignas das pessoas. Na Saúde Mental algumas dessas ações 

se destacam nas orientações previdenciárias e trabalhistas e os benefícios de 



 

 

                  

desinstitucionalização de pessoas com transtornos mentais graves com longas internações, 

passe livre e outros (BISNETO; LEMES, 2013). 

Duarte (2013a) esclarece como as políticas voltadas para a Saúde Mental tem 

instituído, aos poucos, seu espaço diante da sociedade moderna, articulando os variados 

discursos políticos referentes aos direitos dos usuários. Compreende-se que nasce dessa 

relação entre o Estado e as pessoas com transtorno mental novas identidades e noções de 

sujeitos presentes na disputa por seus direitos sociais civis e políticos.  

Porém, mesmo com o crescimento das políticas públicas e sociais que auxiliam 

na manutenção2 da pessoa com transtorno mental, surgem questões transversais, quando a 

inexistência da produção econômica por parte desses sujeitos reflete consequências no 

âmbito da família que possui uma renda baixa (DUARTE, 2013a).  

Tais demandas transversais emergem como expressões da questão social em 

face da situação em que está inserida a pessoa com transtorno mental.  Dessa forma, o 

Assistente Social, que está à frente das mais diversas realidades e que possui uma 

formação de base política, torna-se apto tanto para contribuir diante destas expressões junto 

à equipe interdisciplinar quanto para incluir de forma educativa os sujeitos ao conhecimento 

político e reabilitativo (LEMES, 2013). 

As abordagens comunitárias somam como estratégias que podem ser difundidas 

através do Serviço Social de modo a orientar a participação das famílias e comunidade no 

âmbito das políticas econômicas e sociais, evitando que estas entrem no campo da violação 

de direitos e procurem meios individuais de solução para seus problemas (ROSA, 2011). 

As ações a serem desenvolvidas pelo Serviço Social em face da Educação em 

Saúde devem ir além do caráter emergencial dos espaços institucionais.  Sua atuação deve 

proporcionar uma direção educativa por meio de reflexão relacionada às condições sócio-

históricas a que são submetidos os usuários e mobilização para a participação nas lutas em 

amparo da garantia do direito à Saúde (CFESS, 2010). 

 
As ações socioeducativas e/ou educação em saúde não devem pautar-se pelo 
fornecimento de informações e/ou esclarecimentos que levem a simples adesão do 
usuário, reforçando a perspectiva de subalternização e controle dos mesmos. 
Devem ter como intencionalidade a dimensão da libertação na construção de uma 
nova cultura e enfatizar a participação dos usuários no conhecimento crítico da sua 
realidade e potencializar os sujeitos para a construção de estratégias coletivas 
(CFESS, 2010, p. 55). 

 
Nesse prisma, o entendimento sobre Educação em Saúde erguer-se sobre a 

orientação e a participação dos usuários a fim de explanar sua concepção para sujeitos de 

                                                           
2
 Utilizou-se o termo “manutenção”, não para expressar tutela ou ideia de objeto sobre a pessoa com 
transtorno mental, mas para evidenciar os benefícios que são dispostos a partir das políticas 
publicas e sociais no auxílio de sua subsistência. 



 

 

                  

ação política e coletiva, confinando antigas normas e hábitos assistencialistas e 

segregadoras que ao longo dos anos foram reproduzidas (VASCONCELOS, 2008). 

Contrapondo-se a estes antigos hábitos e rebuscando a Saúde Mental, Duarte 

(2013a) em face das práticas emancipadoras, aponta como a ideia de Reabilitação 

Psicossocial não pode ser compreendia como um ajuste da pessoa com transtorno mental à 

pontuais adaptações aos padrões impostos de normalidade, mas esta  deve está 

possibilitada a encontrar o sentimento de pertecimento ao mundo, com suas diferenças. 

Em sintonia com o rompimento dos costumes discriminatórios em relação à 

pessoa com transtorno mental, é importante destacar a função pedagógica desempenhada 

pelo Assistente Social através de atividades educativas formadoras de cultura, modos de 

pensar, agir e sentir que vão ao encontro direto a perspectiva do empoderamento dos 

sujeitos. Deve formular estratégias de caráter emancipatórias que busquem reforçar ou criar 

experiências nos serviços de saúde e que efetivem os princípios e diretrizes do SUS. 

(ABREU, 2009; CFESS, 2010) 

A rede de atenção psicossocial ainda convive com práticas do tradicional modelo 

hospitalocêntrico e manicomial. Entretanto mesmo que timidamente, a visibilidade dessa 

realidade vai tomando concretude, implicando ao Assistente Social a reinvenção de seus 

conhecimentos e a propagação a respeito da luta que a profissão reconhece da pessoa com 

transtorno mental, e não menos importante daqueles sujeitos que em momentos de 

episódios decorrentes do frágil tratamento e assistência à saúde, comentem delitos de baixo 

teor ofensivo (PEREIRA, 2013). 

É ávido enfatizar, como a família é importante não apenas como acesso à 

pessoa com transtorno mental, mas como forma de contribuir aos serviços a partir de suas 

experiências, inserindo-se nos elementos de mobilização social e organização das práticas 

educativas desenvolvidas com o Assistente Social no combate às formas de estigma e 

preconceitos gerados por essa dinâmica (ABREU, 2009; DUARTE, 2013). 

Para essa provocação é indispensável, que o Assistente Social aproprie-se dos 

conhecimentos e produções científicas relacionadas à criminologia, e de muitos outros 

pouco debatidos pela área, apostando na redução das dificuldades de ensino, publicação, 

pesquisas e divulgação em Serviço Social na Saúde Mental (BISNETO, 2011). 

 
De formas distintas, os autores do serviço social reconhecem dificuldades teóricas 
sobre o trabalho no campo da saúde mental. Para Rodrigues (2002), esta consiste 
em uma defasagem entre o acúmulo teórico-metodológico, obtido a partir dos anos 
de 1980, e o campo da prática cotidiana. Bisneto (2005) aponta falhas no serviço 
social em estudos sociológicos críticos nessa área de “psiquiatria”. E por fim, 
Vasconcelos (2000) aborda as lacunas no debate acerca da temática subjetividade 
em relação às dimensões da emoção, do inconsciente, da corporeidade, da 
sexualidade, da religião, dos processos grupais e da subjetividade/sofrimento no 
trabalho em saúde mental. (MACHADO, 2013, p.151) 



 

 

                  

 
Diante dessa perspectiva, Bisneto (2011) adverte como poucas editoras 

publicam sobre a profissão em relação à temática da Saúde Mental, destacando apenas a 

editora Cortez, e ressaltando que a divulgação dos estudos é realizada mediante uma 

sistematização em virtude do mercado livreiro e suas crises. Atenta também para os poucos 

trabalhos que são apresentados em congressos, como no caso do Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais – CBAS, que posteriormente são publicados exclusivamente em Anais, 

tornando-se escassos e de difícil acesso aos interessados. 

Assim, a dificuldade exposta pela insuficiência de produção cientifica no Serviço 

Social na área da Saúde Mental incide por vezes na limitação do fazer profissional diante de 

situações e expressões da questão social ainda não exploradas, podendo futuramente 

confundir práticas já reconhecidas.  

 

4  CONCLUSÃO 
 
 

Através deste artigo, pode-se compreender como a Saúde Mental tem 

demonstrado, ao longo dos anos, valorosas transformações, principalmente devido ao 

avanço do movimento da Luta Antimanicomial buscando a concretização dos princípios da 

Reforma Psiquiátrica. As discussões sobre o reconhecimento da cidadania da pessoa com 

transtorno mental não apenas conseguiram aparição pública, deixando de ser um tema de 

interesse limitado a profissionais progressistas da área, mas passaram a envolver também 

usuários, familiares dos serviços psiquiátricos e a população em geral.  

Sobre o desafio do assistente social junto às ações socioeducativas e à 

Educação em Saúde, como forma de emancipação da pessoa com transtorno mental, 

verificou-se que nesta o Assistente Social é inserido através de ações socioeducativas que 

constroem e efetivam junto aos trabalhadores da saúde, espaços que garantam a 

participação popular diante das informações não apenas em forma de um atendimento, mas 

que adotem ciência a respeito dos demais subsídios e processos, que facilitem o acesso 

dos usuários aos serviços oferecidos pelas unidades de saúde e aos direitos sociais em 

geral. 

Foram reiteradas as dificuldades de produção cientifica no Serviço Social na 

área da Saúde Mental, em face da insuficiência de bibliografias sobre a mesma, uma vez 

que poucas editoras publicam sobre a profissão em relação à temática, e a escassez de 

trabalhos apresentados, tal qual a dificuldade de acesso dos mesmos, aos interessados. 

Compreendendo-se então, como esta demanda pode sobrevir na limitação do fazer 

profissional diante de situações e expressões da questão social ainda não exploradas, 

podendo futuramente confundir práticas já reconhecidas.  
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