
0 
 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL - FASSO 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL – DESSO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS 

SOCIAIS – PPGSSDS 

 

 

 

 

 

 

“DOS HOSPÍCIOS ÀS RUAS”: (RE)PENSANDO OS DIREITOS PARA AS 

PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL À LUZ DO PROJETO ÉTICO- 

POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LILIANE DE MACEDO AZEVÊDO 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ – RN 

2017 



1 
 

 
 

LILIANE DE MACEDO AZEVÊDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DOS HOSPÍCIOS ÀS RUAS”: (RE)PENSANDO OS DIREITOS PARA AS 

PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL À LUZ DO PROJETO ÉTICO-

POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

 

                                                           
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais – 

PPGSS, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, como requisito para obtenção 

do título de mestra em Serviço Social e Direitos 

Social. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Iana Vasconcelos 

Moreira Rosado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ – RN 

2017 



 

 



2 
 

 
 

LILIANE DE MACEDO AZEVÊDO 

 

 

“DOS HOSPÍCIOS ÀS RUAS”: (RE)PENSANDO OS DIREITOS PARA AS 

PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL À LUZ DO PROJETO ÉTICO-

POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Direitos 

Sociais, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, como requisito para 

obtenção do título de mestra em Serviço Social e Direitos Sociais. 

 

 

 

Aprovada em: 27 de setembro de 2017  

 

 

 

BANCA EXAMINADORA  

 

_________________________________________________ 

Profa. Dra. Iana Vasconcelos Moreira Rosado  

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

Orientadora 

 

_________________________________________________ 

Profa. Dra. Sâmya Rodrigues Ramos  

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Examinadora 

 

 

_________________________________________________ 

Profa. Dra. Silvana Mara de Morais dos Santos 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Examinadora Externa 

 



3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho as pessoas em sofrimento mental e aos 

profissionais que atuam na área da saúde mental com 

compromisso, ética e humanização. Em especial aos(as) 

meus(minhas) queridos(as) usuários(as) do CAPS I de Parelhas, 

representados por José Gomes do Nascimento (meu menino 

bonito Dedé) e Maria de Fátima Oliveira  (in memorian), que 

despertaram em mim o amor pela saúde mental e contribuíram 

de sobremaneira para meu florescer humano e profissional,  

fazendo-me enxergar além dos rótulos e reafirmar meu 

compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, 

equânime e libertária, que respeite a diversidade.  

 



4 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao finalizar esse percurso não poderia deixar de agradecer a todas as pessoas 

que estiveram ao meu lado durante todo esse processo de altos e baixos, nessa travessia 

tortuosa e desafiante de construção do conhecimento, aprendizados, indagações, 

angústias, questionamentos e (des)construções.  

Primeiramente, a gratidão a Deus, pelo seu amor, cuidado e proteção, que me 

manteve de pé, em meio às intempéries e obstáculos do caminho e fortaleceu minha fé, 

dando ânimo e coragem para prosseguir. 

Agradeço à minha família (mainha, painho, meus irmãos Bel e Marco, meus 

sobrinhos Belinha e Gabriel) que me apoiaram incondicionalmente em todos os 

momentos da minha vida. Esse mestrado não foi fácil, tive que renunciar a muita coisa, 

inclusive a presença física de vocês, a comemorações e momentos importantes em 

família para alcançar meus objetivos profissionais. Em especial minha gratidão a minha 

mãe Graça Macedo, mulher de fibra, coragem e fé que nos momentos de desânimo, em 

que pensei em desistir de tudo esteve com seu amor incondicional me motivando, 

acreditando no meu potencial, dando-me abrigo e aconchego em seu colo. A vocês meu 

amor mais genuíno e incondicional. 

Gostaria de agradecer, de forma especial, ao meu noivo Savio David pela 

compreensão, companheirismo, solidariedade, renúncias, carinho, motivação, por 

acreditar em mim e estar do meu lado para o que der e vier, aguentando meus estresses, 

choros, escutando minhas angústias, torcendo por mim e dizendo que tudo ia dar certo. 

Amo-o imensamente. 

Também quero expressar minha gratidão a minhas amigas-irmãs de coração 

(Margarethe, Claudinha, Carlinha, Ximênia, Raíssa, Genúbia) que a cada dia me fazem 

ver que a amizade verdadeira é um tesouro inestimável. Vocês são joias raras. Obrigada 

pela amizade, irmandade, companheirismo, apoio e incentivo. Vocês têm lugar cativo 

no meu coração.  

A Raíssa dedico um agradecimento especial, pois foi ela quem despertou em 

mim o desejo de enveredar pelo desafio do mestrado, instigando-me crítica e 

reflexivamente, permitindo-me ampliar os horizontes e querer ir além. Companheira de 

lutas, amiga, confidente, incentivadora, “co-orientadora”, irmã de coração... entre tantos 

outros adjetivos. A você meu muito obrigada. 



5 
 

 
 

Não poderia deixar de agradecer aos meus pequenos (João Pedro, João Vitor, 

Ana Letícia, Davi e Eshiley), crianças que são corda direta do meu coração e adoçam o 

percurso da existência, fazendo-me acreditar e lutar por um mundo melhor.  

Aos meus queridos amigos Jamilson e Nonon, que estiveram presentes em 

vários momentos da minha vida, sendo amigos leais, ofertando apoio, motivação, 

incentivo. Vocês são muito especiais. 

Quero também agradecer à família Araújo que sempre me acolheu tão bem em 

sua casa. 

Um agradecimento todo especial às professoras da FASSO e do mestrado, em 

especial Glaucia, Sâmya, Aione, Mirla, Fernanda, Ilidiana, Telma, Gilcélia, Márcia. 

Obrigada por me darem a possibilidade do aprimoramento intelectual e humano, por me 

fazerem enveredar pelo caminho crítico e reflexivo do conhecimento, por renovarem em 

mim a esperança na construção de uma sociabilidade mais justa, equânime, libertária e 

democrática.  

Obrigada também aos(as) funcionários(as) da FASSO sempre tão prestativos(as) 

e receptivos(as), em especial aos secretários do mestrado Iracema e Wescley.  

Gratidão aos(as) colegas que dividiram comigo o percurso. Obrigada pelas 

trocas de conhecimento, pelo incentivo, pelas discussões, aprendizados, amizades, 

risadas, pela generosidade. Cada um (a) de vocês deixou marcas profundas no meu 

coração. 

Não poderia deixar de agradecer a Alexandra Régio (minha ex-chefe e amiga 

muito querida). Obrigada pelo apoio, pelo incentivo, pela flexibilidade nos horários de 

trabalho, por acreditar em mim e não medir esforços sempre que procurei sua ajuda. 

Você é para mim além de uma grande gestora, uma pessoa excepcional. 

À equipe SMS Cruzeta, em especial a equipe NASF do meu coração (Adriana, 

Iara, Lucimária e Brígida) que me apoiou desde quando eu disse que ia fazer o 

mestrado, que adequou horários, que escutou minhas lamúrias, que esteve junto 

incentivando com palavras e ações. Vocês foram muito mais que colegas de trabalho, 

tornaram-se amigas mais que especiais. 

Às colegas de trabalho do Hospital Universitário Ana Bezerra muito obrigada 

pelo convívio diário, pelo aprendizado, pela flexibilidade e apoio. 

Gostaria também de agradecer aos (às) queridos(as) amigos(as) Régia, Salma, 

Valentim, Marlene, Rogéria, Ana Otília, Breno, Rafael, Socorro, Evaneide, entre outros 



6 
 

 
 

(as), que estiveram comigo nesse caminho de (des)construção, motivando-me a seguir 

adiante e suscitando reflexões.   

Aos(as) assistentes sociais dos CAPS da região Seridó que se dispuseram a 

participar da pesquisa, trazendo relevantes contribuições para esse estudo. Meu 

agradecimento é também extensivo aos coordenadores que concederam a anuência para 

a realização da pesquisa. Sem vocês este trabalho não seria possível. 

À minha orientadora Iana Vasconcelos muito obrigada pela paciência, pela 

socialização dos conhecimentos, pela compreensão e pela importante contribuição na 

construção desse trabalho. 

As professoras Sâmya Ramos e Silvana Mara meu muito obrigada por terem 

aceito o convite de participar da banca e pelas relevantes contribuições. A presença de 

vocês só aumenta minha responsabilidade com a qualidade do trabalho. Vocês são 

grandes referências para mim na formação profissional.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

 

É no chão da história que é plantado o respeito à diversidade 

Medicamentalização como forma de silenciamento da voz das pessoas em sofrimento 

psíquico, redução das mesmas a diagnósticos, invisibilidade social, rótulos de “loucas”, 

estereótipos, estigmatizações, adjetivos pejorativos, entre tantas outras formas de 

violência e opressão simbólicas, institucionais, sociais  continuam a se difundir mundo a 

fora. Isso nos coloca em alerta que a Reforma Psiquiátrica está em processo, ela não 

acabou e que ainda há muitos desafios pela frente para materializá-la de fato. A 

sociabilidade em que vivemos propulsora de tantos preconceitos, discriminações, 

coisificação das pessoas e personificação das coisas, vem deixando claro que existe um 

padrão desejado: o trabalhador multifuncional, precarizado, alienado, “cidadão-

consumidor”, que gasta sua vida trabalhando de forma alheia a si para garantir sua mera 

reprodução e a produção e reprodução “sociometabólica do capital”, afastando-se assim 

da sua essência humana, da sua consciência humano-genérica e da sua sanidade mental. 

Diante desse panorama, o que é normal? O que é patológico? O mundo mudou ou 

fomos nós que mudamos o mundo? Somos realmente sujeitos de direitos ou 

(a)sujeitados ao capital? Somos realmente livres ou prisioneiros de normas sociais, de 

relações mercadológicas, da ideologia dominante? Somos Marias, Josés sem voz, sem 

vez, sem identidade, sem cara, sem sexo, sem raça, etnia, sem credo, sem norte ou 

somos desbravadores da transformação social? Somos o formal universalizado ou 

somos a diferença estampada na riqueza cultural e social de um Brasil de tantas classes, 

que não se reconhecem, não se comunicam, não travam lutas cotidianas? Somos os 

gritos surdos por igualdade, justiça, dignidade, liberdade... que ecoam frente as 

desigualdades latentes que se proliferam continuamente, tornando tantos indigentes, 

sem futuro, sem esperança, sem possibilidades, marginalizados, segregados... São tantas 

inquietações de quem ainda acredita no ser humano, na força mobilizadora das lutas, na 

ressignificação das relações humanas, no descortinar de um novo tempo, de uma nova 

sociabilidade, que mesmo na aridez do tempo presente teima em brotar, pois 

acreditamos que somos todos protagonistas de uma verdadeira revolução em que todos 

tenhamos respeito à diversidade e construamos a nossa identidade humano-genérica. 

Liliane de Macedo Azevêdo  
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RESUMO 

 

A presente dissertação objetiva analisar os limites, possibilidades e desafios 

enfrentados pelos(as) assistentes sociais dos CAPS da região Seridó no que se refere à 

viabilização de direitos para os(as) usuários(as) e sua consonância com o Projeto Ético-

Político do Serviço Social e da Reforma Psiquiátrica, no sentido de apreender a 

compreensão desses sujeitos sobre o projeto ético-político, a reforma psiquiátrica e os 

direitos, suas experiências profissionais no que concerne a viabilização de direitos e de 

que forma materializam os princípios da reforma e do projeto profissional em sua 

atuação nos CAPS. A fim de alcançar tais objetivos, optou-se pela pesquisa qualitativa, 

bibliográfica, documental e de campo, utilizando as lentes do materialismo histórico 

dialético por acreditar que esse referencial teórico crítico, possibilita descortinar a 

realidade em sua totalidade, contradição e mediações, vendo o objeto para além da sua 

aparência fenomênica, em sua essência. Como instrumental para a produção de dados da 

pesquisa empírica foi utilizada a entrevista semiestruturada, realizada com cinco 

assistentes sociais dos CAPS da região Seridó. A análise das informações produzidas na 

pesquisa indica uma compreensão restrita, abstrata e fetichizada dos direitos, não como 

mediação, mas como um fim em si mesmo, reproduzindo o discurso ideológico 

hegemônico da cidadania, enquanto acesso aos direitos civis, políticos e sociais. No que 

se refere ao Projeto Ético-Político esse é entendido, pela maior parte dos(as) 

entrevistados(as), como um norte para o exercício profissional crítico-reflexivo, que se 

pauta por uma dimensão ética na perspectiva da luta e defesa dos direitos, para os(as) 

usuários(as) do serviço e para a classe trabalhadora. No que se trata da reforma 

psiquiátrica essa é entendida enquanto contraposta a lógica manicomial e sua violência, 

representando um processo de mudança na assistência prestada as pessoas com 

transtorno mental inserindo a humanização e a perspectiva psicossocial de tratamento 

em meio aberto,  corresponsabilizado com a família. Nesse sentido, foi problematizada 

a necessidade da desconstrução dos muros físicos, simbólicos e da cultura manicomial e 

institucionalizadora, que ainda persiste no ideário social e em alguns serviços 

substitutivos, para que a reforma avance. É possível perceber que a materialização do 

Projeto Ético-Político e da Reforma Psiquiátrica no exercício profissional é algo 

complexo, que exige não apenas conhecimento, mas internalização e ações no sentido 

da prática transformadora da realidade. Os sujeitos relatam que essa se dá no 

enfrentamento dos desafios cotidianos, do trabalho que desenvolvem com usuários e 

familiares no sentido da viabilização de direitos e por meio do compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados. Todavia, essa tem alguns limites e desafios como as 

desfavoráveis condições materiais e estruturais (desfinanciamento da saúde); equipe 

reduzida; falta de capacitações; dificuldade de desinstitucionalizar os(as) usuários(as); 

incipiente articulação com a atenção básica, com a rede intersetorial e com a família; 

preconceito social e o paradigma médico hegemônico nos estabelecimentos de saúde. 

Apesar dessas pedras no caminho os(as) assistentes sociais dos CAPS da região Seridó 

seguem cravando lutas cotidianas no chão da história.  

 

Palavras-chave: Projeto Ético-Político; Direitos; Reforma Psiquiátrica. 
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ABSTRACT 

The present dissertation goals to analyse boundaries and challenges faced by social 

attendants of the Psycho Social Attention Centers (CAPS) from the Serido’S region in 

regard to acquisition of rights for the users and  in accordance with the ethical-political 

project of the social service and the psychiatrist reform,  in the sense of apprehending  

the comprehension of these subjects about the ethical- political project, the psychiatrist 

reform and the rights, their professional experiences in regard to facilitation of the rights 

and which way materialize the reform’s principles and of the professional project in 

acting in the Psycho Social Attention Centers. In order to reach such goals, it was opted 

for a qualitative, bibliographical, documental and local research, using the lens of the 

historical dialectical materialism for believing that this theorical critical referential 

makes possible discurtain the reality in its totality, contradiction and interventions, 

seeing the object beyond of its phenomenal appearance in its essence. As instrumental 

for the production of the data of the empirical research was used the half-structured, 

performed with five social attendants of the Psycho Social Attention Centers from 

Serido’S region. The analyse of the informations produced at research indicates the 

restrict, abstract and dressed up understanding of the rights, like not an intervention, but 

like an aim itself, reproducing the hegemonic ideological speech of the citizenship, as 

access to the civil, political and social rights. In regards to the ethical political project, 

this is known by majority of the interviewers as a direction for critical-reflexive 

professional exercise lined for an ethical dimension in the perspective for the fight and 

defense of rights, for service’s users and worker’s class. In regards to psychiatric 

reform, this is known as a counter-propose to the lunatic asylum’s logical and its 

violence , representing a change process in the assistance offered to the people with 

mental problems inserting the humanization and the psycho-social perspective of 

treatment in an open space, dividing the responsibility with the family. In this sense , it 

was problematized the necessity of deconstruction physical, symbolic wall and of the 

lunatic asylum’s culture and institutionalized , that still persist at social ideas and at 

some substitutive services so that the reform advances. It is possible to perceive that the 

materialization of the ethical- political project and the psychiatric reform in the 

professional exercise is something complex that demands not only knowledge, but 

internalization and actions in the sense of transformer practice of the reality. The people 

report that it is happens in the confrontment of diary challenges of the work developed 

with users and relatives in sense of feasibilization of rights and through of the 

commitment with the quality of the services offered. However, it has some limits and 

challenges such as material structural unfavorable conditions (without loan of the public 

health); limited group; absence of capacitations; difficulties of disinstitutionalisation of  

the users; beginning articulation with basic attention,  intersectorial network and with 

the family; social preconceive and the medical hegemonic paradigm at health 

establishments. In spite of these stones through the way, the social attendants of the 

Psycho Social Attention Centers of the Serido’S region go on fighting everyday 

struggles in the history’s ground. 

Key words: Ethical- Political Project; Rights; Psychiatric Reform. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trato com a “loucura” vem sendo problematizado há séculos, das mais diversas 

formas, de acordo com cada contexto histórico, político, econômico, social e cultural, 

tendo experimentado, ao longo do tempo, o crivo da segregação, dos rótulos 

pejorativos, do cerceamento de liberdades, da hospitalização, do discurso do poder-

saber da psiquiatria acerca da doença mental e seus tratamentos e das resistências e 

contestações, cuja expressão mais notória é o Movimento pela Reforma Psiquiátrica.  

Esse processo, protagonizado pelo Movimento dos Trabalhadores da Saúde 

Mental surgiu no final da década de 1970 denunciando as péssimas condições dos 

hospitais psiquiátricos e suas irregularidades no tratamento das pessoas em sofrimento 

psíquico e levantou a bandeira por melhores condições de trabalho nessas instituições; 

bem como, mobilizou a luta por direitos para essas pessoas.  

Ao longo das quatro últimas décadas, esse tem conseguido avanços significativos, 

com a implantação gradativa da rede de atenção psicossocial, com os dispositivos 

substitutivos aos hospitais psiquiátricos, como os Centros de Atenção Psicossocial - 

CAPS que traz uma nova concepção de saúde mental, por meio da oferta de suporte 

psicossocial no território, da desconstrução de preconceitos, da (re)socialização, da 

diminuição de internações, do fortalecimento dos vínculos familiares e sociais e da luta 

por direitos. Porém, esses avanços têm sido comprometidos com a ofensiva neoliberal, 

que a passos largos vem sucateando as políticas sociais públicas com o 

subfinanciamento e desfinanciamento pelo Estado, a defesa do privado sobrepondo-se 

ao público e a injeção de recursos públicos em instituições privadas e filantrópicas. E a 

saúde mental, que nunca foi uma prioridade, sofre nítida tendência a recuos e 

retrocessos nessa conjuntura de expropriação de direitos e agudização da Questão Social 

e suas refrações. Evidência disso é a insuficiência dos CAPS e dos outros dispositivos 

substitutivos e, em contrapartida, a proliferação de clínicas particulares, comunidades 

terapêuticas e fazendas de cunho religioso para o tratamento dos usuários de álcool e 

outras drogas. Some-se a isso, a grande incidência de internações involuntárias e 

compulsórias, que trazem à tona, e com novas roupagens, a perspectiva higienista e 

coercitiva do Estado, e contrariam os princípios do SUS e da reforma psiquiátrica e 

ferem substancialmente os direitos humanos. 

A luta por direitos para as pessoas com transtorno mental é um tema instigante, 

complexo e cercado por contradições estruturais e conjunturais, sendo essas fruto do 
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pensamento sócio-econômico-político-cultural de cada momento histórico, que molda a 

relação estabelecida entre a sociedade e o trato com a “loucura”.  

Ela veio ganhar visibilidade no final da década de 1970 e no decorrer da década 

de 1980, com o processo de reforma psiquiátrica brasileira, atrelado ao movimento de 

reforma sanitária, que encampava a luta por novas formas de conceber e construir saúde 

pública, gratuita e de qualidade para todos os segmentos sociais. O movimento de 

Reforma Psiquiátrica emerge no bojo desse processo de redemocratização no Brasil, 

contestando o modelo hospitalocêntrico vigente, denunciando práticas desumanas, 

sendo esse, fruto da articulação entre profissionais da saúde, Estado, pessoas que sofrem 

psiquicamente, familiares e sociedade, na busca de uma reestruturação do atendimento 

em saúde mental, por meio da implementação gradativa de serviços substitutivos como 

os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, as Residências Terapêuticas, o Programa 

de Volta para Casa, entre outros.  

 Nesse processo de Reforma Psiquiátrica, a bandeira da “cidadania”, da luta por 

direitos para quem sofre psiquicamente foi levantada e permanece até hoje nos 

dispositivos substitutivos, dentre eles os CAPS. Quando nos referimos a luta por 

cidadania partimos do entendimento dessa, para além do discurso do “direito a ter 

direitos” e da visão meramente formal, contida em documentos legais como a 

Constituição Brasileira de 1988. Com isso não estamos querendo desmerecer essa 

relevante conquista, que foi a Constituição de 1988, fruto das intensas lutas sociais, e 

que representa um marco civilizatório do nosso país, mas atentar para as contradições 

existentes na sociedade regida pelo capital, e para os limites dos direitos nesse tipo de 

sociabilidade, em que a igualdade jurídica convive contraditoriamente com a 

desigualdade real. Assim, “o capitalismo mostrou que a exploração de classe pode 

conviver com a igualdade jurídica entre os proprietários dos meios de produção e os 

trabalhadores, convertidos, ambos, em cidadãos” (BOITO, 2007, p.253). 

 Na luta por direitos das pessoas que sofrem psiquicamente vários são os atores 

que a protagonizam, dentre eles elegemos como sujeitos da nossa pesquisa os(as) 

assistentes sociais que trabalham nos CAPS da região Seridó, para compreender se os 

princípios da Reforma Psiquiátrica e do Projeto Ético-Político do Serviço Social são 

utilizados como referencial de atuação desses(as) profissionais. 

Partimos do entendimento do Projeto Ético-Político do Serviço Social como 

sendo um projeto de cunho profissional, de recusa ao conservadorismo, fruto do 

amadurecimento teórico, ético e político, comprometido com a classe trabalhadora e 
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com a garantia inalienável dos direitos humanos, da democracia e da superação da 

ordem social capitalista desigual e excludente, na perspectiva da liberdade, igualdade e 

justiça social. É importante ressaltar que esse projeto, enquanto processo, vem sendo 

construído paulatinamente entre avanços e recuos, perpassado por polêmicas e 

contradições, visto que o mesmo é dialético, como também o é a sociedade, as relações 

e a categoria profissional.  

É relevante salientar que a viabilização de direitos nessa sociabilidade marcada 

pela estrutural desigualdade social é uma mediação para garantia das condições de 

reprodução da classe trabalhadora e que os conceitos ideológicos nela embutidos como 

é o caso da tão sonhada “cidadania” é algo complexo, tortuoso, que exige cuidado e 

criticidade, visto que, sob o discurso de uma suposta igualdade, que só se dá em âmbito 

meramente formal, as reais desigualdades e contradições sociais são encobertas e 

naturalizadas pela figura do “cidadão”. Partimos da concepção de que a luta por direitos 

não se esgota em si mesma, na viabilização de direitos formais, no reformismo e na 

manutenção do status quo, mas é uma mediação para construção coletiva de um novo 

tipo de sociabilidade que se contraponha ao capital e que tenha como horizonte “a 

extinção dos próprios direitos humanos”, conforme ressalta Tonet (2004). 

  Na atual sociedade capitalista neoliberal, excludente e discriminatória, sob o 

signo do capital e da mundialização, marcada pela contradição capital X trabalho e por 

sua lógica de acumulação que mercantiliza e deteriora as relações sociais, na qual a 

racionalidade, produtividade, lucro, consumo, eficiência e qualidade, ocupam lugar de 

destaque, as pessoas com transtornos mentais ocupam um lugar periférico, uma vez que 

não se enquadram nos critérios produtivos do referido sistema. Assim sendo, as pessoas 

em sofrimento psíquico passam a fazer parte da população sobrante, excluída do 

mercado de trabalho, estigmatizada, desprovida dos critérios de sociabilidade burguesa 

(produção e consumo), que precisa lutar pelo “direito de ter direitos”, uma vez que o 

conceito de cidadania está atrelado à ideologia neoliberal na qual o “fetichismo do 

dinheiro e da mercadoria parece reinar com todas as pompas ao lado da exaltação do 

mercado, o cidadão é reduzido à condição de consumidor” (IAMAMOTO, 2003, p.36). 

 Essa sociedade propulsora de uma política restritiva de direitos, de deterioração 

do público e privatizações, de um Estado mínimo, do agravamento das desigualdades 

sociais e das refrações da Questão Social, favorece a incidência de transtornos mentais 

na população, visto que, esse contexto econômico e social apresenta altas taxas de 

desemprego, desigualdade social, miséria, baixa qualidade de vida, violência social, 



15 
 

 
 

entre outros, que propiciam a incidência de estresses, ansiedades, fobias sociais, quadros 

de dependência química, e, gera o aumento das demandas nos serviços de saúde mental 

(VASCONCELOS, 2012). 

Historicamente as pessoas que sofrem psiquicamente pertencem aos grupos 

sociais mais estigmatizados, cercados de estereótipos negativos, vinculados à ideia de 

“loucura”, insanidade, periculosidade, hostilidade, incapacidade, inadaptação ao 

convívio social, que sustentou durante um longo período as práticas desumanas de 

eletrochoque, cárcere privado, tortura, espancamento, camisa de forças, entre outras que 

se inscrevem nas violências física, psicológica e simbólica, institucionalizadas pelos 

hospitais psiquiátricos.   

 

[...] Reconstituiu-se em torno deles (os loucos) todo um encadeamento moral 

que transformava o asilo numa instância perpétua de julgamento; o louco 

tinha que ser vigiado nos seus gestos, rebaixados em suas pretensões, 

ridicularizados nos seus erros (FOUCAULT, 2010, p.26). 

 

Dessa forma, torna-se perceptível que o hospital psiquiátrico, durante longo 

período tido como o espaço de tratamento dos ditos loucos, favoreceu o processo de 

cerceamento de liberdade, segregação e negação de direitos e cidadania às pessoas que 

sofrem psiquicamente, visto que socialmente se difundia ainda mais a necessidade de 

reclusão do louco, já que esse era considerado incapaz de respeitar o contrato social e de 

exercer sua cidadania com todos os seus corolários (TENÓRIO, 2001). 

Contrapondo-se a essas práticas desumanas e excludentes, centradas no 

modelo hospitalocêntrico, emerge no cenário brasileiro na década de 1970 o Movimento 

de Reforma Psiquiátrica sob inspiração da Psiquiatria Democrática Italiana, primando 

por uma reestruturação do atendimento em saúde mental mediante serviços substitutivos 

aos hospitais psiquiátricos como os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, as 

Residências Terapêuticas o Programa de Volta pra Casa, entre outros, que têm como 

objetivos promover a autonomia e o resgate da cidadania das pessoas em sofrimentos 

psíquicos. 

É importante mencionar que apesar do movimento da reforma em curso e de 

seus importantes avanços em relação à cidadania das pessoas com transtornos mentais, 

o preconceito social ainda é muito acentuado o que resulta na segregação afetiva, social 

e econômica das pessoas com transtorno mental e de seus familiares. 
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 No contexto societário capitalista, apesar de o discurso social voltar-se para a 

democracia, os direitos e cidadania e para uma suposta igualdade formal, no cotidiano 

esbarramos nos limites e contradições desse discurso, tendo em vista que, construída 

sob a égide de uma sociedade de classes e da propriedade privada, a cidadania encobre 

opressões e violações à medida  que situa a igualdade no plano civil e político, todavia, 

na reprodução da sociabilidade capitalista, o Estado, enquanto representante dos direitos 

e deveres, é gerenciado pela classe dominante, a quem interessa “escrever uma lei” e 

“executar outra”. 

Nesse sentido, falar em direitos e na mediação exercida pelos profissionais de 

Serviço Social que atuam na área da saúde mental para viabilização desses torna-se 

complexo e tortuoso, uma vez que implicará uma leitura crítica e reflexiva da atual 

conjuntura e da desigualdade estrutural que nutre o capital, bem como, implicará no 

questionamento das reais condições de efetivação dessa cidadania limitada, nesse 

contexto de precarização dos serviços públicos de saúde que contrariam a 

universalidade e integralidade da saúde, preconizada pela Constituição Federal de 1988 

e pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 

  O presente estudo intitulado “DOS HOSPÍCIOS ÀS RUAS”: (RE) 

PENSANDO OS DIREITOS PARA AS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL 

À LUZ DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL” é fruto das 

inquietações surgidas a partir da minha inserção profissional no CAPS I Parelhas-RN 

(de 2009 à 2014) e das demandas e questionamentos trazidos pelos(as) usuários(as) no 

cotidiano do referido serviço, mais especificamente na oficina da cidadania, oficina da 

palavra, nos acolhimentos e visitas domiciliares, e de conversas com outros(as) 

profissionais dos CAPS da região, em que várias questões como direitos, preconceitos, 

discriminação, sociedade, família, entre outros, eram debatidos. Lembro com clara 

nitidez de um momento marcante da oficina da cidadania quando questionei os(as) 

usuários(as) o que eles(as) entendiam por cidadania, e um deles rebateu meu 

questionamento perguntando: Onde fica essa cidade? Nesse momento vi que a cidadania 

é algo alheio, abstrato, distante, de todos nós, que dá a ilusão de que todos somos iguais, 

“cidadãos”, quando na verdade essa é uma igualdade em âmbito meramente formal, que 

encobre as reais desigualdades a que estamos submetidos nessa sociabilidade regida 

pelo capital, que mercantiliza a vida e suas relações e a figura do cidadão é atrelada a 

possibilidade de inserção pela produção e pelo consumo. E pensar a cidadania para as 

pessoas com transtorno mental exige mediações ainda mais complexas, visto que, 
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englobará outras desigualdades, outras  violências e opressões próprias do rótulo de 

“louca” a elas atribuídas.  

Outro momento marcante foi num acolhimento na semana da luta antimanicomial 

em que perguntei aos(as) usuários(as) do CAPS o que mais os(as) incomodavam na 

sociedade e esses(as) relataram que era o preconceito e a discriminação de serem 

taxados(as) e tratados(as) como “loucos” e incapazes, inclusive por familiares e 

vizinhos(as). Nesse momento, vi que o que fazíamos enquanto CAPS era muito pouco 

diante das inúmeras expressões de violência e discriminação que as pessoas em 

sofrimento psíquico passam cotidianamente e que era urgente desenvolvermos 

estratégias mais eficazes que combatessem esse preconceito, que levasse a sociedade a 

desnaturalizar as violências, e a enxergar os sujeitos para além do diagnóstico. 

Chegamos a montar um projeto intitulado “CAPS I Parelhas: cidadania além dos 

muros”, cujas ações tiveram certa visibilidade e repercussão, mas não atingiram o cerne 

do problema, que tem raízes históricas e forte componente ideológico e cultural 

associados.  

Há três anos sai do CAPS, mas o CAPS não saiu de mim, pois o referido serviço não 

representou apenas uma oportunidade de emprego e sim um enveredar pelos caminhos 

tortuosos e apaixonantes da saúde mental, com os sujeitos estigmatizados, marcados 

pelos sofrimentos do adoecimento mental, pelos devaneios, delírios e denúncias da 

“podridão” da sociedade, suas violências, opressões e sua invisibilidade social. Além 

disso, configurou-se como oportunidade de materializar o projeto ético-político do 

Serviço Social e os valores da reforma psiquiátrica ao permitir a articulação com outros 

sujeitos coletivos que acreditam e lutam por um tratamento mais humanizado, de base 

comunitária no território, vendo as singularidades dos sujeitos enquanto partícipes da 

totalidade social e suas contradições, procurando fazer as mediações necessárias a favor 

da viabilização e ampliação dos direitos e da construção de uma nova ordem societária, 

justa, equânime, igualitária, em que todos tenham vez e voz e todas as opressões e 

violações sejam abolidas.  

  O presente estudo se propõe a responder a questão central de pesquisa: Quais os 

limites, possibilidades e desafios enfrentados pelos(as) assistentes sociais dos CAPS da 

região Seridó no que se refere à viabilização de direitos dos(as) usuários(as) a luz do 

Projeto Ético-Político do Serviço Social e da Reforma Psiquiátrica? E para darmos 

respostas aproximadas, a essa questão de pesquisa, elencamos como objetivo central: 

Analisar os limites, possibilidades e desafios enfrentados pelos(as) assistentes sociais 
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dos CAPS da região Seridó na viabilização de direitos dos(as) usuários(as), em 

consonância com o Projeto Ético-Político do Serviço Social e a Reforma Psiquiátrica; e 

como objetivos específicos: Apreender as experiências profissionais dos(as) assistentes 

sociais dos CAPS da região Seridó e suas relações com a viabilização dos direitos dos 

(as) usuários(as); Identificar os limites, possibilidades e desafios postos ao Serviço 

Social nos CAPS da região Seridó; Conhecer o entendimento dos(as) assistentes sociais 

dos CAPS da região Seridó sobre o Projeto Ético-Político e a Reforma Psiquiátrica; e 

Compreender se os(as) assistentes sociais dos CAPS da região Seridó materializam no 

exercício profissional os princípios do Projeto Ético-Político e da Reforma Psiquiátrica 

e de que forma o fazem. 

Assim, buscaremos dar respostas aproximadas ao objeto de estudo, tendo 

consciência de que ele é histórico, dinâmico, partícipe de uma realidade objetiva, com 

características subjetivas, e que está em interação direta com outros sujeitos, que 

constroem identidade com a pesquisadora e nessa relação ambos se transformam, 

realizaremos uma pesquisa de natureza qualitativa, por compreendermos 

 

[...] que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vinculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se 

reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o 

sujeito – observador é parte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhe um significado. O objeto não é um 

dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos 

concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2009, p. 79). 

 

Nesse sentido, entendemos que o conhecimento da realidade não é estanque, e 

sim dialético e histórico, estando, portanto, em constante transformação e passível de 

sucessivas aproximações, visto que ao elencar um objeto de pesquisa podemos 

contribuir com o seu desvelar, compreendendo-o em suas múltiplas determinações. Nas 

Ciências Sociais, as pesquisas adquirem um caráter essencialmente qualitativo, visto 

que, seu objeto de estudo está diretamente relacionado com sujeitos, seus significados, 

suas relações, dentro da trama que compõe a contraditória dinâmica social em constante 

transformação.  

 

A rigor qualquer investigação social deveria contemplar uma característica 

básica do seu objeto: o aspecto qualitativo. Isto implica considerar sujeito de 

estudo: gente, em determinada condição social, pertencente a determinado 

grupo social ou classe com suas crenças, valores e significados. Implica 
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também considerar que o objeto das ciências sociais é complexo, 

contraditório, inacabado e em permanente transformação (MINAYO, 2006, 

p.22). 

 

  Precisamos assim, ter clareza dos objetivos a que nos propomos e do percurso 

metodológico que precisaremos trilhar para alcançá-los para não nos perdermos no meio 

do caminho ou desviarmos a rota. Nesse sentido, Minayo (2006, p.22) pontua que,  

 

[...] o processo de apreensão e compreensão da realidade inclui as concepções 

teóricas e o conjunto de técnicas definidos pelo pesquisador para alcançar 

respostas ao objeto de estudo proposto. É a metodologia que explicita as 

opções teóricas fundamentais, expõe as implicações do caminho escolhido 

para compreender determinada realidade e o homem em relação com ela. 

 

  Assim, na busca de respostas aproximadas as nossas questões de pesquisa 

utilizaremos como método o materialismo histórico dialético por acreditar que ele nos 

fornecerá os subsídios teóricos necessários para o diálogo crítico-reflexivo com o nosso 

objeto de estudo, percebendo-o em sua processualidade, relações, dinâmica, 

contradições, totalidade, singularidade, particularidade, partindo do concreto dado, 

passando pelas abstrações, para chegar ao concreto pensado. Vale ressaltar que o 

movimento dialético do objeto de estudo a qualquer momento pode ser revisto e ser 

feito o caminho de volta, visto que como nos diz MARX “a realidade é síntese de 

múltiplas determinações”.  

 

A pesquisa tem o método dialético como a lente orientadora de todo o 

processo de investigação e análise realizado. Escolheu-se o método dialético 

por levar o pesquisador a trabalhar sempre considerando a contradição e o 

conflito; o devir; o movimento histórico; a totalidade e a unidade dos 

contrários; além de apreender, em todo o percurso de pesquisa, as dimensões 

filosófica, material/concreta e política que envolvem seu objeto de estudo 

(LIMA e MIOTO, 2007, p.39). 

 

A perspectiva materialista “busca encontrar, na parte, a compreensão e a 

relação com o todo; e a interioridade e a exterioridade como constitutivas dos 

fenômenos” (MINAYO, 2006, p.25). Além de reconhecer a realidade como complexa, 

heterogênea e contraditória, nas diversas facetas, nas diversas peculiaridades que a 

compõe, como nos diz Casseb (2007).   

Utilizaremos como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental, por entender que elas fundamentarão teoricamente o objeto de 
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estudo, tendo cautela nas leituras quanto ao rigor científico e nas documentações que 

faremos análise, procurando saber a procedência e a credibilidade dos documentos 

escolhidos, o contexto em que foram escritos e a relevância desses para o descortinar do 

nosso objeto. Lima e Mioto (2007, p.37), discorrem que, “trabalhar com a pesquisa 

bibliográfica significa realizar um movimento incansável de apreensão dos objetivos, de 

observância das etapas, de leitura, de questionamentos e de interlocução crítica com o 

material bibliográfico, e que exige vigilância epistemológica”.  

Dessa maneira, procuraremos estar vigilantes em todas as etapas do processo 

de pesquisa, dialogando criticamente com o material teórico, vendo se eles estão em 

consonância ao proposto nos nossos objetivos e se dão suporte necessário para o 

desvelar do nosso objeto de pesquisa.  

Partiremos inicialmente de uma pesquisa bibliográfica, estruturada em autores 

que trabalham as temáticas: Saúde Mental, Direitos e Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, sendo eles respectivamente: Amarante (1995a; 1995b; 1996; 2001; 2007), 

Bisneto (2007), Bravo (2000; 2007; 2012), Foucault (2010), Tenório (2001), Saraceno 

(1999), Vasconcelos (2012; 2016), Delgado (1992); Behring (2009; 2011), Guerra 

(2007), Marx (1998; 2009), Santos (2007; 2008a; 2008b; 2010), Tonet (1997;2002), 

Trindade (2010); Barroco (2001; 2009; 2011), Braz (2007), Cisne (2009), Guerra 

(2007ª; 2007b), Matos (2007; 2013), Netto (1999; 2007), Ramos (2001; 2003; 2009), 

entre outros, procurando dialogar com eles e adquirir subsídios críticos para fazer a 

interlocução entre teoria e prática. 

No que concerne à pesquisa documental utilizaremos documentos oficias que 

discorrem sobre a política de saúde mental (CF 1988, Lei 10.216/2001, Portaria nº 336, 

Decreto 7.508/2011, entre outros), bem como publicações e documentos da categoria 

profissional expedidos pelo CFESS (Parâmetros para atuação de assistentes sociais na 

política de saúde, Lei de regulamentação da Profissão, Código de ética do assistente 

social, CFESS Manifesta, entre outros). Partiremos da concepção de Appolinário (2009, 

apud. Sá-Silva et. al, 2009, p.8) sobre documento enquanto “Qualquer suporte que 

contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, 

estudo ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, os manuscritos, os registros 

audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros”. 

Para consecução dos objetivos propostos, também utilizaremos como 

instrumental de produção de dados na pesquisa de campo a entrevista semiestruturada 

com os (as) assistentes sociais dos CAPS da região Seridó, no intuito de conhecer a 
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percepção que os(as) assistentes sociais tem acerca dos limites, possibilidades e desafios 

enfrentados para viabilização de direitos, e a consonância do seu exercício profissional 

nesses serviços com a materialização do Projeto Ético-Político e com a Reforma 

Psiquiátrica. 

Partimos da conceituação de Manzini (2004, p.9) acerca da entrevista 

semiestruturada, entendida como 

 

[...] uma das formas para coletar dados. Ela se insere em um espectro 

conceitual maior que é a interação propriamente dita que se dá no momento 

da coleta. Nesse sentido, para nós a entrevista pode ser concebida como um 

processo de interação social, verbal e não verbal, que ocorre face a face, entre 

um pesquisador, que tem um objetivo previamente definido, e um 

entrevistado que, supostamente, possui a informação que possibilita estudar o 

fenômeno em pauta, e cuja mediação ocorre, principalmente, por meio da 

linguagem. 

 

Realizamos a entrevista semiestruturada com assistentes sociais que atuam nos 

referidos CAPS (vale salientar que são 5 CAPS e 06 profissionais, porque um desses 

serviços conta com 2 profissionais), por acreditar que esse instrumento de coleta de 

dados possibilitará conhecer o entendimento dos(as) profissionais acerca do exercício 

profissional e das implicações dele na materialização do projeto ético-político e da 

reforma psiquiátrica e consequentemente dos direitos das pessoas em sofrimento 

psíquico, sem perder a sensibilidade a novos elementos que possam vir a ser acrescidos 

pelos sujeitos e contribuir para o aprofundamento da pesquisa, tornando a entrevista 

mais interativa, visto que os(as) entrevistados(as) são protagonistas desse processo de 

construção do conhecimento. 

Isso posto, vamos ao perfil desses sujeitos que estão nas trincheiras de luta em 

prol da saúde mental nos CAPS do Seridó e que se dispuseram a contribuir com esta 

pesquisa. As entrevistas foram realizadas com 5 (cinco) assistentes sociais de 4 (quatro) 

dos 5 (cinco) CAPS da região Seridó, pois o CAPS de Currais Novos estava sem 

assistente social diretamente no momento da pesquisa de campo (realizada de fevereiro 

a maio de 2017). Os dados levantados revelam que dos sujeitos da pesquisa 4 (quatro) 

são do sexo feminino e 1 (um) do masculino, confirmando assim a predominância das 

mulheres no exercício da profissão. As idades variam entre 27 (vinte e sete) e 40 

(quarenta) anos, portanto, os sujeitos da pesquisa são adultos jovens, graduados(as) há 

pouco tempo, haja vista que o ano de conclusão do curso varia de 2000 (dois mil) à 

2014 (dois mil e quatorze), de forma que a maioria, 4 (quatro) desses sujeitos,  concluiu 
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a graduação entre 2008 (dois mil e oito) e 2014 (dois mil e quatorze), sendo só um com 

formação há mais de 10 (dez) anos. Predominantemente, tiveram acesso à formação 

crítico-reflexiva presencial, visto que, 3 (três) se formaram em universidades federais, 1 

(um) fez metade do curso numa universidade federal e a outra metade a distância e 

1(um) fez o curso na modalidade de ensino a distância (EAD), porém esse dado sinaliza 

o quanto as faculdades na modalidade EAD estão se expandindo e os(as) profissionais 

nela formados estão se inserindo gradativamente no mercado de trabalho. 

No que se refere à formação complementar em nível de pós-graduação, 3 (três) 

concluíram especialização e 1 (um) a está cursando, 1 (um) é discente do mestrado 

profissional e apenas 1 (um) não se inseriu nesta modalidade de formação profissional. 

Tal dado aponta para a busca, por parte dos(as) profissionais pela qualificação de forma 

contínua, mesmo que por conta própria (sem apoio e incentivo financeiro da gestão). 

Essa preocupação em investir na formação expressa uma exigência do tempo presente, 

da competitividade capitalista, mas, sobretudo, denota o compromisso destes sujeitos 

com o aprimoramento intelectual, na perspectiva do desenvolvimento da competência 

profissional e da qualidade dos serviços prestados à população, um dos princípios do 

Código de Ética do assistente social. No que concerne ao tempo de exercício 

profissional esse varia de 2 (dois) a 16 (dezesseis) anos de trabalho e na área específica 

de saúde mental com atuação no CAPS esse tempo varia de 1 e ½ (um ano e meio) a 5 

(cinco)  anos, tendo a maioria, 3 (três) deles, uma atuação recente entre 1 e ½ (um ano e 

meio) e 3 (três anos), o que revela que grande parte dos(as) profissionais está 

desbravando os caminhos da saúde mental na perspectiva da reforma psiquiátrica e só 

conhece os manicômios via literatura, tendo só uma das pessoas entrevistadas, 

conhecimento empírico com o hospital psiquiátrico no período de estágio da faculdade  

(a que tem formação superior a 10 anos). 

Fizemos uma análise dos dados produzidos interligando-os com as ideias 

dos(as) autores(as) de forma crítica e reflexiva. Como também, tivemos a oportunidade 

de confirmar, reformular ou desconstruir os pressupostos dos quais se partiu, uma vez 

que se entende que a prática é mais complexa do que a teoria e é ela quem a modifica, 

aprimora e vivifica. Além de ressaltar as inquietações, os novos questionamentos 

surgidos e a síntese das reflexões trazidas nesse trabalho, que não se encerra no ponto 

final, mas traz nas respostas aproximadas das questões de pesquisa e suas entrelinhas a 

possibilidade de continuidades, rupturas, aprofundamentos, visto que o objeto de 
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pesquisa é histórico, dialético, unidade do diverso e síntese de múltiplas determinações 

que formam a complexa totalidade social.  

O presente trabalho será organizado de modo a se tornar o mais compreensível 

possível, trabalhando de forma articulada as categorias saúde mental, direitos e projeto 

ético-político do Serviço Social interligando as falas dos autores e dos sujeitos da 

pesquisa de modo dialético. Para garantir o respeito à questão ética do sigilo dos 

sujeitos da pesquisa e evitar que esses possam ter sua identidade revelada, utilizamos 

para cada um deles nomenclatura que se reporta aos princípios do código de ética do(a) 

assistente social, sendo eles: Justiça Social, Equidade, Compromisso, Democracia e 

Liberdade. 

Assim, nesta parte introdutória procuramos situar o objeto de pesquisa, o 

problema a que ela se propõe a responder, os objetivos que pretendemos alcançar, o 

percurso metodológico seguido, as categorias fundantes e o método utilizado como 

embasamento teórico crítico-reflexivo para subsidiar as discussões. 

    O segundo capítulo, intitulado SAÚDE MENTAL: caminhos e descaminhos 

construídos no chão da História nos reportaremos à história para descortinar como a 

saúde mental foi concebida e construída ao longo do tempo, ressaltando os caminhos e 

descaminhos, os conceitos diversos, sua processualidade, os preconceitos, estereótipos 

que povoavam e povoam o ideário social acerca da “loucura”. Assim como, se 

discorrerá sobre as práticas hospitalocêntricas e desumanizadas da violência 

institucionalizada, centradas no manicômio, até chegarmos às lutas em prol da 

construção da reforma psiquiátrica e seus serviços substitutivos, fazendo uma 

interlocução da Reforma Psiquiátrica com a Reforma Sanitária, pensando-as como 

processos em construção, que visam ao fortalecimento da saúde enquanto política social 

democrática, pública, integral, consentânea às necessidades da população e que estão 

intimamente ligadas aos valores do Projeto Ético-político do Serviço Social e da 

intervenção dos profissionais na saúde. Abordaremos ainda, os dispositivos da Reforma 

Psiquiátrica, dando ênfase aos CAPS e sua nova concepção de saúde mental, centrada 

em práticas humanizadas e na reorganização do modelo de assistência às pessoas que 

sofrem psiquicamente. Daremos um recorte especial para os CAPS da região Seridó por 

ser o lócus da nossa pesquisa, procurando contextualizá-los em nível nacional e discutir 

suas particularidades, sua dinâmica de funcionamento, suas fragilidades, 

potencialidades e as implicações desses dispositivos para a Reforma psiquiátrica e sua 

preconizada “cidadania” para as pessoas que sofrem psiquicamente. 
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 No terceiro capítulo intitulado ENTRE FLORES E ESPINHOS: direitos, lutas 

de classe, capitalismo e seus percalços nos dispomos a discutir os direitos na 

sociabilidade capitalista, suas contradições, seu fetiche, seus limites estruturais, suas 

possibilidades e desafios, especialmente com um recorte desses direitos para as pessoas 

com transtorno mental, focalizando as particularidades, complexidades e desafios para 

efetivação desses, bem como trazendo criticamente ao debate os discursos ideológicos 

que povoam o ideário social e fazem com que o preconceito, a discriminação e todas as 

violências deles decorrentes sejam naturalizadas e encobertas pelo mito da democracia, 

da cidadania e sua igualdade jurídica e do suposto respeito as diferenças. Esse fetiche 

dos direitos no capitalismo, faz com que a igualdade jurídica conviva paradoxalmente 

com a desigualdade real, e as contradições estruturais próprias dessa sociabilidade sejam 

ideologicamente encobertas pelo discurso do direito a ter direitos e pelo rótulo de 

“cidadania” a todos imposto, falseando assim a realidade sócio histórica e as relações de 

exploração e opressão vigentes. Além disso, discutiremos as contribuições que a 

Reforma Psiquiátrica trouxe ao dar visibilidade às pessoas em sofrimento psíquico, 

denunciar a institucionalização dos manicômios, implantar modelos substitutivos de 

atenção psicossocial como os CAPS e reclamar direitos para esses sujeitos, trazendo ao 

debate os limites desses direitos e da suposta cidadania “interditada”, “tutelada”, 

perpassada pelo espectro da “loucura” e da “alienação”. E também debateremos a 

necessidade dos direitos e da luta pela sua efetivação e ampliação, numa perspectiva de 

que esses não se esgotem em si mesmos, mas sejam mediações para construção de uma 

“cultura política emancipatória para além do capital”, em que “o desenvolvimento de 

cada um seja condição para o desenvolvimento de todos”. 

 O quarto capítulo intitulado PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO 

SOCIAL, SAÚDE MENTAL E DIREITOS: debates, dilemas e desafios na 

contemporaneidade, trabalharemos a relevância do Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, consolidado na década de 1980 e 1990 e hegemônico na profissão nas duas 

últimas décadas, ressaltando suas bases constitutivas fincadas no chão da história, os 

rebatimentos da crise do capital e suas estratégias destrutivas na atual conjuntura e no 

Projeto Ético-Político, os debates que o perpassam e os desafios contemporâneos para 

seu fortalecimento, nesse tempo de descenso e fragilização das lutas e resistências 

coletivas, assim como, nos propomos a discutir a articulação entre Projeto Ético-Político 

do Serviço Social, saúde mental e direitos, ressaltando as demandas postas ao Serviço 

Social pela saúde mental, sua interlocução com a materialização do Projeto Ético-
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Político, os limites, possibilidades e desafios postos na atualidade para os(as) assistentes 

sociais no campo da saúde mental e atenção psicossocial, especificamente nos CAPS, 

no sentido da viabilização de direitos para as pessoas em sofrimento psíquico, da 

construção de ações em prol de uma sociedade que respeite a diversidade humana e lute 

pela ampliação e efetivação dos direitos e se contraponha ao capital e suas opressões.  

 Além disso, o quarto capítulo faz um recorte dos CAPS da região Seridó e da 

intervenção dos(as) assistentes sociais nesses serviços, no intuito de analisar como 

esses(as) profissionais no seu exercício profissional materializam o Projeto Ético-

Político do Serviço e os direitos preconizados pela Reforma Psiquiátrica, utilizando para 

isso, a fala dos sujeitos da pesquisa para discutir, à luz da teoria crítica, as condições 

objetivas de trabalho e suas implicações para a intervenção na realidade dos CAPS da 

região Seridó, destacando suas particularidades no que tange aos entraves, 

potencialidades, avanços, dilemas e desafios que perpassam a atuação desses 

profissionais na área da saúde mental e que estão dialeticamente imbricadas com a 

totalidade das desfavoráveis condições objetivas da sociabilidade capitalista.  

 Nas considerações finais abordaremos de forma sucinta as apreensões a que 

chegamos a partir dos caminhos e descaminhos que percorremos no estudo do nosso 

objeto, “o concreto pensado”. Nele traremos as respostas aproximadas ao nosso 

problema de pesquisa, confirmando assim, alguns pressupostos dos quais partimos, 

refutando outros, e elencando as surpresas trazidas pela pesquisa e as contribuições 

dessas no desvelar do nosso objeto. Como também, ressaltaremos as inquietações, os 

novos questionamentos surgidos e a síntese das reflexões trazidas nesse trabalho, que 

não se encerra no ponto final, mas traz nas entrelinhas a possibilidade de continuidades, 

rupturas e aprofundamentos. 
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2. SAÚDE MENTAL: caminhos e descaminhos construídos no chão da História 

 

Enveredar pelos caminhos da Saúde Mental ao longo da História é tortuoso, 

visto que exige entender sua processualidade, revisitar os percursos, as diversas 

conotações, os cenários e atores sociais e descortinar como o trato com a “loucura” se 

efetivou ao longo do tempo. Esse trajeto é delicado e repleto de percalços, de avanços e 

recuos, uma vez que, cada contexto tem suas peculiaridades, seus determinantes e 

condicionantes históricos, sociais, culturais, ideológicos, políticos, econômicos, que 

exigirão de nós um olhar criterioso, atento para o dito e não dito, para as correlações de 

força, para os projetos hegemônicos, para as contradições e complexidades que formam 

a totalidade social.  

Quando falamos em Saúde Mental, muitas vezes não nos damos conta da sua 

complexidade e do seu alcance e corremos o risco de restringi-la a um ramo ou 

especialização da saúde sob o domínio psi (psiquiatria, psicologia, psicanálise...) ou a 

um conceito simplista que não comporte a diversidade de saberes que se entrecruzam. 

Desse modo, “quando nos referimos à saúde mental, ampliamos o espectro dos 

conhecimentos envolvidos, de uma forma tão rica e polissêmica que encontramos 

dificuldades de delimitar suas fronteiras, de saber onde começam e terminam seus 

limites” (AMARANTE, 2007, p.15-16) 

Destarte faremos um trajeto pela história da saúde mental, percorrendo os muros 

físicos, simbólicos e ideológicos que dão materialidade a institucionalização e ao trato 

da “loucura”, dialogando com diversos autores de referência sobre a temática, para 

entender como se deu a passagem da loucura para doença mental até chegarmos no que 

hoje conhecemos como transtorno mental ou sofrimento psíquico.  

Para isso, traremos ao debate a centralidade do saber médico e dos hospitais 

psiquiátricos como modelo hegemônico de tratamento para pessoas adoecidas 

psiquicamente na lógica da medicalização da vida e da violência institucionalizada, tal 

como, ressaltaremos as diversas formas de questionamento e denúncia às 

irregularidades de funcionamento dos manicômios, ilustradas nas suas precárias 

condições de trabalho e nas práticas desumanas e segregadoras, que desembocaram no 

surgimento da Reforma Psiquiátrica e seus dispositivos substitutivos, dentre eles, os 

CAPS, numa nova perspectiva de tratamento ancorada na desinstitucionalização, em 

práticas de saúde mental e atenção psicossocial no território e construção da “cidadania” 
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para as pessoas em sofrimento psíquico, em que a família e a sociedade têm um papel 

relevante nesse processo.  

  

2.1 As determinações sociais da saúde e suas peculiaridades no Capitalismo 

 

 Ao longo da História, em seus diversos contextos, a humanidade foi elaborando 

distintas concepções de saúde, consentâneas a cada formação social, compreensão da 

realidade e ao pensamento hegemônico da época. Assim,  

 

Desde as concepções primitivas, fundadas em uma exposição mágica – 

passando pelas explicações que correlacionavam o organismo humano com 

os elementos da natureza, pelas explicações religiosas, entre outras -, até as 

concepções mais atuais da ausência de doença e estado de completo bem-

estar biopsicossocial, a humanidade produziu e acumulou diversas formas de 

conceituação da saúde. Cada uma delas constitui uma concepção particular, 

orgânica aos interesses, necessidades e grau de explicação da realidade que 

alcançou o pensamento hegemônico em cada formação social nos diferentes 

momentos históricos. (ALBUQUERQUE e SILVA, 2014, p.954). 

 

 Grande parte dessas conceituações sobre a saúde estavam relacionadas meramente a 

fatores biológicos, centrada na figura do médico e da medicalização, desconsiderando 

os fatores sociais, econômicos, culturais e ideológicos, a apropriação dos produtos 

construídos pela humanidade de acordo com suas necessidades, com o grau de 

desenvolvimento das forças produtivas e com a complexificação da sociedade e suas 

relações. Visto que,  

 

Se entendermos, que saúde significa ‘estar vivo e em condição de nos 

objetivarmos como humanos, de realizarmos em cada um de nós o máximo 

dentro do que a humanidade já estabeleceu como possibilidade’, torna-se 

muito claro que essa objetivação depende não somente da regularidade 

anatomofuncional do corpo, mas também da possibilidade de apropriação 

daquilo que a humanidade produziu. Os produtos humanos aos quais estamos 

nos referindo e dos quais necessitamos para nos objetivarmos incluem: 

alimentos, moradia, educação, meio ambiente, transporte, serviços de saúde, 

hábito ou estilos de vida, entre outros, denominados de ‘determinantes sociais 

da saúde’ (ALBUQUERQUE e SILVA, 2014, p.957). 

 

 É importante ressaltarmos que esses aspectos que consubstanciam a saúde não 

devem ser vistos de modo fragmentado, dissociado da construção social da cultura 

hegemônica. Não devemos ser simplistas e restringir a saúde a estilos de vida e a prática 

de bons hábitos alimentares e de atividades físicas, responsabilizando individualmente 
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os sujeitos pelo binômio saúde/doença. É preciso pensar a saúde e seus fatores 

determinantes, condicionantes, atrelados à estrutura do sistema social de produção que 

lhe dá sustentação. Bem como, pensá-la articulada aos limites e possibilidades impostos 

pelo sistema vigente, que na particularidade do capitalismo, imprime mais limites do 

que possibilidades. Assim,  

 

[...] estabelecer, simplesmente, uma relação de correspondência entre fatores 

determinantes, tomados como elementos que geram desiguais condições de 

saúde e doença, pressupõe a possibilidade de intervir sobre eles, 

desconsiderando os limites e possibilidades impostos pelo modo de produção 

dominante (ALBUQUERQUE e SILVA, 2014, p.960). 

 

Nesse tipo de sociabilidade, as classes antagônicas estão em disputa constante e 

as condições de vida e saúde dessas são muito díspares, estando diretamente atreladas 

ao modo como se inserem nos meios de produção e consumo, uma vez que as condições 

materiais repercutem diretamente nas suas possibilidades de produção e reprodução 

social do modo de vida. 

 

Em uma sociedade de classes, em um mesmo momento histórico, o modo de 

viver, adoecer e morrer das diferentes classes e estratos de classe é bastante 

diverso. Em uma sociedade como a brasileira, por exemplo, já se sabe do que 

mais adoecem e morrem os médicos, os bancários, os banqueiros, os 

pedreiros os engenheiros, os estivadores, os trabalhadores de telemarketing, 

os desempregados, entre outros. Têm uma expectativa de vida bastante 

diversa e adoecem e morrem por causas bastante distintas devido ao modo 

como se inserem no mundo da produção e do consumo ALBUQUERQUE e 

SILVA, 2014, p.961-962). 

 

  Assim, na sociabilidade capitalista só podemos entender a saúde vendo-a 

inserida no palco da luta de classes, das contradições da sociedade reproduzidas pelas 

instituições formais e informais, na trama das disputas, das reivindicações por direitos, 

da cultura, aculturação e seus desdobramentos, da disseminação de valores ideológicos 

dominantes e da contraposição a eles, das resistências individuais e coletivas a 

exploração desenfreada do capital e sua particular forma de alienação, coisificação, que 

gera o adoecimento físico e psíquico dos seres humanos. Desse modo, 

 

A saúde só pode ser entendida dentro de uma sociologia de classe. Porém, 

dentro de uma sociologia de classe que: (a) possua instrumentos para 

perceber o caráter de abrangência das visões dominantes (pois as classes se 

encontram entre si, no seio de uma sociedade em relação e com problemas de 
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aculturação recíproca); (b) perceba também a especificidade dos sistemas 

culturais e subculturas dominadas em suas relações contraditórias com a 

dominação; (c) defina a origem e a historicidade das classes na estrutura do 

modo de produção; (d) conceba sua realização tanto nos espaços formais da 

economia e da política quanto nas matrizes essenciais da cultura como a 

família, a vizinhança, os grupos etários, os grupos de lazer, etc., considerando 

como espaços inclusivos de conflitos, contradições, subordinação e 

resistência tanto as unidades de trabalho como o bairro, o sindicato como a 

casa, a consciência como o sexo, a política como a religião (MINAYO, 2006, 

p.15). 

 

  Nesse sentido, pode-se perceber que a saúde é uma questão que perpassa os 

âmbitos individual e coletivo, compondo uma das necessidades de todos os indivíduos 

sociais, sendo ela “síntese de múltiplas determinações”, relações, fatores, associada às 

condições de existência, trabalho e consciência perpetradas com diversas peculiaridades 

pelas classes que compõem a sociedade capitalista. Ela é multidimensional, envolvendo 

vários aspectos: físicos, psicológicos, ambientais, culturais, econômicos, políticos, 

ideológicos, que conformam a totalidade da vida real e a complexa dimensão humana. 

Em outras palavras,  

 

A saúde enquanto questão humana e existencial é uma problemática 

compartilhada indistintamente por todos os segmentos sociais. Porém as 

condições de vida e de trabalho qualificam de forma diferenciada a maneira 

pela qual as classes e seus segmentos pensam, sentem e agem a respeito dela. 

Isso implica que, para todos os grupos, ainda que de forma específica e 

peculiar, a saúde e a doença envolvem uma complexa interação entre os 

aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais da condição humana e de 

atribuição de significados. Pois saúde e doença exprimem agora e sempre 

uma relação que perpassa o corpo individual e social, confrontando com as 

turbulências do ser humano enquanto ser total (MINAYO, 2006, p.15). 

 

 Isso posto, faz-se relevante ressaltar que para compreendermos o significado da 

saúde, principalmente no que tange à saúde mental, na sociedade capitalista é 

imprescindível levarmos em consideração o sistema de produção e reprodução do 

capital e das relações sociais alienantes, exploradoras, assentada na desigualdade 

estrutural, uma vez que, ao passo que a produção é cada vez mais social, a apropriação 

dessa torna-se cada vez mais privada (IAMAMOTO, 2003).  Essa desigualdade latente 

gera a Questão Social e suas diversas refrações, dentre elas, miséria, desemprego, 

violência, adoecimento físico e mental.  

 

Em um quadro como este, os espaços públicos urbanos são cada vez mais 

vividos como perigosos, restringindo a troca social e o lazer, há um aumento 

significativo da incidência de quadros pós-traumáticos, psicossomáticos, de 

ansiedade e fobia social, decorrentes da exposição aguda ou regular a 
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situações de violência, o que, por sua vez, tem enorme impacto nos 

programas públicos de saúde mental (VASCONCELOS, 2016, p.187-188). 

 

Nesse cenário de profunda desigualdade social e de precarização das condições 

de existência, a tendência ao adoecimento psíquico é crescente e os serviços de saúde 

mental têm suas demandas ampliadas e complexificadas, visto que, terá que responder 

as requisições de saúde mental e de dependência química.   

  

2.1.1 Enveredando pelos percursos da Saúde Mental  

 

  Feita essa breve explanação acerca das determinações sociais do processo 

saúde-doença, enquanto resultado do modelo de relações e produção vigente, a partir de 

agora, percorreremos a história da saúde mental. Para isso, começaremos expondo que a 

“loucura” esteve presente na história da humanidade desde as sociedades primitivas, e o 

trato, as concepções e conotações a seu respeito, vem se dando de forma diferenciada de 

acordo com as sociedades, suas relações e contextos. 

 

O fenômeno singular conhecido como loucura tem longo registro na história 

da humanidade e extensa aparição nas diversas sociedades, inclusive em 

sociedades identificadas como primitivas. Foram-lhe atribuídas várias 

caracterizações: como castigo dos deuses, como experiência trágica da vida, 

como possessão dos demônios, como poderes sobrenaturais. Era considerada 

como experiência diferente de vida, ora apreciada, ora combatida, 

dependendo da sociedade em que se expressava, ou de como se manifestava 

nos diferentes contextos. (VASCONCELOS, 2007, p.173). 

   

  Assim, percebe-se que o “louco” e a “loucura” adquiriram antagônicos, múltiplos e 

plurais significados, bem como, passaram a ocupar diversos lugares e espaços sociais 

(AMARANTE, 2007). Entre esses significados, merece destaque sua associação à 

questão religiosa, conforme enfatiza um dos sujeitos da pesquisa: “A questão da loucura 

também era, muitas vezes, vista como pessoas possuídas. A questão religiosa estava 

muito presente, como se aquilo não fosse um problema de saúde, uma patologia” 

(HUMANIZAÇÃO). Até hoje, essa vinculação povoa o senso comum e faz com que 

muitos familiares procurem em instituições de âmbito espiritual (igrejas, centros 

espíritas, terreiros de macumba, entre outros), respostas e tratamentos não 

convencionais, para “cura” dos seus entes adoecidos psiquicamente ou como única 
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forma de ajuda ou associada ao tratamento em estabelecimentos de saúde convencionais 

(clínicas particulares, ambulatórios de psiquiatria, CAPS, entre outros).  

 Para entender como a percepção e o trato com a “loucura” se transformaram e essa 

se tornou objeto da psiquiatria, faremos um percurso histórico para compreender como 

o hospital passou a ser hegemonicamente a instituição de referência de “cuidado” e 

“assistência médica” para os ditos “loucos”, bem como analisaremos os percalços do 

modelo de assistência curativista e medicalocêntrico e os processos de contraposição e 

desconstrução deste.  

 

2.1.2 Os hospitais psiquiátricos e as raízes de institucionalização da “loucura” 

 

Falar no que hoje conhecemos por Saúde Mental requer resgatar instituições que 

compõe a história da Psiquiatria, “a história da loucura”, logo, pressupõe falar do 

Hospital. Esse, na Idade Média, era apenas uma instituição de caridade, de cunho 

religioso, funcionando como hospedaria para os “marginalizados sociais” e vieram em 

substituição aos antigos leprosários, e desempenharam o papel de reclusão dos pobres, 

vagabundos, presidiários e “cabeças alienadas” que passaram a ser submetidos à 

reclusão, atribuída anteriormente ao lazarento (FOUCAULT, 2010). Nas palavras de 

Amarante (2007, p. 22-23): 

 

O hospital foi criado na Idade Média como instituição de caridade, que tinha 

como objetivo oferecer abrigo, alimentação e assistência religiosa aos pobres 

miseráveis, mendigos, desabrigados, doentes [...] Por meio de um longo 

processo o hospital foi transformado em instituição médica. Até o momento 

desta transformação, a loucura e os loucos tinham múltiplos significados – de 

demônios a endeusados, de comédia e tragédia, de erro e verdade. Múltiplos 

e plurais eram também os seus lugares e espaços: ruas e guetos, asilos e 

prisões, igrejas e hospitais. 

 

 Vale ressaltar que “antes de a loucura ser dominada, por volta da metade do 

século XVII, antes que se ressuscitem, em seu favor, velhos ritos, ela tinha estado 

ligada, obstinadamente, a todas as experiências maiores da Renascença” (FOUCAULT, 

2010, p.8). Na Renascença a loucura figurava no imaginário social simbolicamente 

representada pela Nau dos Loucos. Nela, o “louco” é escorraçado dos muros da cidade, 

excluído, entregue aos marinheiros e a sua própria sorte nas incertezas do mar, 

tornando-se assim, “prisioneiro da passagem”. 
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É para o outro mundo que parte o louco em sua barca louca: é do outro 

mundo que ele chega quando desembarca. Esta navegação do louco é 

simultaneamente a divisão rigorosa e a Passagem absoluta. Num certo 

sentido, ela não faz mais que desenvolver, ao longo de uma geografia semi-

real, semi-imaginária, a situação liminar do louco no horizonte das 

preocupações do homem medieval – situação simbólica e realizada ao mesmo 

tempo pelo privilégio que se dá ao louco de ser fechado às portas da cidade: 

sua exclusão deve encerrá-lo; se ele não pode e não deve ter outra prisão que 

o próprio limiar, seguram-no no lugar de passagem (FOUCAULT, 2010, 

p.12). 

 

Com o término do período renascentista e a ascensão da burguesia como classe 

dominante, a “loucura” passa a ser alvo de uma discriminação diferenciada, associada à 

pobreza e à marginalização, e a figura da Nau dos Loucos é substituída pelos hospitais 

gerais e sua “grande internação”, segregação e isolamento, funcionando como uma 

estratégia higienista de limpeza social.  

Nesse sentido, o hospital gradativamente transformou-se em importante 

instituição médica e passou a desempenhar uma função social e política mais notória no 

que tange ao trato da “loucura”, dando um novo lugar para ela institucionalizando-a nos 

muros dos hospitais gerais.  

 

No século XVII, surgiu uma nova modalidade de hospitais, não mais 

exclusivamente filantrópicos, mas que passaram a cumprir uma função de 

ordem social e política mais explícita. Estou me referindo ao Hospital Geral, 

criado a partir do ano de 1656, pelo Rei da França. Para o filósofo Michel 

Foucault o advento do Hospital Geral foi de fundamental importância para a 

definição de um novo ‘lugar social’ para o louco e a loucura na sociedade 

ocidental (AMARANTE, 2007 p.23). 

 

Em nome dos interesses da ascendente sociedade capitalista, que precisava 

proteger os homens normais, “sãos”, “cidadãos”, produtivos, dos “insanos”, 

“perigosos”, “alienados” para manter seu padrão de produção e acumulação, surgiu a 

“Grande Internação” e o “Grande Enclausuramento”.  

Nessa sociabilidade, fundada na exploração da força de trabalho pelo capital, 

quem não consegue se inserir na esfera da produção e não gera lucro ao sistema é 

descartado, marginalizado, tornando-se um problema social atrelado à pobreza. Sendo 

assim criado o Hospital Geral, com o intuito de funcionar como depositário de pobres 

“de todos os sexos, lugares e idades, de qualquer qualidade de nascimento, e seja qual 
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for sua condição, válidos ou inválidos, doentes ou convalescentes, curáveis ou 

incuráveis” (FOUCAULT, 2010, p. 49).  

É importante salientar que esses hospitais gerais passam a funcionar numa 

estrutura de retenção dos pobres, “insanos”, “marginalizados”, “vagabundos”, impondo 

a eles a ordem, o julgamento, a repressão, sob o comando real, burguês e jurídico.  

Neles seus diretores tinham poderes alargados intra e extra institucional e o usavam de 

forma autoritária para julgar, decidir e executar.  Para Foucault (2010, p.49-50), tratava-

se de 

 

Recolher, alojar, alimentar aqueles que se apresentam de espontânea vontade, 

ou aqueles que para lá são encaminhados pela autoridade real ou judiciária. É 

preciso também zelar pela subsistência, pela boa conduta e pela ordem geral 

daqueles que não puderam encontrar seu lugar ali, mas poderiam e mereciam 

ali estar.  Essa tarefa é confiada a diretores nomeados por toda a vida, e que 

exercem seus poderes não apenas nos prédios do Hospital como também em 

toda a cidade de Paris sobre todos aqueles que dependem de sua jurisdição 

[...] o Hospital Geral não é um estabelecimento médico. É antes uma 

estrutura semijurídica, uma espécie de entidade administrativa que, ao lado 

dos poderes já constituídos, e além dos tribunais, decide, julga e executa.  

 

 Assim, os ditos “loucos”, “insanos” são vinculados às demais categorias 

marginalizadas da sociedade que não se enquadram no sistema produtivo e passam a ser 

alvo da estratégia higienista e encaminhados a “prisões de ordem moral”, o 

internamento. 

 

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 (FOUCAULT, 2010, p.78). 

 

A experiência com a loucura na época clássica estava estruturada na internação 

dos alienados no Hospital Geral, submetendo-os as mais nefastas formas de tratamento 

correcional e de privações diversas, que vão desde insalubres condições de higiene à 

escassez alimentar e reclusão extrema. A esse respeito Esquirol (apud Foucault, 2010, 

p.49) discorre:  
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Vi-os nus, cobertos de trapos, tendo apenas um pouco de palha para 

abrigarem-se da fria umidade do chão sobre o qual se estendiam. Vi-os mal 

alimentados, sem ar para respirar, sem água para matar a sede e sem as coisas 

mais necessárias à vida. Vi-os entregues a verdadeiros carcereiros, 

abandonados a sua brutal vigilância. Vi-os em locais estreitos, sujos, infectos, 

sem ar, sem luz, fechados em antros onde se hesitaria em fechar os animais 

ferozes, e que o luxo dos governos mantém com grandes despesas em 

capitais.  

 

Foucault (2010) salienta que o surgimento da psiquiatria clássica e de sua 

hegemonia está assentada no discurso do saber, poder, do disciplinamento moral sobre 

os “alienados”, os “despossuídos da razão”, que são submetidos aos mais desumanos e 

arbitrários tratamentos, em nome da ciência e da sociedade burguesa em ascensão, que 

precisava proteger os homens ditos normais, “sãos”, “cidadãos” dos “insanos”, 

“perigosos” e punir esses últimos, por não se enquadrarem nos padrões de produção da 

nova ordem vigente. 

 

É sabido que o século XVII criou vastas casas de internamento: não é muito 

sabido que mais de um habitante em cada cem da cidade de Paris viu-se 

fechado numa delas por alguns meses. É bem sabido que o poder absoluto fez 

uso de cartas régias e de medidas de prisão arbitrárias; é menos sabido qual a 

consciência jurídica que poderia animar essas práticas. A partir de Pinel, 

Tuke, Wagnitz, sabe-se que os loucos, durante um século e meio, foram 

postos sob o regime desse internamento, e que um dia serão descobertos nas 

salas de Hospital Geral, nas celas das “casas de força”; percebe-se também 

que estavam misturados com a população das Workhouses ou Zuchthausern. 

Mas nunca aconteceu de seu estatuto nela ser claramente determinado, nem 

qual sentido tinha essa vizinhança que parecia atribuir uma mesma pátria aos 

pobres, aos desempregados, aos correcionários e aos insanos. É entre os 

muros do internamento que Pinel e a psiquiatria do século XIX encontrarão 

os loucos; é lá – não nos esqueçamos - que eles os deixarão, não sem antes se 

vangloriarem por terem-nos “libertado”. A partir da metade do século XVII, 

a loucura esteve ligada a essa terra de internamentos, e ao gesto que lhe 

designava essa terra como seu lugar natural (FOUCAULT, 2010, p.48). 

 

 Nesse período de crise econômica, as internações funcionavam como uma 

espécie de controle sobre a sociedade, repressão sobre essa população incapacitada para 

o trabalho (ociosos, “loucos”) e para gerar os lucros desejados pela nascente sociedade 

burguesa. Nesse sentido, o trabalho passa a ser divisor de águas, entre os normais e 

anormais, capazes e incapazes, numa sociedade antagônica, cuja marca é a exploração 

do trabalho pelo capital. Logo, quem não produzia, gerava ônus para o capital e era 

considerado inapto ao convívio social. 
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O estímulo e a glorificação do trabalho se incorporaram à ideologia da 

nascente sociedade burguesa europeia, e os ociosos recalcitrantes, os 

inadaptados à nova ordem, foram jogados na categoria de anti-sociais e 

duramente reprimidos; trabalho e não-trabalho seria a partir de então mais um 

ponto de clivagem a estabelecer os limites do normal e do anormal 

(RESENDE, 1987, p.47). 

 

 A sociedade burguesa em ascensão para ter seus interesses econômicos 

garantidos, precisava “eliminar” seus elementos considerados “nocivos”, que 

comprometiam a ordem social, os não “ajustados”. Assim, o internamento, o 

confinamento, seria uma forma de promover a “limpeza social”, silenciar os invisíveis 

sociais, manter a ordem vigente e os preceitos correcionais, assentados sob o falso 

moralismo da virtude e da harmonia social. Para isso, descarta os que não lhe são 

funcionais, relegando-os ao cárcere privado dos hospitais gerais e psiquiátricos.  

 

É evidente que o internamento, em suas formas primitivas, funcionou como 

um mecanismo social, e que esse mecanismo atuou sobre uma área bem 

ampla, dado que se estendeu dos regulamentos mercantis elementares ao 

grande sonho burguês de uma cidade onde imperaria a síntese autoritária da 

natureza e da virtude. Daí supor que o sentido do internamento se esgota 

numa obscura finalidade social que permite ao grupo eliminar os elementos 

que lhe são nocivos, há apenas um passo. O internamento seria assim a 

eliminação espontânea dos “a-sociais”; a era clássica teria neutralizado, com 

segura eficácia – tanto mais segura quanto cega – aqueles que, não sem 

hesitação, nem perigo, distribuímos entre as prisões, casas de correção, 

hospitais psiquiátricos ou gabinetes de psicanalistas” (FOUCAULT, 2010, 

p.79). 

 

 É a partir do século XVIII que o internamento e o hospital passam a ganhar 

características médicas e terapêuticas, afunilando seu público-alvo que passa a ser os 

enfermos, os “alienados”, sendo esses alvo de estudos e conhecimentos científicos a 

partir da instituição da doença mental, que passa a ser objeto fundante do saber e da 

prática psiquiátrica (AMARANTE, 1995) 

Nesse contexto da Revolução Francesa e inebriados pelo lema de Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade e seus ideais de democratização, os hospitais passaram por 

profundas mudanças, sendo ele medicalizado e transformado em uma instituição médica 

por excelência, (AMARANTE, 2007). 

 

O hospital tornou-se, a um só tempo, espaço de exame (como um laboratório 

de pesquisas que permitiu um novo contato empírico com as doenças e os 

doentes), espaço de tratamento (enquadramento das doenças e doentes, 

disciplina do corpo terapêutico e das tecnologias terapêuticas) e espaço de 
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reprodução do saber médico (hospital-escola, residência médica, local 

privilegiado de ensino e aprendizagem) (AMARANTE, 2007, p.26). 

 

 Vale ressaltar, que a saúde recebeu trato especial no capitalismo monopolista, 

devido à intensificação da produção, do consumo e da exploração do trabalho pelo 

capital, que gerou reivindicações da classe proletária emergente e o Estado é obrigado 

paulatinamente a intervir, criando assim os hospitais gerais, para atender aos problemas 

de saúde, visto que, nesse período se intensificou o êxodo rural e a população passou a 

se aglomerar nas cidades em busca de trabalho, sem que essas tivessem infraestrutura 

para comportar dignamente esse grande contingente de pessoas, que devido às péssimas 

condições de saneamento, habitação, alimentação, teve sua saúde afetada com a 

proliferação de diversas doenças endêmicas. Contudo, a incipiente assistência hospitalar 

expressava a perspectiva curativa e medicalocêntrica que pautou a construção da 

política de saúde no Brasil, com fortes marcas no campo da saúde mental. Nesse 

contexto, o capitalismo transforma as práticas em saúde, ao subordiná-las as relações 

sociais estabelecidas nesse sistema. Surgem diversas práticas profissionais, dentre elas o 

Serviço Social, que é chamado a atuar frente à emergência da Questão Social e suas 

refrações (Bravo, 2013). 

Assim, de acordo com Bravo (2013), torna-se perceptível que o Serviço Social é 

chamado pelos representantes do capital para atuar frente às expressões da questão 

social, resultantes da contradição capital e trabalho e suas sequelas, de forma paliativa, 

como forma de encobrir as contradições e manter o status quo da dominação. 

Nessa conjuntura assistimos a emergência da Questão Social, enquanto objeto da 

intervenção do Serviço Social, fruto da desigualdade social fundante do capitalismo, em 

que a produção é social (efetuada pela classe operária) e a apropriação é privada (pela 

burguesia). Daí resulta os antagonismos e a luta de classes na sociedade capitalista. 

 

A “questão social” pode ser entendida a partir da formação e 

desenvolvimento da classe operária e seu ingresso no cenário político da 

sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação no cotidiano da vida social, da 

contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 

tipos de intervenção, além da caridade e repressão (BRAVO, 2013, p.22). 

 

  

Nessa direção, o Estado é convocado a atender as demandas da “Questão 

Social”. De acordo com Iamamoto e Carvalho (1982) o Serviço Social passa a atuar 
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como mediador das classes em disputa, imerso na correlação de forças, com uma 

atuação polarizada pelo tensionamento das demandas do capital e do trabalho, criando 

condições para reprodução da classe trabalhadora via políticas sociais sob a 

responsabilidade do Estado, funcional aos interesses do capital.  

É importante salientar que o Estado é produto da luta de classes, por isso, se 

constitui um espaço contraditório, pois embora incorpore, de forma privilegiada, os 

interesses do capital, para se legitimar tem que fazer concessões e incorporar e atender 

as demandas da classe trabalhadora, ainda que o faça de forma parcial, seletiva e 

fragmentada. Para tanto, implementa políticas sociais em diversas áreas, dentre elas a da 

saúde, no intuito de garantir as condições mínimas de reprodução da classe 

trabalhadora. 

 

As políticas de saúde, no capitalismo monopolista, com o seu 

desenvolvimento e expansão, encontram no Estado o seu agente privilegiado. 

Estas políticas não correspondem à alteração significativa nas relações de 

produção, podendo mesmo corresponder ao interesse imediatamente 

econômico do capital, quer por ativarem determinadas áreas da produção, 

quer por representar a garantia de um salário indireto que não onera 

especificamente o capital. A medicalização e o consumo médico são alguns 

exemplos desta articulação, que vão caracterizar a Saúde no século XX, com 

a Medicina Clínica, a Saúde Pública e seus desdobramentos. Torna-se 

importante ressaltar, entretanto, que as políticas de saúde, como todas as 

políticas sociais, não correspondem, estritamente, aos interesses dominantes. 

Elas expressam a relação de forças sociais ao nível de sociedades concretas. 

Esta leitura tem seu fundamento na concepção do Estado capitalista como um 

produto da luta de classes e, por conseguinte, como um Estado classe que 

incorpora, necessariamente, as demandas das classes subalternas. O Estado, 

ao excluir do poder as classes trabalhadoras, não pode desconsiderar 

totalmente suas necessidades, como condição de sua legitimação (BRAVO, 

2013, p.27). 

 

 

É ainda ressaltado por Bravo (2013), o viés político e ideológico disseminado 

pela medicina, como forma de manter encobertas as relações desiguais da sociedade de 

classes. A mesma faz menção a Foucault e sua concepção que associa o surgimento do 

hospital e dos manicômios e o discurso médico de saber/poder/dominação perante a 

sociedade, intimamente ligado ao Estado burguês. 

Em consonância com Bravo (2013), Amarante (2007), ressalta de forma muito 

pertinente, que nesse período, a medicina adquiriu muitos conhecimentos acerca das 

doenças, mas das doenças institucionalizadas, produzidas pela própria intervenção 

médica, bem como, salienta essa nova sociedade disciplinar que atribui novos papéis as 

instituições, perpassada por normatizações dos corpos, do contrato social, do status de 
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cidadania. E destaca ainda, “que os hospitais – antes lugar de mortificação e ‘des-

historização’ – tornaram-se lugar de verdade, de saber, de positividade” (AMARANTE, 

2007, p.27). Sendo essa positividade assentada na ciência, na psiquiatria, na 

possibilidade de conhecer e padronizar as doenças, as alienações mentais, continuando 

as pessoas que sofrem psiquicamente invisibilizadas, sendo apenas objeto de 

intervenções da psiquiatria.  

Reportando-nos a Amarante (2007), é nesse século XVIII e início do XIX que 

Philippe Pinel, fundador da psiquiatria, traz inovações no tratamento dos por ele 

denominados “alienados”, libertando “os loucos” das correntes físicas, porém, os 

aprisionando nas correntes simbólicas da institucionalização, do isolamento, da 

hospitalização, do “tratamento moral”, visto que compreendia que as causas da 

alienação estão no meio social, portanto, para que essas pessoas recuperassem sua 

sanidade mental fazia-se necessário, retirá-las do convívio social adoecedor.  

 

Dessa forma, o gesto de Pinel ao liberar os loucos das correntes não 

possibilita a inscrição destes em um espaço de liberdade, mas, ao contrário 

funda a ciência que os classifica e acorrenta como objeto de 

saberes/discursos/práticas atualizadas na instituição da doença mental 

(AMARANTE, 1995a, p.26). 

 

Os sofrimentos psíquicos foram conceituados por Pinel como Alienação Mental. 

Essa nomeclatura de sentido polissêmico disseminou a ideia de alienação vinculada a 

alguém fora da realidade, de si, do mundo, alguém perigoso, sem o controle das 

emoções e serviu para reforçar o estigma, os estereótipos vinculados a “assustadora 

loucura”, o preconceito e a discriminação para com as pessoas em sofrimento psíquico, 

vistas como desprovidas de razão, animalescas, logo, inaptas ao convívio social. Sendo 

o lugar a elas destinado, o do hospital psiquiátrico (manicômio), como forma de pô-las a 

salvo de si mesmas e proteger a coletividade, os ditos “Sãos”, da “fúria dos loucos”, da 

irracionalidade.  

 

Mas o que significa alienação? Alienação mental era conceituada como um 

distúrbio no âmbito das paixões, capaz de produzir desarmonia na mente e na 

possibilidade objetiva do indivíduo perceber a realidade [...] Poderia 

significar estar fora da realidade, fora de si, sem o controle de suas próprias 

vontades e desejos. Fora do mundo, de outro mundo (no mundo da lua). 

Alienado, de alienare e alienatio, significa também tornar-se outro. Um outro 

da Razão? Um outro do humano? Um estranho irracional? Na medida em que 

alguém nesta condição de alteridade poderia representar um sério perigo à 

sociedade, por perder o juízo, ou a capacidade de discernimento entre o erro e 

a realidade, o conceito de alienação mental nasce associado à ideia de 
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‘periculosidade’. Em certo sentido, pode-se considerar que ao longo de todos 

esses anos o conceito de alienação mental contribuiu para produzir, como 

consequência inerente à própria noção, uma atitude social de medo e 

discriminação para com as pessoas identificadas como tais. Alienação, perda 

da Razão, irracionalidade, animalidade (AMARANTE, 2007, p. 30-31). 

 

Diante disso, torna-se perceptível que a alienação vem associada à ideia de 

periculosidade, animalidade, irracionalidade, gerando medo e discriminação por parte 

da sociedade para com os alienados, reforçando assim, o discurso hegemônico do 

saber/poder da psiquiatria e as práticas manicomiais de segregação, exclusão, 

cerceamento da liberdade, negação da cidadania dessas pessoas, relegadas ao anonimato 

da tutela.  

 

A doença mental, objeto construído há duzentos anos, implicava o 

pressuposto do erro da Razão. Assim o alienado não tinha possibilidade de 

gozar da Razão plena e, portanto, da liberdade de escolha. Liberdade de 

escolha era o pré-requisito da cidadania. E se não era livre não poderia ser 

cidadão. Ao asilo alienista era devotada a tarefa de isolar os alienados do 

meio ao qual se atribuía a causalidade da alienação para, por meio do 

tratamento moral, restituir-lhes a Razão, portanto, a Liberdade 

(AMARANTE, 1995b, p.491). 

 

Assim, na lógica de Pinel, isolar os alienados no hospital psiquiátrico para tratar 

a alienação, seria o meio mais adequado para restituir a razão, para que assim pudessem 

recuperar-se e obter a liberdade, o poder de escolha e a cidadania, mas, paradoxalmente 

“o asilo, lugar da libertação dos alienados, transformou-se no maior e mais violento 

espaço da exclusão, de sonegação e mortificação de subjetividades” (AMARANTE, 

1995b, p.491). Nesse sentido, uma vez que trocou os rótulos de “louco” para 

“alienado”, desacorrentou fisicamente, mas acorrentou simbolicamente, padronizou 

sinais e sintomas das doenças, fazendo das pessoas em sofrimento psíquico meros 

objetos de estudo da ciência, sujeitando-as as mais diversas formas de tratamento, 

continuou a segregar, a estigmatizar, deu a eles status de periculosidade e de 

inadaptação ao convívio social, bem como, deu visibilidade à doença e invisibilizou os 

sujeitos.  

O hospital permaneceu por longos anos como o lugar hegemônico de tratamento 

disciplinar, moral, dito terapêutico, para as pessoas com “transtorno mental”, impondo 

regras, condutas, violências, institucionalização, segregação, tentando enquadrar “os 

alienados” na realidade, usando para isso todo o seu poder indiscriminado, assentado no 

saber psiquiátrico e sua positividade.   
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O hospital serviu de laboratório, de espaço de exame para o estudo das 

alienações mentais, e que posteriormente, enquanto instituição disciplinar, 

que impunha regras, condutas, horários, regimentos, aspirava nisto tudo a 

uma função terapêutica por pretender-se instaurador de uma reorganização no 

âmbito das paixões descontroladas do alienado. O tratamento moral consistia 

na soma dos princípios e medidas que, impostos aos alienados pretendiam 

reeducar a mente, afastar os delírios e ilusões e chamar a consciência à 

realidade. O hospital, enquanto instituição disciplinar seria ele próprio, uma 

instituição terapêutica (AMARANTE, 2007, p.33). 

 

 Essa difusão dos asilos como locais de tratamento dos “alienados” gerou 

superlotação de internos, bem como gerou a dificuldade de distinguir a sanidade da 

loucura. Somando-se a isso, tem-se o histórico de segregação dos segmentos 

marginalizados da sociedade, as denúncias das violências e arbitrariedades cometidas 

nos hospitais psiquiátricos, que os colocaram em xeque e questionaram a credibilidade 

da própria Psiquiatria. Essa situação levou ao surgimento de novas práticas que 

recuperassem o potencial terapêutico da instituição psiquiátrica, “as colônias de 

alienados”, essas eram construídas em grandes áreas agrícolas e utilizavam o trabalho 

como terapia para desaparecimento dos delírios. No Brasil, essas colônias foram criadas 

logo após a Proclamação da República, no Rio de Janeiro (AMARANTE, 2007). 

 O pós-Segunda Guerra Mundial e seus resquícios dos requintes de crueldade da 

guerra, que dizimou milhares de seres humanos e deixou muitos feridos física e 

psiquicamente, levou a sociedade a repensar seus valores e práticas e visualizar a 

semelhança que havia entre os hospitais psiquiátricos e os campos de concentração, ao 

perceberem o imenso desrespeito à dignidade da pessoa humana, os diversos tipos de 

violência física e simbólica, a desumanidade, o cárcere privado, a invisibilidade dos 

sujeitos e seus sofrimentos, a morte em vida nesses manicômios. Isso fez desse período 

“cenário para o projeto de reforma psiquiátrica contemporânea, atualizando críticas e 

reformas da instituição asilar” (AMARANTE, 1995a, p. 27) 

É ressaltado por Amarante (1995a), que diante de grande contingente de homens 

invalidados na guerra, fazia-se necessário recuperar essa mão de obra e outras que 

estavam ociosas, desperdiçadas nos hospícios, e as referidas instituições eram 

desprovidas de condições estruturais para cumprir sua função de tratar os doentes, 

tornando-se contraditoriamente local de repressão, violência e intensificação do 

adoecimento.   

 

Ante os danos psicológicos, físicos e sociais causados pela guerra em um 

enorme contingente de homens jovens, tornava-se urgente reparar tais 
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absurdos. Ao mesmo tempo, frente ao projeto de reconstrução nacional, 

fatores de ordem econômico-social tornavam imprescindível a recuperação 

da mão de obra invalidada pela guerra. A reforma dos espaços asilares 

atualizava-se, então, enquanto imperativo social e econômico, perante o 

enorme desperdício da força de trabalho. O asilo psiquiátrico situava-se em 

um quadro de extrema precariedade, não cumprindo a função de recuperação 

dos doentes mentais. Paradoxalmente, passava a ser considerado o 

responsável pelo agravamento das doenças, de forma a ultrapassar a parcela 

esperada da evolução patológica da própria enfermidade (AMARANTE, 

1995a, p.28). 

 

 Nesse contexto, surgiram diversas experiências de reformas aos hospitais 

psiquiátricos em vários países, algumas delas merecem mais destaque. A Comunidade 

Terapêutica e Psicoterapia Institucional iniciada na Inglaterra, alicerçada no 

entendimento de que a solução estava dentro do próprio hospital, na melhoria da gestão 

e na introdução de mudanças em que os pacientes fossem mais participativos, inserindo 

na dinâmica institucional atividades como reuniões entre equipe e usuário, troca de 

experiências em grupo, entre outras. Apesar de sua relevância, ela não ultrapassa os 

muros do hospital e a segregação se mantém. A esse respeito Amarante (1995a) discorre 

que a psicoterapia institucional e as comunidades terapêuticas legitimam o asilo 

enquanto lugar privilegiado de tratamento, que precisa apenas passar por reformas para 

que alcance sua efetividade terapêutica de “cura”. Para isso, elas utilizam uma 

metodologia centrada no coletivo, no incentivo às atividades grupais para ensinar as 

regras da sociabilidade. “Resumindo-se a uma reforma asilar que não questiona a 

função social da psiquiatria, do asilo e dos técnicos, não objetivando transformar o saber 

psiquiátrico que pretende-se operador de um conhecimento sobre o sofrimento humano, 

os homens e a sociedade” (AMARANTE, 1995a, p.34) 

 Na França é instituída outra relevante experiência intitulada Psiquiatria de Setor, 

nela a estratégia é dividir os pacientes por alas, setores de acordo com a área geográfica 

em que residem, no sentido de adequar cultura e hábitos entre eles. Nessa proposta, 

quando receberem alta hospitalar devem dispor da equipe de referência do hospital para 

continuidade do tratamento na comunidade. Apesar de ser uma estratégia bem 

estruturada, ela não tem grande alcance, devido às resistências de intelectuais e 

conservadores e aos altos custos envolvidos em sua implementação. 

 

Tendo como princípio a visão de que a função do hospital psiquiátrico 

resume-se ao auxílio no tratamento, a psiquiatria de setor restringe a 

internação a uma etapa, destinando o principal momento para a própria 

comunidade. Com isso prioriza-se, como direção do tratamento, a 

possibilidade de assistência ao paciente em sua própria comunidade, o que 
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torna-se um fator terapêutico. Seu surgimento está situado historicamente na 

França do pós-guerra, originando-se nos setores mais críticos e progressistas 

e terminando por ser incorporada, a partir dos anos 60, como a política oficial 

(AMARANTE, 1995a, p.35). 

 

 Outra importante iniciativa foi a Psiquiatria Preventiva ou Comunitária, que 

surge nos Estados Unidos, inserindo um novo objeto para a psiquiatria: a saúde mental. 

Ela se propunha a inaugurar serviços alternativos à hospitalização no intuito de reduzir a 

internação. Todavia, como nos diz Amarante (1995a, p.41), o preventivismo ao 

massificar as medidas preventivas, faz ingressar um novo contingente de “clientes” para 

os tratamentos mentais e os que já estavam internados lá permanecem, passando esse, a 

retroalimentar o circuito asilar, sem produzir respostas terapêuticas adequadas, 

representando um projeto de medicalização da ordem social. Nela surgiu o conceito de 

“desinstitucionalização”, essa entendida de forma restrita como sinônimo de 

“desospitalização”. 

 

Como estratégias de efetivação das políticas de desospitalização, foram 

implantados vários centros de saúde mental, oficinas protegidas, lares 

abrigados, hospitais-dia, hospitais-noite, enfermarias e leitos em hospitais 

gerais etc. O objetivo era tornar o hospital um recurso obsoleto, que fosse 

caindo em desuso na medida em que a incidência das doenças mentais fosse 

diminuindo em decorrência das ações preventivas, e que os serviços 

comunitários de saúde mental fossem adquirindo maior competência e 

efetividade em tratar doenças em regime extra-hospitalar. No entanto, em que 

pese o fato de terem sido instalados tantos serviços e estratégias 

desospitalizantes, ocorreu um aumento importante da demanda psiquiátrica 

nos EUA, não apenas para os novos serviços hospitalares, mas também para 

os hospitais psiquiátricos: os próprios serviços comunitários se 

transformaram em grandes captadores e encaminhadores de novas clientelas 

para os hospitais psiquiátricos. (AMARANTE, 2007, p.51). 

 

 A antipsiquiatria, surgida por volta de 1940-1950 na Inglaterra, preconizada por 

um grupo de psiquiatras, vem a questionar o saber e as práticas psiquiátricas, 

considerando-as inadequadas ao tratamento das pessoas em sofrimento mental, bem 

como faz crítica a ordem social e familiar e percebe a loucura como produto social, 

decorrente de relações alienadas estabelecidas entre os homens. Sua estratégia 

terapêutica prevê um tratamento voltado à vazão do sujeito através do discurso e dos 

delírios, sendo ele acompanhado pelo grupo, usando recursos não convencionais à 

psiquiatria. Na leitura de Amarante (1995) a partir dos escritos de Laing (1982), um dos 

principais precursores da antipsiquiatria ele ressalta: 
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Laing (1982) critica a psiquiatria, a ordem social e familiar (sendo que o 

núcleo ‘familial’ é considerado o principal gerador da loucura), promove uma 

política de subversão ideológica e busca estruturas marginais, paralelas, 

livres ou ‘anti’. A crise é antes referida como crise da humanidade do que 

como crise capitalista, que leva a uma exploração das classes dominadas, 

fruto de causalidades históricas mais precisas. A loucura é um fato social, 

político, e, até mesmo, uma experiência positiva de libertação, uma reação a 

um desequilíbrio familiar, não sendo assim um estado patológico, nem muito 

menos o louco um objeto passível de tratamento. O louco é, portanto, uma 

vítima da alienação geral, tida como norma, e é segregado por contestar a 

ordem pública e colocar em evidência a repressão da prática psiquiátrica, 

devendo por isso, ser defendido e reabilitado. É a mistificação dessa 

realidade social alienada que destrói a experiência individual e 

comportamental, inventando o louco, tido como perigoso e passível de perda 

de voz (AMARANTE, 1995a, p.44). 

 

 A mais relevante de todas as experiências e a que dá alicerce para a Reforma 

Psiquiátrica é a Psiquiatria democrática italiana, introduzida por Franco Basaglia, 

precursora da desconstrução dos paradigmas psiquiátricos e dos manicômios. Tem ela 

grande influência e desdobramentos no Movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileiro, 

sendo um divisor de águas para construção de novos cenários, atores, perspectivas, 

horizontes e novos caminhos de luta para construção da desinstitucionalização, da saúde 

mental e atenção psicossocial, e de um novo lugar social para as pessoas em sofrimento 

psíquico, no palco da luta de classes, como sujeitos de direitos.  

Para falarmos da Reforma Psiquiátrica é importante salientar que “as propostas 

de transformação da assistência psiquiátrica encontram-se imersas em contextos sócio-

históricos precisos e, portanto, datadas e matizadas por jogos de interesse, relações entre 

saberes, poderes, práticas e subjetividades” (AMARANTE, 1995a, p.45). Assim, pode-

se perceber que essas transformações não são dadas, são construções, edificadas sob 

determinadas condições sócio-históricas que trazem limites, possibilidades e desafios, 

sujeitas a avanços e recuos a depender da conjuntura e da correlação de forças das 

classes e interesses em disputas e dos valores disseminados pelo sistema político, 

econômico, social, cultural e sua ideologia hegemônica e da forma como esses são 

incorporados pelos atores envolvidos. 

Desviat (2015) ressalta que a experiência de reforma psiquiátrica italiana foi 

dirigida por Franco Basaglia juntamente com um grupo de psiquiatras, em Gorizia, em 

1961, quando assumiu a direção de um manicômio nessa cidade. A mesma foi uma 

experiência pioneira, que em 1973 se estendeu por todo o estado Italiano.  Inicialmente, 

Basaglia transformou o hospital numa comunidade terapêutica, e posteriormente propôs 

o retorno das pessoas em sofrimento psíquico à sociedade. A referida reforma passou 
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por processos de denúncia ao manicômio, no intuito de humanização e transformação 

do hospital psiquiátrico, articulando-se a organizações de base como o movimento 

estudantil e sindicato dos trabalhadores, cravando lutas em prol de “um redondo não aos 

manicômios”, e da construção de novas formas de entender e tratar a “loucura”. 

 

A reprovação dos manicômios uniu-se à crítica a todas as instituições de 

marginalização: os reformatórios, os presídios, os albergues da assistência 

social e também as instituições que sustentavam a fachada ideológica e moral 

do sistema social – a família, a escola e a fábrica. Mas essa reprovação ligou-

se, acima de tudo, a uma sociedade civil rica e ativa como era a italiana dos 

anos 1960 e 1970, à reivindicação premente de uma reforma sanitária que 

instaurasse um sistema nacional de saúde universal e equitativo, nos moldes 

do britânico. O processo contra o Manicômio chegou prontamente a uma 

conclusão, uma vez conquistada a cidadania por um movimento inserido nas 

lutas sociais. A sociedade italiana condenou o manicômio por meio da lei 

n.180, de 1978, que decretou sua extinção (DESVIAT, 2015, p.49). 

 

 Essa lei 180/1978, também conhecida como lei Franco Basaglia, formalizou 

normativamente as precondições da desinstitucionalização, ao dispor sobre o 

fechamento dos manicômios, a proibição da construção de novos hospitais 

psiquiátricos, a instalação de leitos psiquiátricos nos hospitais gerais, a criação de 

serviços alternativos de base comunitária e a abolição do estatuto da periculosidade 

social do doente mental (DESVIAT, 2015). 

 No que se refere a essa lei, Rotelli (1994) salienta que muitos acreditaram que 

com a aprovação dela, a obrigação da desinstitucionalização seria apenas do Estado, e 

outras acreditaram que com o fechamento do hospital psiquiátrico os problemas 

estavam acabados, o que seria uma ilusão, visto que a desinstitucionalização é um 

processo complexo e contínuo, que exige uma gradativa desconstrução de saberes, 

práticas, concepções, para construção de novos diálogos, relações, serviços, práticas, 

valores que propiciem a transformação social, começando pelo estabelecimento de 

novos vínculos de pertencimento entre pessoa em sofrimento psíquico, família e 

comunidade. 

 

O processo de desinstitucionalização continua no território, ele continua na 

comunidade, ou ainda se torna muito mais importante na comunidade: o 

processo de desinstitucionalização, do meu ponto de vista, continua a ser 

estratégia terapêutica na comunidade, em relação, por exemplo, às situações 

das famílias nas quais não se trata de culpabilizar as famílias ou de destruir a 

instituição família, mas se trata de modificar gradualmente as relações de 

poder destrutivas que se criam dentro da família, assim como se criavam 

dentro do manicômio (...) É preciso modificar as relações de poder entre as 

pessoas, fazer de tal forma que, numa dinâmica de poder diferente, não sejam 
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destruídos os pacientes nem os familiares, e, numa sociedade de capitalismo 

avançado, é necessário que existam serviços que ajudem as famílias (...) 

Deve-se trabalhar para melhorar a qualidade da vida das pessoas e não para 

sequestrar as contradições e geri-las tecnicamente, o que significa reproduzir 

o trabalho do manicômio em toda a cidade (ROTELLI, 1994, p.154). 

 

 A respeito da experiência basagliana e da criação da lei italiana de que dispõe 

sobre o fechamento dos manicômios, Rotelli (1994) destaca que ela foi fruto de uma 

experiência prática que mostrou poder viver bem sem o manicômio. O mesmo discorre 

acerca da influência da cultura e da ideologia dominante para a hegemonia do 

tratamento manicomial, ressaltando que a psiquiatria é cooptada por essa e torna-se 

funcional aos interesses hegemônicos dominantes, passando a utilizar seus status de 

ciência para legitimar essa ideologia e suas práticas segregadoras. Nas palavras de 

Rotelli (1994, p.149-150): 

 

Foi com a demonstração prática desta experiência que foi possível convencer 

os partidos políticos e as demais forças sociais de que era possível viver sem 

o manicômio. Vocês sabem que este movimento que determinou 

transformações práticas tinha também ascendências culturais. Não se tratava, 

apenas, de humanizar a assistência psiquiátrica, mas se tratava de uma coisa 

bem diferente: existia uma crítica muito radical a assim chamada 

“neutralidade da ciência”; uma crítica muito radical em relação a como a 

ideologia dominante busca destruir qualquer forma de diversidade em função 

de uma exigência de produtividade das pessoas, onde as forças não 

produtivas são excluídas, e, como a psiquiatria se prestou a esta lógica, 

legitimando-a com um assim chamado “saber”; legitimando esta ideologia 

dominante através de sua ação no manicômio, com aparência de uma ciência. 

 

Vale salientar que a negação da instituição do hospital psiquiátrico não era a 

negação da doença, da psiquiatria e das possibilidades de tratamento, e sim, a negação 

dessa forma particular de tratamento baseada na segregação, “invizibilização dos 

sujeitos e de suas subjetividades” pela norma moral disciplinar. Para promover 

mudanças substanciais era preciso fazer crítica à sociedade vigente e se contrapor a sua 

lógica do individualismo, da competitividade, da mercantilização das relações sociais, 

bem como, era necessário colocar a psiquiatria como instituição em discussão, ou seja, 

era preciso dar visibilidade às instituições produzidas pela psiquiatria e às relações que 

se estabelecem entre psiquiatra e “paciente” e o poder que está incutido nelas.  

 

A negação da instituição (...) não era a negação da doença mental nem da 

psiquiatria, nem tampouco o simples fechamento do hospital psiquiátrico, 

mas uma coisa muito mais complexa que se relaciona com a recusa do 

mandato outorgado pela sociedade aos psiquiatras para que eles isolassem, 
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exorcizassem e anulassem os sujeitos à margem da normalidade social 

(ROTELLI, 1971, apud DESVIAT, 2015) 

 

 Rotelli (1994) problematiza o que seria instituição e elenca a rede de saberes, 

recursos, dispositivos, relações que a compõe e o alheamento médico em relação à sua 

implicação e a de seu paciente enquanto partícipes dessa rede institucional, como forma 

de encobrir as relações de poder, as diferenças de classe, a indiferença ao doente e suas 

necessidades e seu olhar manipulado pela ideologia dominante que delega à psiquiatria 

o tratamento pela segregação, cerceamento de liberdades, silenciamento dos sujeitos e 

de suas demandas, deixando evidente a sobreposição do saber e poder da psiquiatria e 

seu caráter disciplinar, autoritário, impositor, de custódia da periculosidade e regulação 

da vida. 

 

A instituição é, para nós, o conjunto que liga os saberes, as administrações, as 

leis, os regulamentos, os recursos materiais, que estruturam a relação médico-

paciente; e, em uma visão objetivamente, naturalística, o médico faz-de-conta 

que não vê o que está implicado nesta rede institucional. Ela busca uma 

relação com o paciente, uma relação só entre ele e o paciente, entre ele e a 

loucura do paciente, sem perceber que ele e seu paciente estão imersos nesta 

rede institucional. Sem tomar conhecimento da diferença de classes, sem 

tomar conhecimento de todas as necessidades de uma forma global da pessoa 

que ele tem à frente, o psiquiatra se ocupa, então, da doença e não do doente. 

Ele se ocupa, de tudo aquilo que pertence a uma cadeia disciplinar, e não das 

necessidades dos internados. Ele vê o paciente com os olhos deformados pelo 

seu saber, pelo seu assim suposto saber. Mas se este saber produziu um 

resultado como o manicômio, provavelmente não é um “bom saber”. É um 

saber bastante comprometido com a necessidade de exclusão das pessoas, do 

delegatório que a sociedade dá ao psiquiatra de excluir e segregar as pessoas 

(ROTELLI, 1994, p.151). 

 

 O referido autor ressalta que só é possível a transformação da instituição 

psiquiátrica se levarmos ao debate as questões que estão no seu cerne, advindas da 

“relação incestuosa entre tratamento e custódia dentro do hospital psiquiátrico” ou com 

sua presença que continuaria a ser reprodutora dessa lógica excludente, por isso, 

envereda-se pela construção da desinstitucionalização da psiquiatria como caminho para 

novas possibilidades de relação médico-paciente (ROTELLI, 1994, p.151-152) 

 Desviat (2015) ressalta que essa reforma se desenvolveu de forma desigual em 

cada região do país, devido às suas peculiaridades, havendo críticas à insuficiência de 

serviços alternativos em algumas regiões e elenca que em Trieste há uma ampla rede de 

serviços constituída que atende de forma especial à cronicidade através da acolhida, da 

reabilitação e da reinserção social por meio do trabalho.  
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A proposta sociossanitária dos centros de saúde mental triestinos, abertos 24 

horas por dia e encarregados dos serviços médicos ambulatoriais, 

hospitalização breve, centros de tratamento-dia, hospital noturno, 

alimentação e serviços de assistência social criou as possibilidades de 

fechamento dos hospitais psiquiátricos sem que houvesse um abandono da 

população crônica. Entretanto, a Empresa Social de Trieste, com suas 

cooperativas de pacientes, forneceu resposta a um dos maiores problemas da 

reinserção social, do atendimento à cronicidade psiquiátrica, convertendo-se 

num dos maiores sucessos da experiência italiana. Ela representou o salto 

radical da benemerência para o mundo do trabalho normalizado, ainda que 

protegido (DESVIAT, 2015, p.52-53). 

 

 Trieste representou um marco histórico para reforma psiquiátrica em nível 

mundial, visto que sua experiência de desinstitucionalização destruiu os muros físicos e 

simbólicos do manicômio, ressignificou o trato com a “loucura”, deu visibilidade às 

pessoas em sofrimento mental, suas necessidades e possibilidades de inserção no mundo 

do trabalho, de ressocialização, de reabilitação psicossocial no território de 

pertencimento, fazendo com que o mundo visse que a reforma psiquiátrica é possível. 

Com isso, “encerrou com êxito uma página da história da psiquiatria na Itália e da 

história universal do manicômio” (DESVIAT, 2015, p.54), fazendo germinar novas 

possibilidades, novos cenários, novos sujeitos de direitos, novos horizontes, novas lutas 

cravadas no chão da História da Humanidade. 

 

2.2 Reforma Psiquiátrica e Reforma Sanitária no Brasil: o germinar de novos 

horizontes, cenários e sujeitos 

 

 Falar da experiência da Reforma Psiquiátrica e da Reforma Sanitária brasileira 

exigirá nos remeter à contextualização do momento histórico, econômico, político, 

cultural e social pelo qual o país, ao longo do tempo, vem passando, bem como entendê-

las como processos coletivos em construção, perpassadas por diferenças, conflitos e 

contradições e por interesses de classes antagônicas em disputa pela hegemonia ou 

contra-hegemonia.  

 É importante frisar que ambas são gestadas no solo árido da ditadura civil-

militar brasileira, no fervor da luta pela redemocratização do país, num contexto de 

profunda insatisfação, de repressão, de denúncia e contestações ao autoritarismo, 

injustiças e violações desse regime e pelas lutas e mobilizações coletivas em prol da 
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democracia, liberdade, justiça, da restituição do Estado de direito e construção de novos 

direitos.  

Nesse cenário, particularmente na década de 1970, vários atores e movimentos 

sociais emergiram, dentre eles o Movimento Sanitário, encabeçado pelos trabalhadores 

da Saúde em articulação com os movimentos populares que se mobilizavam na luta em 

defesa da saúde pública, gratuita, de qualidade, dever do Estado e direito do cidadão. 

O campo da saúde historicamente sempre foi um espaço articulado de lutas e 

reivindicações. A partir de 1970, sobretudo no Brasil, surgem movimentos sociais 

lutando contra a “indústria da loucura” e buscando novos rumos para a área, no que 

tange, especialmente, às condições de atendimento à população usuária dos serviços. 

Nesse período, constitui-se e afirma-se um movimento mais amplo denominado 

Reforma Sanitária, lutando em prol da garantia do direito universal à saúde (ROSA, 

2008). 

O Movimento de Reforma Sanitária é de grande relevância para a saúde em 

geral e saúde mental, ao defender a bandeira da saúde pública, gratuita, universal, 

equânime e de qualidade, enquanto direito do cidadão e dever do Estado, sendo grande 

parte de seus objetivos e princípios debatidos na 8ª Conferência Nacional de Saúde e 

incorporados ao texto constitucional de 1988, fruto de ampla participação democrática 

de diversos segmentos sociais, em que “a saúde deixou de ser interesse apenas dos 

técnicos para assumir uma dimensão política, estando estreitamente vinculada à 

democracia” (BRAVO, 2007, p.95).  

 

O fato marcante e fundamental para discussão da questão Saúde no Brasil 

ocorreu na preparação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 

março de 1986, em Brasília, Distrito Federal [...] Representou inegavelmente, 

um marco, pois introduziu um cenário da discussão da saúde a sociedade. Os 

debates saíram de seus fóruns específicos (Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, 

Medicina Preventiva, Saúde Pública) e assumiram outra dimensão com a 

participação das entidades representativas da população: moradores, 

sindicatos, partidos políticos, associações de profissionais e parlamento. A 

questão da Saúde ultrapassou a análise setorial, referindo-se à sociedade 

como um todo, propondo-se não somente o Sistema Único, mas a Reforma 

Sanitária (BRAVO, 2007, p.96). 

 

 Vale mencionar que a assembleia constituinte, no que tange à saúde, se 

polarizou em arena política de interesses divergentes em disputa, do setor privado dos 

grupos empresariais, representado pela Federação Brasileira de Hospitais e Associação 

de Indústrias Farmacêuticas e os diversos segmentos envolvidos com o Projeto de 
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Reforma Sanitária, representado pela Plenária Nacional pela Saúde na Constituinte, que 

para alcançar seus objetivos, articulou capacidade técnica na construção do texto 

constitucional, pressão sobre os constituintes e mobilização popular (BRAVO, 2007) 

 Rosa (2008) aponta que a Constituição Federal de 1988 é um grande marco ao 

trazer a saúde enquanto política partícipe da Seguridade Social, juntamente com a 

Previdência e com a Assistência Social, materializando os objetivos e propostas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde, ao dispor sobre a criação do SUS, um sistema de base 

estatal, universal e integral, tendo como princípios organizadores: a Regionalização e 

hierarquização da assistência, resolutividade, descentralização, participação e controle 

social, equidade, integralidade e complementaridade do setor privado. 

 

A Constituição Federal de 1988 também inova ao estabelecer um sistema de 

proteção social amplo, igualitário e universal. Reconhece, pela primeira vez 

no Brasil, a cidadania plena, social, que rompe com a concepção de seguro 

social da Constituição de 1946, limitada à “cidadania regulada” (ROSA, 

2008, p. 112). 

 

 Os referidos princípios constitucionais foram inseridos na lei orgânica do SUS, 

Lei 8.080/1990 (que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências) e 8.142/1990 (que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências). Nesse período de avanços 

normativos, muitos militantes da Reforma Sanitária passaram a ocupar cargos no 

governo, ao passo que se observa a desmobilização dos movimentos sociais na área da 

saúde. 

 É importante salientar que a Reforma Sanitária, nas palavras de Sérgio Arouca 

“é um processo civilizatório”, que teve consideráveis avanços no que concerne à saúde 

coletiva, com a criação e implementação do SUS, porém essa não está concluída e não 

pode ser concebida sem o SUS, nem restrita a ele, visto que a mesma não é mera 

reorganização de serviços, envolve a construção de uma nova concepção da saúde como 

direito universal, equânime, integral, como potencial, como defesa e qualidade de vida, 

articulada a fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva. 

 

O próprio conceito de saúde é ampliado, definido como uma construção 

histórica de cada sociedade e incorporado às condições gerais de vida e 

reprodução social. É então definida como resultante das condições de 
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alimentação, habitação, educação, meio ambiente, renda, emprego, lazer, 

transporte. É produto da organização social, em determinado contexto 

histórico (ROSA, 2008, p. 109-110). 

 

A referida reforma é um processo de transformação legal, institucional, cultural, 

social, que democratiza o direito a saúde sob a responsabilidade do Estado, e está 

perpassada por avanços e recuos. E na atual conjuntura tão adversa em que a política de 

saúde sofre drásticos cortes, justificados pela crise econômica e fiscal, somadas às 

grandes discrepâncias entre o legal e o real, há mais retrocessos que avanços, visto que 

intensificam-se as tentativas arbitrárias de desmonte do SUS e privatização da saúde.  

 

As grandes questões do SUS não estão sendo enfrentadas, como a 

universalização das ações, o financiamento efetivo, a política de recursos 

humanos e a política nacional de medicamentos [...] Não obstante ter 

conseguido alguns avanços, o SUS real está muito longe do SUS 

constitucional. Há uma enorme distância entre a proposta do movimento 

sanitário e a prática social do sistema público de saúde vigente. O SUS foi se 

consolidando como espaço destinado aos que não tem acesso aos subsistemas 

privados, como parte de um sistema segmentado. A proposição do SUS 

inscrita na Constituição de 1988 de um sistema público universal não se 

efetivou (BRAVO, 2007, p.106-107). 

 

 

 Com esse avanço da ofensiva neoliberal nas últimas décadas a saúde enquanto 

política social pública passa a ser bombardeada, o Estado passa a se eximir de suas 

responsabilidades, transferindo parte delas para sociedade civil e para o mercado, 

retraindo-se em suas ações, que passam a ser pontuais, focalistas e mínimas, 

direcionadas aos mais vulneráveis. Assim, “nesse quadro, dois projetos convivem em 

tensão: o projeto de reforma sanitária, construído na década de 1980 e inscrito na 

Constituição Brasileira de 1988, e o projeto de saúde articulada ao mercado ou 

privatista, hegemônico na segunda metade de 1990” (BRAVO, 2007, p. 101, apud, 

BRAVO, 1999). 

 Nessa arena de disputa entre a saúde coletiva de caráter público, como direito 

inalienável, garantido pelo Estado mediante políticas públicas e a saúde como 

mercadoria, fonte de lucro para o setor privado, concatenada às leis do mercado, cujos 

serviços são executados por convênios ou entregues à gestão de Organizações Sociais – 

OS, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, entre outros que assumem 

o papel do Estado e corroboram para a privatização do público. Nesse cenário 

neoliberal, o SUS passa por diversos bombardeios e desafios, visto que, com o papel 

mínimo do Estado e sua contrarreforma, com a gradativa restrição dos direitos da classe 
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trabalhadora, com as políticas públicas compensatórias, seletivas e focalistas, o setor 

privado vem ganhando espaço, sobressaindo-se ao público e disseminando seus valores 

individualistas, privatistas, contrapondo-se aos princípios e aos direitos da Seguridade 

Social impressos na Constituição Federal de 1988.  

 

O Projeto de Reforma Sanitária está perdendo a disputa para o Projeto 

voltado para o mercado. Os valores solidários que pautaram as formulações 

da concepção de Seguridade Social, inscrita na Constituição de 1988, estão 

sendo substituídos pelos valores individualistas que fortalecem a 

consolidação do SUS para os pobres e a segmentação do sistema (BRAVO, 

2007, p.107). 

 

 Mesmo em tempos adversos, de descenso, de avanço da ideologia neoliberal 

alienante, a luta e as disputas dos interesses antagônicos continuam. Apesar da bandeira 

da reforma sanitária não ter a visibilidade e as articulações dos movimentos sociais de 

outrora, ela continua nas trincheiras de luta das “toupeiras” que resistem às investidas 

brutais de desmonte da saúde pública como direito, do sucateamento, descredito, 

desfinanciamento do SUS e das sucessivas tentativas de privatização da saúde.  

 Vale salientar que pelo Brasil existem diversos movimentos e fóruns estaduais 

de saúde em defesa do SUS público, gratuito e de qualidade. Exemplo disso é a Frente 

Nacional contra a Privatização do SUS - FNCPS1, que tem mobilizado e unificado as 

lutas desses fóruns, convocando intelectuais, sanitaristas, usuários(as) do SUS, 

trabalhadores e trabalhadoras, movimentos sociais, partidos políticos, profissionais e 

toda a sociedade a lutar pelo direito fundamental da saúde e pelo SUS universal, 

integral, consentâneo as necessidades da população. Dentre os diversos atores sociais 

que protagonizam a luta por direitos, via políticas sociais públicas, estão os(as) 

assistentes sociais e suas entidades representativas, que tem um posicionamento teórico-

ético-político a favor dos interesses da classe trabalhadora e da construção de uma nova 

ordem societária sem discriminação, exploração e opressão e estão sempre se 

                                                             
1 A Frente Nacional contra a Privatização foi criada em 2010, contrapondo-se aos ataques ao SUS, no que 

tange ao subfinaciamento crônico, desfinanciamento, privatização e todos os retrocessos que visam 

desmontá-lo como direito do cidadão e dever do Estado. Ela surge na perspectiva de retomar e unificar as 

lutas em torno da reforma sanitária e seu caráter mais amplo de saúde. Na nota pública emitida em julho 

de 2016 intitulada “O ilegítimo governo Temer e os ataques ao Sistema único de Saúde” a frente pontua: 

“Nesse contexto, a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde vem reafirmar seu compromisso com 

a defesa intransigente de SUS 100% público, estatal, de qualidade e que atenda a todas as necessidades de 

saúde da população, conclamando a todos os lutadores e lutadoras do povo, intelectuais, movimentos 

sociais, populares, sindicais e partidos políticos a construírem um movimento que, num primeiro 

momento, resista aos ataques que as políticas de saúde estão sofrendo, mas que não perca o horizonte da 

conquista de novos avanços no direito à Saúde e da luta por uma sociedade pautada pela livre associação 

das pessoas na construção de um mundo sem opressão e exploração”. 
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articulando aos diversos movimentos sociais, às organizações dos trabalhadores, 

sindicatos, frentes, entre outros espaços de mobilizações, debates e construções 

coletivas da agenda de lutas da defesa intransigente dos direitos e da democracia.  

 

2.2.1 Arando o solo para o plantio das sementes da Reforma Psiquiátrica 

 

Para compreender o movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil, faremos um 

breve passeio pela História, resgatando acontecimentos, fatos e informações relevantes, 

bem como o contexto econômico, político, social e cultural e os atores envolvidos no 

trato da “loucura”, da doença mental, do tratamento nas santas casas de misericórdia, 

nos hospícios que fomentaram o processo de Reforma Psiquiátrica em curso, na 

perspectiva de desinstitucionalização e cidadania das pessoas em sofrimento psíquico e 

da construção da saúde mental e atenção psicossocial. 

O modelo assistencial psiquiátrico hospitalocêntrico brasileiro, implantado no 

século XIX foi importado da Europa. No Brasil, esse modelo instituiu-se na sociedade 

colonial, rural e escravocrata, em que o trabalho era algo negativo e regido pela 

oligarquia rural, realidade essa, totalmente distinta da europeia, em que a burguesia 

estava em ascensão. A institucionalização do hospício no país veio associada a 

entidades religiosas, santas casas de misericórdia, primeiras instituições de saúde do 

país (ROSA, 2008).  

 

O Hospício Pedro II – inaugurado em 1852 no Rio de Janeiro e marco 

institucional da assistência psiquiátrica do país – surge como resposta à 

loucura e ao louco, alçado a problema social, no bojo das ameaças à ordem 

pública e à paz social, desencadeadas pelo crescimento do número de pessoas 

livres e ociosas que circulavam pelas cidades mais importantes do Império e 

principalmente na sede da Corte (ROSA, 2008, p.86). 

 

 

 O surgimento do hospício relaciona-se ao trato da questão social como caso de 

polícia, tratada como crime e reprimida por meio do encarceramento. Aos loucos 

cabiam os porões das santas casas de misericórdia, submetidos aos mais nefastos 

tratamentos como o uso da camisa de forças. Além disso, o hospício foi uma estratégia 

higienista de limpeza social.  

 Com a República, o louco e a loucura passam a ganhar tratamento científico 

especializado e torna-se doença mental. Nesse contexto, mudam-se nomenclaturas e 

práticas institucionais, passando a “loucura” a ser objeto do campo psiquiátrico e 
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medicalizada, desvinculando-se da igreja e seu caráter assistencialista e associando-se 

ao Estado em resposta às demandas social, clínica e caritativa.  

 O Hospício Pedro II se desvincula da Santa Casa de Misericórdia e se torna 

instituição pública em 1890. Nesse mesmo ano é criada a “Assistência Médica e Legal 

dos Alienados”, sendo a primeira instituição pública de saúde criada pela república, que 

dá início às primeiras colônias de alienados na América Latina, situadas na Ilha do 

Galeão. Em 1903, é instituído o Decreto 1.132 de 22/12/1903, primeira lei federal de 

assistência aos alienados, que reorganiza a prestação de assistência a esse público, sendo 

um importante passo para a legitimação jurídico-política da psiquiatria nacional 

(AMARANTE, 1994). 

 No Brasil, o século XIX foi marcado pela economia cafeeira e pelo comércio 

exportador, a grande circulação de pessoas pelos centros urbanos, gerou a disseminação 

de diversas doenças na população, agravando a mortalidade e repercutindo nas 

atividades econômicas, passando a saúde pública a se organizar em prol do saneamento 

e da reorganização urbana.  

 Uma importante iniciativa na área psiquiátrica no pós-república foi a criação das 

colônias agrícolas, como forma de tratamento através do trabalho no campo. Porém 

essas não tiveram o êxito esperado, visto que destoavam das exigências de mão-de-obra 

da sociedade em crescente urbanização e industrialização (ROSA, 2008) 

 Nesse período, a questão social emerge como fruto da contradição capital e 

trabalho e ganha visibilidade devido ao surgimento de um importante ator político, o 

operariado, que traz diversas demandas de melhores condições de vida para o governo. 

A questão social, que antes era entendida como caso de polícia, passa a ter nova 

conotação e se legitima na lógica do autoritarismo e favor, encobrindo a luta de classes 

e seu caráter político (ROSA, 2008). 

 A Constituição de 1934 é promulgada e dispõe sobre os direitos sociais, a ordem 

econômica e social e o Estado passa a atuar no desenvolvimento econômico e social, 

tendo caráter intervencionista e arbitral entre as classes, privilegia as políticas 

econômicas, mas faz concessões necessárias à reprodução do trabalhador para garantir 

sua legitimidade e o consenso social. 

 

O estado passa a ser o agente central do desenvolvimento econômico e social, 

bem como o principal articulador entre as classes, apresentando-se como um 

estado arbitral, acima dos interesses de classes, apesar de centralizador e 

intervencionista. Secundariza sua ação na reprodução da força de trabalho e 

privilegia a atuação voltada a acumulação de capital, buscando equacionar as 
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necessidades dessa acumulação às exigências de legitimação social. Embora 

subordine as políticas sociais às econômicas, aliando a assistência à 

repressão, garante certos itens na agenda social, necessários à reprodução do 

trabalhador. Ainda que, simultaneamente, desmobilize com sua ação grupos 

sociais urbanos em organização, o estado busca garantir o consenso e a 

tranquilidade social (ROSA, 2008, p.95). 

 

 Nesse mesmo ano de 1934, é promulgada a Segunda Lei Federal de Assistência 

aos Doentes Mentais, que trata da profilaxia mental, da assistência e proteção aos 

psicopatas e da fiscalização dos serviços psiquiátricos. Em 1941, por meio do Decreto 

nº 3.171 é criado o Serviço Nacional de Doenças Mentais. Já em 1944, através do 

Decreto nº 7.055 a assistência psiquiátrica passa a ser de responsabilidade federal e em 

1953 o Serviço Nacional de Doenças Mentais passa a fazer parte do Ministério da 

Saúde. 

Nesse período, ressalvadas algumas experiências exitosas, a monopolização da 

assistência psiquiátrica era do modelo hospitalocêntrico e sua lógica 

segregação/reclusão, marcada pelas precárias condições de funcionamento, dentre elas a 

superlotação, a insuficiência de profissionais, a baixa qualificação desses e a constante 

violação dos direitos humanos dos usuários do serviço. Até então, era predominante a 

prestação de assistência nos serviços públicos, quando a partir de 1950 alguns Institutos 

de Aposentadorias e Pensões – IAPS, passaram a incorporar as internações 

psiquiátricas, geralmente prestadas em hospitais privados (ROSA, 2008). 

 

A partir de 1955, quando as drogas psicotrópicas são disponibilizadas no 

mercado, é que as estruturas asilares têm a possibilidade de ter sua face 

relativamente alterada, fato que vem ao encontro das exigências da 

acumulação capitalista no período, que requeria uma psiquiatria que 

reparasse a mão-de-obra desgastada no processo produtivo (ROSA, 2008, 

p.97). 

 

 

No pós-1964, assistimos no Brasil, ao duplo padrão de política social 

implementado, um privado direcionado aos trabalhadores formais contribuintes da 

previdência social e o público direcionado aos desempregados e àqueles(as) que 

vendiam sua força de trabalho mas não tinham vínculos empregatícios, sendo essa 

dualidade incrementada pelo Estado. Nesse contexto, há uma tendência à 

psiquiatrização dos problemas sociais e a medicalização da vida, restringindo as 

demandas do sujeito ao viés biológico e as respostas a elas ao saber médico, 

massificando assim, a assistência psiquiátrica. 
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A massificação da assistência psiquiátrica no pós-64, além de mudar o perfil 

social da população psiquiátrica, que majoritariamente passa a ser constituída 

por trabalhadores previdenciários urbanos, exauridos psiquicamente pelo uso 

intensivo de sua força de trabalho no período de crescimento econômico dos 

anos 1970, altera também o perfil nosológico, pela extensão da cobertura dos 

serviços para diagnósticos mais leves, principalmente neurose e alcoolismo, 

psiquiatrizando muitos problemas sociais (ROSA, 2008, p. 100). 

 

A “indústria da loucura” cresce e o tratamento instituído ao(a) “doente mental” 

passa a ser mercadoria rentável. A psiquiatria fortalece o complexo médico-industrial do 

setor privado, principalmente no que tange aos hospitais psiquiátricos e à indústria 

farmacêutica. “Desta forma, o estado revela cada vez mais sua face modernizadora e sua 

condição de agente mercantilizador da saúde. As políticas sociais são mercantilizadas, 

transformam-se em fonte de lucro” (ROSA, 2008, p.100) 

Vale salientar que contrapondo-se a essa indústria da loucura e à psiquiatria 

clássica, merece destaque o pioneirismo revolucionário atemporal da psiquiatra 

brasileira alagoana Nise da Silveira2, que deu voz à “loucura”, revolucionando ao 

propor a substituição dos métodos tradicionais de tratamento (lobotomia, eletrochoque, 

camisa de forças, superdosagens medicamentosas), pela arte enquanto terapia para as 

pessoas em sofrimento psíquico.  

 É importante frisar que em fins da década de 1970 os movimentos sociais 

ganham maior visibilidade e organização política e lutam em prol da democratização do 

país, do estado de direito, emergindo o Movimento de Reforma Sanitária, cuja bandeira 

se volta para a garantia do direito universal à saúde. E “como desdobramento e sob 

influência do Movimento de Reforma Sanitária, no campo da saúde mental emerge o 

Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira, importado das experiências americana, 

                                                             
2 Nise da Silveira uma das primeiras médicas brasileiras chegou a ser presa por 18 meses por ter em sua 

biblioteca livros comunistas, considerados “subversivos”. Trabalhou no Hospital Dom Pedro II, Engenho 

de Dentro no Rio de Janeiro e por se recusar a executar os tratamentos convencionais da psiquiatria foi 

menosprezada e transferida para o Setor de Terapia ocupacional do Hospital, em que passou a 

desenvolver atividades de pintura e modelagem com as pessoas em sofrimento psíquico como forma de 

reabilitá-los a partir da arte, ancorada nos estudos de Carl Gustav Jung sob a psique e a arte. A mesma 

criou o Museu de Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro, expondo os trabalhos produzidos pelos seus 

“clientes”, bem como, anos depois, desenvolveu um projeto inovador para sua época, a Casa das 

Palmeiras, uma instituição voltada à reabilitação das pessoas advindas de internações psiquiátricas, na 

perspectiva da desinstitucionalização. É considerada uma das fundadoras da psiquiatria moderna, tendo 

seu trabalho e suas ideias amplas difusão no Brasil e em outros países e inspirado a criação de museus, 

centros culturais, instituições terapêuticas diversas, delineando as práticas terapêuticas a partir da arte 

enquanto expressão, reconhecimento e renascimento das pessoas em sofrimento psíquico para si mesmas, 

suas famílias e sociedade em geral, dando visibilidade ao “coração da loucura” e as práticas de 

humanização em saúde mental. 
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europeia e italiana” (ROSA, 2008, p.103). Esse Movimento de Reforma Psiquiátrica, 

apesar de não se dissociar da bandeira de luta da saúde pública e de qualidade 

preconizada pela reforma sanitária, passa a ganhar identidade própria e a se distanciar 

do Movimento da Reforma Sanitária a partir da eclosão da crise da Divisão Nacional de 

Saúde Mental – DISAM em 1978, em que suas bandeiras específicas de luta começam a 

ser delineadas. 

 No contexto de redemocratização do país, em que germinou a reforma sanitária, 

surge o Movimento da Reforma Psiquiátrica em 1978, protagonizado pelo Movimento 

dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), deflagrado com a chamada crise da 

DINSAM (Divisão Nacional de Saúde Mental), em que os profissionais de quatro 

estabelecimentos de Saúde Mental do Rio de Janeiro desbravaram uma greve, seguida 

de demissões. Esses estabelecimentos se encontravam com o corpo de profissionais 

defasado, contando com a participação de diversos bolsistas que trabalhavam em 

condições precárias de trabalho, em meio a violências e ameaças a esses e aos pacientes 

da instituição. Diante desse quadro, três médicos residentes do Centro Psiquiátrico 

Pedro II registram denúncias das irregularidades encontradas, ganhando essas 

publicidade e mobilizando profissionais de outras unidades e do Movimento de 

Renovação Médica – REME  e do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde – CEBES. 

 

A pauta inicial de reivindicações gira em torno da regularização da situação 

trabalhista – visto que a situação dos bolsistas é ilegal - aumento salarial, 

redução do número excessivo de consultas por turno de trabalho, críticas à 

cronificação do manicômio e ao uso do eletrochoque, por melhores condições 

de assistência à população e pela humanização dos serviços. Ou seja, reflete 

um conjunto heterogêneo e ainda indefinido de denúncias e reivindicações 

que o faz oscilar entre um projeto de transformação psiquiátrica e outro de 

organização corporativa (AMARANTE, 1995a, p.52). 

 

 A partir disso passam a haver diversos encontros e articulações com entidades 

da sociedade civil e outros setores e surge o Núcleo de Saúde Mental do Sindicato dos 

Médicos e o Núcleo de Saúde mental do CEBES. O caráter humanitário e trabalhista dá 

grande visibilidade e repercussão ao movimento (Amarante, 1995a).  

É importante ressaltar que o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental – 

MTSM foi o principal protagonista político para a construção do processo de Reforma 

Psiquiátrica, visto que esse denunciou as irregularidades dos estabelecimentos 

psiquiátricos, no que tange a precarização das condições trabalhistas e assistenciais, 

trazendo ao debate de forma crítica e reflexiva a violência das instituições manicomiais 
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asilares e a necessidade de seu desmonte para construção de novas formas de cuidar. 

Vale mencionar que o referido movimento é heterogêneo, dialético e não 

institucionalizado e está constantemente se metamorfoseando para se adequar as novas 

demandas e cenários. 

 

O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental é o ator sujeito político 

privilegiado na conceituação, divulgação, mobilização e implantação das 

práticas transformadoras. É no seio do MTSM que se funda um exercício 

regular e sistemático de reflexão e crítica ao status quo psiquiátrico, de onde 

surgem, ainda, as propostas teóricas e a práxis de uma nova política de saúde 

mental. O movimento, contudo, não é uma organização unitária, homogênea, 

monolítica. Assim, mais correto seria falar em movimentos, no sentido 

mesmo de algo que se move, se transmuta e tem diferentes facetas. Por isso, 

partindo das próprias definições surgidas no interior do movimento, é correto 

considerar as suas várias expressões no tempo ou no espaço, como 

expressões típicas desta forma de organização política que opta por uma não 

institucionalização (nos moldes das instituições tradicionais) e por uma 

mobilização em relação a outras formas de conceber e lidar com a loucura, 

em permanente deslocamento teórico e prático (AMARANTE, 1995a, p.106-

107). 

 

Os diversos movimentos sociais foram importantes protagonistas dessa reforma 

e dessa luta contra a ditadura civil-militar e todos os seus corolários, a falta de 

liberdade, as arbitrariedades, injustiças, tratamentos desumanos, segregação e afronta 

aos direitos das pessoas que não se “enquadravam” no perfil da ordem vigente. 

 

Com a entrada em cena de movimentos sociais de profissionais, 

trabalhadores, usuários, familiares, militantes dos Direitos Humanos, 

prestadores públicos e privados, gestores, sindicatos e associações, nos fins 

dos anos setenta, o movimento da Reforma nasce e ganha maior visibilidade 

e força e também produz seus mais ferrenhos inimigos. E não existe 

estratégia mais potente para criar coesão de um grupo ou de um movimento 

do que ter inimigos comuns contra quem lutar! A ditadura militar, a não 

democracia, o interesse mercantil dos industriais da loucura, forjaram o 

cenário favorável ao surgimento dos múltiplos fogos de movimentos sociais 

em torno dos maus tratos aos usuários de instituições psiquiátricas 

manicomiais no Brasil (PITTA, 2011, p.4582-4583). 

 

Nesse sentido, Amarante (1995a) delineia o caráter histórico processual da 

reforma psiquiátrica, atrelando-a à crítica conjuntural e estrutural em prol da 

transformação do lidar com as pessoas em sofrimento psíquico contrapondo-se aos 

paradigmas e práticas da psiquiatria clássica. Ressalta as particularidades da conjuntura 

brasileira que a gestou, o período de redemocratização do país, período esse, de lutas, 

mobilizações, contestações, denúncias de violências e opressões. Ele define a Reforma 

Psiquiátrica como  
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Um processo histórico de formulação crítica e prática, que tem como 

objetivos e estratégias o questionamento e elaboração de propostas de 

transformação do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria. No Brasil, a 

reforma psiquiátrica é um processo que surge mais concreta e, 

principalmente, a partir da conjuntura da redemocratização, em fins da 

década de 70. Tem como fundamentos não apenas uma crítica conjuntural ao 

subsistema nacional de saúde mental, mas também – e principalmente – uma 

crítica estrutural ao saber e às instituições psiquiátricas clássicas, dentro de 

toda a movimentação político-social que caracteriza a conjuntura da 

redemocratização (AMARANTE, 1995a, p.87). 

 

 

 Amarante (1995a) ressalta o caráter paradoxal da expressão reforma que não 

denota o sentido real pretendido pelos seus protagonistas (transformação estrutural), 

mas que funciona como estratégia de construção de consenso, neutralização de 

oposições e apoio político. E sinaliza a problematização implícita que essa expressão 

carrega: “Esta tentativa de compreensão do uso do termo reforma pode ser 

tranquilizadora e sensata, mas não deixa de indicar uma contradição que, como 

veremos, talvez termine por possibilitar um desvio da rota na trajetória da reforma 

psiquiátrica” (AMARANTE, 1995a, p.88). 

No intuito de manter a rota da reforma em seu sentido real, o MTSM passa a 

construir um pensamento crítico sobre o modelo psiquiátrico clássico e propor a sua 

inversão a partir da perspectiva da desinstitucionalização, que não se restringe à mera 

desospitalização, mas a mudanças na concepção e no tratamento para as pessoas em 

sofrimento psíquico, que passam a ser vistos não como objetos da psiquiatria, mas como 

sujeito de direitos, cujo lugar não é mais no manicômio, e sim na cidade, na família, 

onde possa se socializar, interagir, expressar sua subjetividade e ter seu lugar de 

pertencimento no mundo.  

 

Estamos falando em desinstitucionalização, que não significa apenas 

desospitalização, mas desconstrução. Isto é, superação de um modelo arcaico 

centrado no conceito de doença como falta e erro, centrado no tratamento da 

doença como entidade abstrata. Desinstitucionalização significa tratar o 

sujeito em sua existência e em relação com suas condições concretas de vida. 

Isto significa não administrar-lhe apenas fármacos ou psicoterapias, mas 

construir possibilidades. O tratamento deixa de ser a exclusão em espaços de 

violência e mortificação para tornar-se criação de possibilidades concretas de 

sociabilidade e subjetividade. O doente, antes excluído do mundo dos direitos 

e da cidadania, deve tornar-se um sujeito, e não um objeto do saber 

psiquiátrico (AMARANTE, 1995b, p.493-494). 
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 A desinstitucionalização é um processo complexo em curso e em construção 

contínua, que ora avança, ora recua, a depender dos diversos atores, dimensões, da 

conjuntura, da correlação de forças, da adesão da sociedade às mudanças, sejam elas 

terapêutico-assistenciais, sejam elas da construção de novos olhares, novas práticas no 

lidar com as diferenças e com diferentes, na perspectiva do acolhimento, do diálogo, do 

respeito à diversidade, atentos às especificidades e necessidades e às múltiplas 

determinações da totalidade social, tendo por base a ética, que deve perpassar todas as 

relações humanas e sociais.  

 

Estamos falando em desinstitucionalização responsável, isto é, tratar o sujeito 

em sua existência e em relação com suas condições concretas de vida. O 

tratamento deixa de ser a exclusão em espaços de violência e morte social 

para tornar-se criação de possibilidades concretas de subjetivação e interação 

social na comunidade (PITTA, 2011, p.4588). 

 

 

Nesse sentido, desinstitucionalizar está intimamente atrelado à questão da 

ruptura de paradigmas que vinculam a “loucura” à periculosidade, a incapacidade e 

legitimam a custódia, a tutela, a segregação, entre outras práticas de cerceamento de 

liberdade e silenciamento das pessoas que sofrem psiquicamente, exigindo para sua 

efetivação, a desconstrução de preconceitos e da discriminação e a construção de novas 

formas de conceber e lidar com  esses sujeitos por parte da sociedade, o que implica 

participação coletiva ativa, compromisso e abertura para o respeito à diversidade 

humana. 

 

A desinstitucionalização é este processo, não apenas técnico, administrativo, 

jurídico, legislativo ou político; é, acima de tudo, um processo ético, de 

reconhecimento de uma prática que introduz novos sujeitos de direito e novos 

direitos para os sujeitos. De uma prática que reconhece, inclusive, os direitos 

das pessoas mentalmente enfermas em terem um tratamento efetivo, em 

receberem um cuidado verdadeiro, uma terapêutica cidadã, não um cativeiro. 

Sendo uma questão de base ética, o futuro da reforma psiquiátrica não está 

apenas no sucesso terapêutico-assistencial das novas tecnologias de cuidado 

ou dos novos serviços, mas na escolha da sociedade brasileira, da forma 

como vai lidar com os seus diferentes, com suas minorias, com os sujeitos em 

desvantagem social (AMARANTE, 1995b, p.494). 

 

 Maciel (2012) ressalta a processualidade da reforma psiquiátrica, sua 

heterogeneidade, seu caráter coletivo perpassado por diferenças e contradições e sua 

articulação as diversas condições econômicas, políticas, sociais, culturais, históricas e 

aos diversos campos que englobam o administrativo, o cultural, o social, o legislativo, o 
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executivo, o judiciário e novas formas da sociedade conceber e lidar com o “louco e a 

loucura”. Nas palavras da referida autora,  

 

A reforma psiquiátrica é um processo em construção no Brasil e no mundo, e 

não ocorre de forma consensual ou homogênea, estando relacionada às 

condições econômicas, históricas, políticas e culturais que caracterizam as 

diferentes regiões e países, determinando as práticas singulares. Entendida 

como um movimento social a reforma é articulada a um conjunto de 

iniciativas operadas nos campos legislativo, jurídico, administrativo e 

cultural, que visam transformar a relação entre a sociedade e a loucura. 

Enquanto prática social, esse movimento é construído coletivamente, nas 

diferenças, nos conflitos e nas contradições. Como todo movimento social, 

apresenta uma composição heterogênea, incluindo profissionais, familiares, 

usuários e a sociedade em geral. Em seu escopo amplo e variado, engloba o 

movimento social Por uma Sociedade sem Manicômios, a Associação de 

Usuários e Familiares, partidos políticos, igrejas e organizações não 

governamentais, entre outros (MACIEL, 2012, p.74-75). 

 

 Em consonância com Maciel (2012), Vasconcelos (2016), concebe a reforma 

psiquiátrica a partir de uma visão mais crítica e reflexiva, para além da substituição do 

tratamento em instituições manicomiais asilares para serviços de cunho psicossocial, 

abertos e implementados no território, articulados a outras políticas setoriais. Ele a 

compreende a partir da desinstitucionalização de forma mais complexa e profunda, 

enquanto crítica, desconstrução e reconstrução dos saberes e seus fundamentos 

epistemológicos, teóricos e jurídicos e das relações sociais, que reproduzem o estigma, 

o preconceito, a discriminação e a violência simbólica para com as pessoas e sofrimento 

psíquico e seus familiares. Isso nos leva a refletir que a sociabilidade capitalista é 

propulsora de diferenciações, de segregações e relações reificadas, sendo incompatível 

com a efetivação de direitos, ainda mais quando se trata de um público historicamente 

institucionalizado, a-sujeitado como as pessoas em sofrimento psíquico. 

 Pontuadas as diversas concepções dos autores a respeito da reforma psiquiátrica, 

faremos um recorte do entendimento dos nossos sujeitos da pesquisa sobre a mesma e 

sobre qual seria o papel dos CAPS nesse processo. Para falar sobre a reforma 

psiquiátrica e sobre os CAPS, todos os sujeitos entrevistados fizeram um contraponto 

contextualizando o tratamento às pessoas em sofrimento psíquico antes e após reforma. 

As concepções trazem pontos em comum no que tange a exclusão/ressocialização, 

violência/humanização, reclusão/tratamento em meio aberto no território.  

Alguns têm visões mais ampliadas e críticas do contexto e das práticas que 

antecederam a reforma: lógica hospitalocêntrica e higienista de reclusão e 

institucionalização dos “diferentes” nos manicômios, a desumanização, a violência, as 
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condições precárias de tratamento. Outros apresentam uma visão mais restrita, 

superficial. É importante frisar que todos reconhecem a relevância da reforma e 

concebem os CAPS como importantes dispositivos estratégicos dela, porém, grande 

parte, identifica as fragilidades e desafios dos referidos serviços e os problematiza.  

Os sujeitos explicitam a Reforma Psiquiátrica como um novo olhar humanizado 

no tratamento para as pessoas em sofrimento psíquico, na perspectiva da atenção 

psicossocial, em meio aberto, corresponsabilizado com a família, visando a 

ressocialização, contrapondo-se a exclusão dos diferentes, dos “desviantes” nos 

manicômios. Além de problematizá-la enquanto processo lento, com conquistas 

(demolição dos muros físicos de grande parte dos manicômios) e desafios (demolição 

dos muros simbólicos do preconceito, da discriminação e da estigmatização, que ainda 

estão enraizados no ideário social).   

 

A reforma psiquiátrica veio trazer um novo olhar, mais humanizado na 

questão do tratamento das pessoas com transtornos mentais, antigamente se 

trabalhava na perspectiva da exclusão dos hospitais, dos manicômios, na 

perspectiva hospitalocêntrica de exclusão social mesmo, e o que se fazia era 

cercear a liberdade desses cidadãos, tinha essa cultura meio que de excluir o 

diferente. Fico imaginando como era frágil até a avaliação, a mulher que 

cometia adultério ia prá um hospital psiquiátrico e muitas vezes nunca saia 

dali, morria ali né?!, por questões que poderia ser tratado nessa perspectiva 

da reforma psiquiátrica, como é hoje, em meio aberto, trazendo a família para 

o centro do tratamento né?! É um processo lento, a questão da ideia da 

exclusão do manicômio físico meio que já foi superado, não da forma 

totalmente como deveria ser, mas a ideia no manicômio é no pensamento das 

pessoas ainda está muito presente, de ver que a pessoa que tem transtorno 

mental como alguém perigoso né?! (JUSTIÇA SOCIAL). 

 

 A compreensão da Reforma Psiquiátrica abrangeu também sua relevância 

associada ao trabalho de reinserção social desenvolvido nos CAPS, refutando a histórica 

segregação. 

 
Eu realmente não conhecia o trabalho do CAPS, então eu vi o tamanho da 

importância né da reforma psiquiátrica, que ela teve na tentativa de reinserir 

essas pessoas, esses cidadãos é, na vida social, né?! Dentro do meio no qual 

ela vive. Essas pessoas eram completamente excluídas, segregar é algo que a 

gente sabe que é bem histórico e assim, essa reforma foi muito importante. 

(EQUIDADE). 

 

 Foi explicitado, ainda, o entendimento da reforma enquanto movimento de 

mudança na assistência prestada aos usuários de saúde mental, adverso ao isolamento, à 

desumanização, violência, precarização do atendimento, presentes nos manicômios. 

Podemos observar na fala a seguir, que o sujeito problematiza criticamente o não 



62 
 

 
 

atendimento a finalidade da reforma, visto que, apesar de ter avançado com a 

implantação dos CAPS como dispositivos substitutivos, alguns deles ainda mantêm a 

lógica manicomial de tratamento efetuando a “institucionalização humanizada”.  

 

A reforma psiquiátrica dentro da política de saúde foi um movimento para 

que se mudasse os modos de atenção aos usuários de saúde mental, porque  

anterior a reforma, o tratamento não era nada de humanização.  As pessoas 

eram excluídas, era o tratamento de reclusão desses usuários de saúde em 

manicômios, eram as mais precárias condições de tratamento, ninguém tinha 

reconhecimento dos seus direitos. Eles tavam tendo acesso a um serviço de 

saúde né, que é um direito constitucionalmente, mas de que forma era esse 

acesso? De que forma era esse serviço, esse atendimento? Então, era na 

perspectiva de tratar ou cuidar da loucura, mas como não é?! [...] Eu acho que 

foi muito necessário. Eu acredito que a gente não atendeu o objetivo que deve 

ser, porque a gente ainda vê que apesar de existir os CAPS como dispositivos 

que vêm em substituição aos hospitais psiquiátricos, mas eu acho que eles 

foram substituídos, tem sido substituídos de uma forma ainda não ideal [...] 

Não adianta dizer que tirou o paciente do hospital psiquiátrico, mas tratar ele 

no CAPS, numa perspectiva do hospital psiquiátrico, a diferença é que só 

muda o ambiente, não adianta, acho que a gente precisa avançar nisso, nesse 

sentido (COMPROMISSO). 

 

    A reforma psiquiátrica é entendida como momento histórico relevante para a 

sociedade e para a saúde mental, fruto da luta de profissionais visionários, que veio 

desmistificar a lógica hospitalocêntrica de apartheid, da internação como solução, ainda 

arraigada no ideário social. Essa fala do sujeito da pesquisa é muito interessante, porém, 

precisa-se ficar atento e ter cautela para não superdimensionar os CAPS, restringir a 

reforma a eles e delegar-lhes a desconstrução da lógica hospitalar. Eles, enquanto 

dispositivos estratégicos vêm junto a outros serviços, programas e ações somar nessa 

desconstrução, que é culturalmente enraizada.  

 

Entendo que foi um momento histórico fundamental  na saúde mental, porque 

antes nem se falava em saúde mental [...] a gente tem esse modelo antigo 

hospitalocêntrico e a reforma psiquiátrica ela vem desmistificar né?! essa 

visão de que as pessoas que tem algum problema mental está isolado, 

afastado da sociedade[...] embora tenha muito arraigada essa questão dos 

hospitais, de que a internação é a única solução não é?! Quando a pessoa está 

doente, tanto na linha psiquiátrica ou na dependência química, as pessoas 

acham que a única solução é a internação e o CAPS ele vem tirar isso, tirar, 

acabar com essa visão dos hospitais [...] foi também um momento de muita 

luta, de alguns profissionais que viram à frente do seu tempo que assim não é 

a solução, que é um apartheid (DEMOCRACIA) . 

 

Um dos sujeitos da pesquisa se absteve de falar a respeito do que entende pela 

reforma e delegou ao CAPS a inserção da “humanização” do tratamento, na perspectiva 
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de romper com as práticas violentas do manicômio. Todavia, problematiza o desafio da 

humanização e sua quase infactibilidade. 

 

Vou pular isso do que é que eu entendo de reforma psiquiátrica [...] Os CAPS 

se comparar antigamente os hospitais, os manicômios com hoje, eu acho que 

hoje foi inserida a famosa humanização. A partir da porta de entrada dos 

usuários aqui, a gente sabe que é quase impossível humanizar, mas os CAPS 

chegaram justamente prá isso, prá tirar essa coisa de antigamente, de tratar 

com choque, aquelas coisas (LIBERDADE). 

 

 Uma importante iniciativa para materialização das bandeiras de luta da reforma 

no que tange a desinstitucionalização é o Projeto de Lei 3.657/89, proposto pelo 

deputado Paulo Delgado, que propunha a progressiva extinção dos manicômios e a 

substituição por um modelo assistencial de saúde mental no território, consentâneo às 

necessidades dos sujeitos em sofrimento psíquico e a garantia dos seus direitos. Essa 

recebeu apoio e resistência por parte de diferentes segmentos da sociedade civil e só foi 

promulgada em 2001. Com receio da desassistência, as pessoas com transtorno mental e 

seus familiares, fundaram em 1991 no Rio de Janeiro a Associação de Familiares de 

Doentes Mentais. Nesse contexto, “a cidadania vai, assim, sendo ressignificada e 

adquirindo densidade no cotidiano da luta por sua ampliação e extensão a novos 

segmentos” (ROSA, 2008, p.120) 

Amarante (1999), na mesma direção dos autores supracitados, ressalta a 

Reforma Psiquiátrica enquanto processo social complexo, que envolve diversos atores e 

as dimensões: técnico-conceitual, técnico-assistencial, jurídico-política e sociocultural.  

O referido autor aprofunda as dimensões, discorrendo sobre cada uma delas, 

ressaltando que, a dimensão técnico-conceitual se refere aos subsídios teóricos e 

conceituais sobre os quais se compreende a realidade e o entendimento sobre a saúde 

mental e os demais conceitos a ela relacionados, que durante muito tempo reportava-se 

e restringia-se ao saber médico-psiquiátrico. A dimensão técnico-assistencial que 

concerne à estruturação de uma rede de serviços alternativos, substitutivos dos hospitais 

psiquiátricos, ofertando tratamento no território de pertencimento e sociabilidade das 

pessoas em sofrimento psíquico. A dimensão jurídico-política alude ao aparato legal, a 

criação e revisão de leis, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica e da cidadania para as 

pessoas com transtorno mental. E a dimensão sociocultural, que está inter-relacionada 

às demais dimensões e se trata de transformar as relações sociais no que tange ao trato 

com a “loucura”, na perspectiva de desconstrução de preconceitos e de respeito à 
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diversidade. É necessário salientar que as quatro dimensões precisam estar imbricadas 

para que a reforma psiquiátrica avance.  

Importa ressaltar que grande parte dos avanços que tivemos no Brasil, no que 

tange à estruturação dos serviços substitutivos, se deu a partir da promulgação de 

dispositivos legais como as Portarias federais 189/1991 (normatização e financiamento 

de serviços substitutivos) e a 224/92 (controle e supervisão dos hospitais psiquiátricos), 

a Lei 10.216/2001 (que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental), a Portaria 

336/2002 (que rege o funcionamento dos CAPS e estabelece as modalidades de serviço, 

definidos por ordem crescente de complexidade), a Portaria 3.088/2011 (que institui a 

Rede de Atenção Psicossocial para pessoas em sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde).   

 Vale também mencionar que essas legislações não são dadas, são produto do 

tensionamento da luta de classes, das mobilizações, da organização política de atores em 

determinado contexto histórico, exigindo respostas do Estado frente às necessidades e 

demandas sociais.  

 

Nesse sentido, na luta, procura-se diminuir a distância entre o legal e o real, 

de forma que a lei seja a expressão das necessidades sociais construídas em 

cada sociedade e em cada fração de classe. A própria lei torna-se objeto de 

luta. A universalidade e igualdade formal, inserida nos ideais liberais, são 

reapropriadas e ressignificadas como estratégias de luta (ROSA, 2008, 

p.121). 

 

 A dimensão sociocultural está intimamente vinculada ao ideário social e à 

ideologia dominante, que aliena e reifica as relações sociais, que produz e reproduz 

preconceitos, discriminação, rótulos de exclusão, delineando o que é normal, o que é 

patológico, disseminando a cultura da inclusão pelo consumo, criando e alimentando a 

“indústria da loucura”, reproduzindo o pensamento hegemônico ou resistindo e lutando 

para construir a contra-hegemonia. Um exemplo potencializador da dimensão 

sociocultural é a instituição do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que provoca no 

imaginário social os debates sobre a loucura, doença mental, hospitais psiquiátricos, 

violência, direitos das pessoas em sofrimento psíquico, entre outros temas vinculados à 

saúde mental, no sentido potencializar a desinstitucionalização e materializar a reforma 

psiquiátrica.  
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Mas, sabemos que falar em cidadania e direitos não basta, como não basta 

apenas aprovar leis, pois não se determina que as pessoas sejam cidadãs e 

sujeitos de direitos por decreto. A construção de cidadania diz respeito a um 

processo social e, tal qual nos referimos no campo da saúde mental e atenção 

psicossocial, um processo social complexo. É preciso mudar mentalidades, 

mudar atitudes, mudar relações sociais (AMARANTE, 2007, p.71). 

 

 Apesar da ampliação dos debates, das desconstruções de preconceito, ainda se 

percebe de forma contundente a estigmatização, os estereótipos, os rótulos de louco, 

incapaz, perigoso, alimentado pela “indústria da loucura” que patologiza a sociedade na 

perspectiva da medicalização da vida, no intuito de que as pessoas que não conseguem 

se inserir no circuito produtivo, gerem lucro indireto para o capital através do consumo.  

  

O estigma a que está sujeito o portador de sofrimentos mentais é uma 

alienação social; a sociedade burguesa se aproveita dos problemas mentais 

para criar uma “indústria da loucura”; a saúde é desapropriada dos sujeitos, 

pois é reificada em valor de troca: o pobre vende a sua boa disposição física e 

mental pelo salário, enquanto o rico a desfruta como valor de uso (BISNETO, 

2007, p.169-170). 

 

 As semanas da luta antimanicomial, alusivas ao 18 de maio, nos alertam que “a 

inclusão ainda é excludente” e que precisamos ampliar os canais de diálogo com a 

sociedade, para que as pessoas em sofrimento psíquico possam de fato ser inseridas nos 

espaços sociais e familiares, circularem pela cidade, territórios e ter liberdade de ir e vir, 

autonomia de escolha, respeito às suas peculiaridades e seus direitos de “cidadania” 

garantidos, como forma de minorar a histórica condição de subalternidade, tutela e 

negação de direitos. 

 

As celebrações de 18 de maio nos alertam para o que deve acontecer: 

inclusão social da loucura em liberdade. Chama a atenção para os desafios 

próprios do crescimento do bem sucedido movimento da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira no interior de um estado burocrático, refratário a 

inovações, e a radicalidade que a mudança do modo de cuidar requer. O 

doente mental, antes excluído do mundo dos direitos e da cidadania, se 

transforma em sujeito cidadão e não objeto de políticas públicas. Sendo esta 

uma questão mais ético-política e cultural do que técnica, o futuro da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira está na esperança que os usuários, familiares, 

trabalhadores – esses novos protagonistas que amadurecem e se renovam a 

cada dia – encontrem modos mais sensíveis de reduzir os danos causados 

pelas nossas instituições e nossas escolhas insensatas (PITTA, 2011, p.4588). 

 

 É importante ressaltar que entre as bandeiras de luta do Conselho Federal de 

Serviço Social CFESS, está a luta por direitos humanos para os(as) usuários(as) de 
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saúde mental, sempre se posicionando contra toda forma de discriminação, preconceito, 

cerceamento de liberdade e a favor de uma sociedade mais justa, equânime e 

democrática que respeite a diversidade humana. Cabe frisar que o referido conselho tem 

participação ativa nas mobilizações e reivindicações no campo da saúde mental e 

compõe a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos desde 2011, quando a mesma 

foi criada.  

Além disso, é relevante pontuar que em datas simbólicas de luta, como o 18 de 

maio e o dia mundial da saúde mental, entre outras, o CFESS sempre lança textos como 

o CFESS Manifesta, deixando claro o posicionamento da categoria profissional a favor 

da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, da reforma sanitária, na defesa da 

política de saúde mental enquanto política pública, na perspectiva do direito à saúde 

articulado as outras políticas intersetoriais que garantam condições dignas de vida para 

todos(as). E conclama constantemente os(as) assistentes sociais a tomar partido e 

compor as trincheiras de luta e materializar no exercício profissional os princípios do 

Projeto Ético-Político do Serviço Social, tendo como horizonte a liberdade 

emancipatória, visto que,  

 

Os/as assistentes sociais podem contribuir na defesa da política de saúde 

mental como política pública e contra os variados mecanismos de 

precarização, desqualificação e privatização dos serviços; bem como no 

fortalecimento dos movimentos sociais, especialmente aqueles que 

congregam usuários/as e familiares de saúde mental. Temos o compromisso 

com a emancipação humana e com uma sociedade em que os/as diferentes 

sejam considerados/as parte da experiência humana de estar no mundo, cada 

um/a segundo suas possibilidades, que se faz na concretude do ser social” 

(CFESS, 2011b, p.2). 

 

O futuro da Reforma Psiquiátrica depende do engajamento de toda a sociedade, 

principalmente dos mais implicados nesse processo: trabalhadores(as), familiares e 

usuários(as), bem como, de uma profícua articulação com os outros movimentos 

sociais, dentre eles o movimento sanitário, do qual se distanciou nos últimos anos. 

Como foi ressaltado anteriormente, a Reforma Psiquiátrica surge atrelada a 

Reforma Sanitária, uma vez que as bandeiras de luta dos referidos movimentos 

convergem no seu sentido mais amplo, no que concerne à saúde pública, gratuita, de 

qualidade, universal, integral e equânime. Porém, com o passar do tempo esses 

movimentos se distanciam, tomando rumos diferenciados, uma vez que mesmo com 

todos os paradoxos o movimento psiquiátrico manteve a perspectiva da 

desinstitucionalização, enquanto que o movimento sanitário perdeu a criticidade no que 
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tange ao controle e normatização da medicina enquanto instituição (AMARANTE, 

1995a). Nesse sentido, 

 

Deve-se reconhecer que, apesar da adoção de uma tradição 

predominantemente sanitarista, o movimento pela reforma psiquiátrica soube 

conservar um viés notadamente muito menos institucionalizante do que o 

movimento pela reforma sanitária. Seja pela natureza do tipo de instituição, 

seja por um não abandono absoluto às origens de seu pensamento crítico, o 

fato é que enquanto a Reforma Sanitária caminhava definitivamente pelos 

caminhos da institucionalização densa, universal e inquestionável da saúde e 

da assistência médica, o movimento pela reforma psiquiátrica mantinha-se 

voltado para a questão da transformação do ato de saúde, do papel 

normalizador das instituições e, portanto da desinstitucionalização como 

desconstrução (AMARANTE, 1995a, p.96). 

 

Vale salientar que não podemos generalizar que o movimento sanitário perdeu 

sua criticidade, apesar de termos consciência de que parte de seus integrantes, 

personagens históricos da reforma sanitária se desviaram das bandeiras de luta que estão 

no cerne dessa reforma (sistema público, gratuito, universal e equânime), em meio às 

pedras do caminho, e passaram a defender “a reforma flexibilizada”, o “SUS possível”, 

ainda existem militantes e entidades que se empenham na defesa da reforma sanitária 

em sua essência e estão nas trincheiras de luta em meio às adversidades da conjuntura, 

sujeita a mais recuos que avanços, sem perder a paciência histórica de que a utopia está 

lá no horizonte, exemplo disso, são os protagonistas da Frente Nacional contra a 

Privatização. 

Assim, faz-se mister continuar defendendo o direito à saúde pública, integral e 

universal e investindo na desinstitucionalização, na desconstrução de preconceitos, 

mitos, tabus, estereótipos e construir no chão da história novas perspectivas de cuidado 

em que esses sejam protagonistas, sujeitos de sua história e tenham seu lugar social 

garantido em um mundo que respeite e valorize a diversidade. Nessa perspectiva, são 

idealizados e implementados os serviços de saúde mental e atenção psicossocial, cujos 

dispositivos estratégicos são os CAPS.  

 

2.2.2 “QUEBRANDO PEDRAS E PLANTANDO FLORES”: o florescer da saúde 

mental e atenção psicossocial 

 

                                        A Reforma Psiquiátrica segue trilhando seu caminho em prol da 

desinstitucionalização, da extinção gradativa dos hospitais psiquiátricos e para isso 
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propõe a estruturação de um modelo substitutivo ao modelo asilar manicomial, que seja 

de base comunitária, no território, na perspectiva do fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais, da socialização e viabilização de direitos para as pessoas em 

sofrimento psíquico.  

Uma importante iniciativa de desinstitucionalização e introdução do modelo de 

saúde mental e atenção psicossocial no Brasil foi a implementação do primeiro CAPS 

em 1987 em São Paulo, que foi um marco nacional, que influenciou a criação de muitos 

serviços substitutivos ao manicômio, de base territorial comunitária e aberta, por todo o 

país. Esse processo fomentou a necessidade de elaboração de regulamentações 

normativas para criação e ampliação dos dispositivos da reforma psiquiátrica, dentre 

eles os CAPS. 

 

 O CAPS Luiz Cerqueira nasce em 1987 e é identificado como “marco 

inaugural” de um modo de cuidar que considera o sujeito em sofrimento 

como estruturante de uma “clínica ampliada” que articula no seu território e 

não o inclausura para tratá-lo. Tal clínica teve na psicanálise, no uso racional 

dos psicofármacos e nas práticas de inclusão social, o seu tripé de 

funcionamento. Tornou-se o exemplo de um novo modo de cuidado em 

Saúde Mental, construindo um modo de cuidar, sobretudo de pessoas 

psicóticas, mas também de não psicóticas, das suas famílias, de suas 

moradias, de suas artes, do seu trabalho, da sua renda [...] no território [...] 

regulamentado pelas portarias 189/91 e 224/92 do Ministério da Saúde e 

realçada como política pública no país na portaria ministerial 336/2002 e 

instrumentos normativos subsequentes (PITTA, 2011, p.4585). 

 

             Outra grande ação de repercussão nacional para a reforma psiquiátrica foi a 

intervenção na Casa de Saúde Anchieta, em Santos em 19893, desmontando essa 

estrutura manicomial, criando condições para fomentar a implantação de outros serviços 

substitutivos. 

 

Em 3 de maio de 1989, o processo de reforma psiquiátrica assumiu 

repercussão nacional, mediante a intervenção da Secretaria de Saúde do 

Município de Santos na Casa de Saúde Anchieta. A partir da constatação das 

piores barbaridades, incluindo óbitos, neste hospital psiquiátrico privado, a 

Prefeitura ordenou a intervenção, com seu posterior fechamento. Isto 

possibilitou um processo inédito em que foram criadas as condições para a 

implantação de um sistema psiquiátrico que se definia como completamente 

substitutivo ao modelo manicomial. Esse sistema substitutivo deu-se com a 

redefinição do espaço do antigo hospício em vários trabalhos e experiências 

                                                             
3 Cabe mencionar que essa intervenção municipal na Casa de Saúde Anchieta se deu na gestão da então 

prefeita do PT Telma de Souza, ao lado do secretário de saúde do município David Capistrano Filho, que 

tiveram uma gestão bem sensível e comprometida com a saúde mental, fazendo da cidade de Santos 

pioneira na luta antimanicomial, ao intervir fechando um hospital psiquiátrico em condições insalubres e 

degradantes e implantar os Núcleos de Atenção Psicossocial NAPS, enquanto primeiros dispositivos 

substitutivos aos hospitais psiquiátricos.  
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de parcerias com a municipalidade, e com a criação dos Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS), cooperativas, associações, instituições de 

residencialidade etc. Este processo santista foi, certamente, o mais importante 

da psiquiatria pública nacional e que representou um marco no período mais 

recente da reforma psiquiátrica brasileira (AMARANTE, 1995, p. 83). 

 

Outras iniciativas potencializadoras do debate e construção de propostas na 

perspectiva da desinstitucionalização e na criação de uma rede de assistência a saúde 

mental foram os encontros, conferências de saúde e de saúde mental, protagonizadas 

pelos (as) trabalhadores (as) da área, pelos familiares e usuários e pelo ativismo do 

movimento da luta antimanicomial. 

Assim, no cerne da Reforma Sanitária, ocorre, em 1987, a I Conferência 

Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro, cujas deliberações se voltam para 

reorganização dos serviços assistenciais de base comunitária, extra-hospitalares, com 

atendimento de equipes multidisciplinares, na perspectiva da desconstrução do modelo 

hospitalocêntrico e psiquiatrocêntrico, bem como extinção gradativa dos leitos 

psiquiátricos asilares e credenciamento dos leitos psiquiátricos em hospitais gerais. No 

que tange aos recursos humanos, as propostas voltaram-se para a luta por concurso 

público, pelo plano de cargos e salários, pela capacitação dos profissionais e por 

incentivo a pesquisa na área (ROSA, 2008). 

 Rosa (2008) ressalta como as principais lutas do Movimento de Reforma 

Psiquiátrica, nesse período: no plano ético-jurídico, se destaca a luta contra a 

incapacidade do louco presente no Código Civil e contra a inimputabilidade e 

periculosidade dispostas no Código Penal; no plano assistencial, a ênfase recai na luta 

contra a institucionalização da loucura e do modelo hospitalocêntrico e reorientação 

pela criação de serviços abertos e comunitários; e no plano social e político, se 

evidencia a luta por diálogos, desconstrução de preconceitos e construção de novas 

relações com o louco e a loucura e pela cidadania desses sujeitos. 

 Na década de 1990, na saúde mental, o ativismo do movimento da luta 

antimanicomial e a coordenação de saúde mental, em âmbito federal, assumida por 

pessoas implicadas com essa política, propiciam a estruturação da rede de assistência 

extra-hospitalar, ao passo que se institui leitos psiquiátricos nos hospitais gerais e, 

concomitantemente, diminuem os leitos em manicômios. 

 Em 1992, é realizada a II Conferência Nacional de Saúde Mental, que teve como 

tema “A reestruturação da atenção em saúde mental no Brasil: modelo 

assistencial/direito à cidadania”, voltando o debate para o modelo assistencial, as leis 
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vigentes, os direitos de cidadania e da descentralização para o âmbito municipal. Nela 

houve o confronto entre os defensores da reforma psiquiátrica e o setor privado, 

representado pela Federação Brasileira de Hospitais – FBH, em que esse último 

encampou a defesa do poder médico psiquiátrico e dos hospitais especializados (ROSA, 

2008). 

 No ano de 1993, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial passa a 

promover encontros nacionais a cada dois anos, tendo o primeiro deles como lema 

“Brasil sem manicômios no ano 2000”, centrando em debates em torno das leis e da 

cultura como potencializadoras desse processo e fazendo um balanço desse movimento 

e suas bandeiras de luta e da política oficial de saúde mental, ressaltando o 

sucateamento da rede pública de assistência e o risco de desassistência as pessoas com 

transtorno mental. Nesse mesmo ano, em decorrência da pressão social, é instituída pelo 

governo federal a Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica para definir os rumos da 

Política Nacional de Saúde Mental e é também criado o Programa de Apoio à 

Desospitalização – PAD, aprovado em 1995, sendo esse uma experiência embrionária 

de desinstitucionalização de egressos (as) de longas internações psiquiátricas, que 

desembocou no que hoje é o Programa de Volta prá Casa (ROSA, 2008). 

 Em 1995, realiza-se o II Encontro Nacional de Luta Antimanicomial em Belo 

Horizonte com tema “Exclusão e cidadania”, em que é mantida a política de 

reorientação dos serviços psiquiátricos. No ano seguinte, realizou-se a 10ª Conferência 

Nacional de Saúde com tema “SUS - Construindo um novo modelo de atenção à saúde 

para a qualidade de vida”, ratificando as disposições da CF/1988 e do SUS, tecendo 

críticas às investidas neoliberais e a restrição dos direitos sociais. Além disso, neste 

encontro se manifesta um posicionamento dispondo pela substituição gradativa dos 

hospitais psiquiátricos por serviços de base comunitária. 

 No ano de 1997, realiza-se em Porto Alegre o III Encontro Nacional de Luta 

Antimanicomial- Por uma sociedade sem exclusões, com tema central “Referencial 

ético-político do movimento”, cujas discussões giram em torno do desinstitucionalizar 

as relações sociais do louco com a sociedade, da necessidade de articulação com outros 

movimentos sociais, da integração com a saúde, com o trabalho e com outras políticas, 

no intuito de promover a inserção social das pessoas em sofrimento psíquico. 

 

O hospital psiquiátrico tradicional coexiste desde o inicio da década. O 

reforço e a extensão desses novos serviços parecem estar relacionados de 

forma intrínseca ao nível de mobilização, organização e força política dos 
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movimentos sociais em cada localidade [...] Evidentemente, há necessidade 

de reestruturação e reorganização do modelo assistencial para que os serviços 

assegurem os direitos humanos, os direitos civis e políticos, mas também os 

sociais, principalmente o direito a ser tratado e o direito dos custos do 

cuidado ser socializado com toda sociedade (ROSA, 2008, p.135;137). 

 

 No ano de 2001, em Brasília, logo após a promulgação da Lei 10.216/2001 (Lei 

da reforma) é realizada a III Conferência Nacional de Saúde Mental, marcada por 

calorosas discussões e ampla participação social (profissionais da saúde, usuários, 

familiares, movimentos sociais).  

 

Durante todo o processo de realização da III Conferência e no teor de suas 

deliberações, condensadas em Relatório Final, é inequívoco o consenso em 

torno das propostas da Reforma Psiquiátrica, e são pactuados 

democraticamente os princípios, diretrizes e estratégias para a mudança da 

atenção em saúde mental no Brasil. Desta forma, a III Conferência consolida 

a Reforma Psiquiátrica como política de governo, confere aos CAPS o valor 

estratégico para a mudança do modelo de assistência, defende a construção 

de uma política de saúde mental para os usuários de álcool e outras drogas, e 

estabelece o controle social como a garantia do avanço da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil. É a III Conferência Nacional de Saúde Mental, com 

ampla participação dos movimentos sociais, de usuários e de seus familiares, 

que fornece os substratos políticos e teóricos para a política de saúde mental 

no Brasil (BRASIL, 2005, p.10). 

 

 A IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial realizada em 

Brasília em 2010 teve como tema “Saúde Mental direito e compromisso de todos: 

consolidar avanços e enfrentar desafios” – permitiu a participação dos setores 

diretamente envolvidos com as políticas públicas e de todos aqueles que têm interesse, 

indagações e propostas para a saúde mental. A convocação da intersetorialidade foi um 

importante avanço em relação às conferências anteriores e deu visibilidade à 

necessidade de trabalhar de forma articulada a outras políticas para avançar na política 

de saúde mental e atender o sujeito em sua integralidade. 

 Essa reorientação do modelo assistencial em saúde mental prevê a criação de 

uma rede de atenção psicossocial articulada à rede intersetorial para promoção do 

cuidado as pessoas que sofrem psiquicamente e tem nos CAPS a sua centralidade, visto 

que esses são considerados potentes dispositivos estratégicos da reforma, responsáveis 

pelo atendimento diário a pessoas com transtornos mentais severos e persistentes em 

seu território, nas modalidades de tratamento intensiva, semi-intensiva e não-intensiva, 

na perspectiva da autonomia, do fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, da 

corresponsabilização do cuidado com o(a) usuário(a) e a família e do acesso aos direitos 
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e as políticas sociais. Esses serviços diferenciam-se como CAPS I, CAPS II, CAPS III, 

CAPSi e CAPSad a depender do porte, dos usuários e da capacidade de atendimento. 

 

Os CAPS devem ser substitutivos, e não complementares ao hospital 

psiquiátrico. Cabe aos CAPS o acolhimento e a atenção às pessoas com 

transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer 

os laços sociais do usuário em seu território. De fato, o CAPS é o núcleo de 

uma nova clínica, produtora de autonomia, que convida o usuário à 

responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória do seu tratamento. 

Os Centros de Atenção Psicossocial começaram a surgir nas cidades 

brasileiras na década de 80 e passaram a receber uma linha específica de 

financiamento do Ministério da Saúde a partir do ano de 2002, momento no 

qual estes serviços experimentam grande expansão. São serviços de saúde 

municipais, abertos, comunitários, que oferecem atendimento diário às 

pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, realizando o 

acompanhamento clínico e a reinserção social destas pessoas através do 

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 

laços familiares e comunitários (BRASIL, 2005, p.27). 

 

Dentre as principais atividades de assistência, prestadas por equipe 

multiprofissional nos CAPS, estão: atendimento individual, atendimento em grupo, 

atendimento à família, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atividades 

comunitárias no intuito da inserção familiar e social (BRASIL, 2002).  

 O CAPS desempenha papel estratégico ao ser o organizador, regulador e dar 

suporte a rede de assistência à saúde mental, prestar atendimento especializado no 

território, evitando internações desnecessárias, bem como, funciona como interlocutor 

entre a sociedade e as pessoas em sofrimento psíquico, estreitando diálogos, 

desconstruindo preconceitos e construindo a “cidadania além dos muros”. 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de 

atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. É o surgimento destes serviços que passa a demonstrar a 

possibilidade de organização de uma rede substitutiva ao Hospital 

Psiquiátrico no país. É função dos CAPS prestar atendimento clínico em 

regime de atenção diária, evitando assim as internações em hospitais 

psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com transtornos 

mentais através de ações intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de 

assistência em saúde mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à 

saúde mental na rede básica. É função, portanto, e por excelência, dos CAPS 

organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos 

municípios. Os CAPS são os articuladores estratégicos desta rede e da 

política de saúde mental num determinado território (BRASIL, 2005, p.27) 

 

 Vale mencionar que, como organizador da rede de atenção à saúde mental, os 

CAPS, para terem caráter resolutivo e construírem uma reabilitação psicossocial, 
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precisam trabalhar de forma articulada no território, visto que ele é um serviço de base 

eminentemente comunitária, que constrói possibilidades a partir do seu leque de 

dispositivos, atores e cenários da cidade. Nesse sentido, 

 

A construção de uma rede comunitária de cuidados é fundamental para a 

consolidação da Reforma Psiquiátrica. A articulação em rede dos variados 

serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico é crucial para a constituição de 

um conjunto vivo e concreto de referências capazes de acolher a pessoa em 

sofrimento mental. Esta rede é maior, no entanto, do que o conjunto dos 

serviços de saúde mental do município. Uma rede se conforma na medida em 

que são permanentemente articuladas outras instituições, associações, 

cooperativas e variados espaços das cidades. A rede de atenção à saúde 

mental do SUS define-se assim como de base comunitária. É portanto 

fundamento para a construção desta rede a presença de um movimento 

permanente, direcionado para os outros espaços da cidade, em busca da 

emancipação das pessoas com transtornos mentais (BRASIL, 2005, p.25). 

 

 É importante salientar que para tecer essa rede de cuidados em saúde mental é 

imprescindível a implementação e funcionamento dessa rede de serviços em quantidade 

e qualidade capazes de contemplar as demandas relacionadas à saúde da população. No 

entanto, a realidade tem mostrado que quantitativamente e qualitativamente os serviços 

estão bem aquém das necessidades da população, deixando notório o distanciamento 

entre o que é previsto em âmbito governamental nas legislações e normativas das 

políticas sociais públicas e as condições objetivas dadas (financeiras, estruturais e 

humanas) para sua efetivação. Além disso, é relevante compreendermos que essa rede 

não se restringe à existência de serviços substitutivos no território, mas ao 

conhecimento dos dispositivos que a cidade dispõe procurando articular-se a eles, de 

modo que a pessoa em sofrimento psíquico os acesse para atender suas necessidades e 

demandas em sua integralidade. Como também, vale ressaltar que o território não é 

apenas a parte geográfica da cidade, mas o conjunto que dá vida à comunidade (pessoas, 

cenários, instituições, rede). Assim, “as políticas de saúde mental e atenção psicossocial 

devem organizar-se em ‘rede’, isto é, formando uma série de pontos de encontro, de 

trajetórias de cooperação, de simultaneidade de inciativas e atores sociais envolvidos” 

(AMARANTE, 2007, p.88) 

 Nesse sentido, trabalhar no território como organizador na rede de atenção à 

saúde mental “significa assim resgatar todos os saberes e potencialidades dos recursos 

da comunidade, construindo coletivamente as soluções, a multiplicidade de trocas entre 

as pessoas e os cuidados em saúde mental” (BRASIL, 2005, p.26).  
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A posição estratégica dos Centros de Atenção Psicossocial como 

articuladores da rede de atenção de saúde mental em seu território, é, por 

excelência, promotora de autonomia, já que articula os recursos existentes em 

variadas redes: sócio-sanitárias, jurídicas, sociais e educacionais, entre outras. 

A tarefa de promover a reinserção social exige uma articulação ampla, 

desenhada com variados componentes ou recursos da assistência, para a 

promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários dos serviços. Os 

CAPS, no processo de construção de uma lógica comunitária de atenção à 

saúde mental, oferecem então os recursos fundamentais para a reinserção 

social de pessoas com transtornos mentais (BRASIL, 2005, p.31). 

 

Assim, é importante ressaltar que os CAPS procuram trabalhar no território de 

forma articulada as outras políticas intersetoriais, porém têm encontrado diversos 

desafios e resistências por parte dos outros serviços, que algumas vezes ressaltam 

despreparo de lidar com as questões referentes à saúde mental, camuflando o 

preconceito social que reproduzem e o medo de lidar com o “diferente”.  

É inegável que a expansão dos CAPS foi fundamental para as visíveis mudanças 

que estão em curso na assistência às pessoas com transtornos mentais. Nos anos 2000 a 

rede CAPS experimentou uma expansão notória, por todo o país, apesar da distribuição 

espacial desses serviços ter se dado de forma desigual. A implantação dos serviços de 

atenção diária tem dado uma cobertura assistencial progressiva, mas, de fato, ainda está 

aquém do parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde. (BRASIL, 2005). 

Nesse sentido, vale salientar que os CAPS apesar de serem importantes 

dispositivos estratégicos da reforma e de desenvolver um trabalho de grande relevância 

na perspectiva da saúde mental e atenção psicossocial, esses não conseguem cumprir 

com o papel que lhe é delegado nos documentos oficiais que os regem, visto que, há 

uma disparidade imensa entre o formal e as condições objetivas do real e seus limites 

estruturais e conjunturais, a começar pelo número insuficiente de CAPS para atender as 

crescentes demandas de saúde mental. 

 De acordo com dados da Coordenação de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas 

do Ministério da Saúde levantados em 2014 existem no Brasil 2.209 CAPS4, sendo eles 

                                                             
4 De acordo com a Portaria nº 3.088/2011 que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 

no âmbito do SUS, os CAPS se organizam como serviços abertos, de base comunitária nas seguintes 

modalidades: CAPS I, indicado para municípios com mais de 20.000 habitantes atende pessoas com 

transtornos mentais severos e persistentes e usuários de álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; 

CAPS II, indicado para municípios de mais de 70.000 habitantes atendendo praticamente o mesmo 

público do CAPS I, com uma diferença, estando o atendimento as necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas dependendo da organização da rede local; CAPS III, indicado para uma 

população de mais de 200.000 habitantes, funciona 24 horas com atenção contínua para pessoas com 

transtornos mentais severos e persistentes, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros 

serviços de saúde mental; CAPS AD, indicado para população acima de 70.000 habitantes, atende adultos 
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distribuídos em 1.069 CAPS I, 476 CAPS II, 85 CAPS III, 201 CAPS i, 309 CAPS AD 

e 69 CAPS AD III, perfazendo uma cobertura de 0,92. No Rio Grande do Norte dos 167 

municípios que compõe o estado e uma população de 3.408.510 (três milhões, 

quatrocentos e oito mil, quinhentos e dez habitantes), esse conta com 39 CAPS, sendo 

17 CAPS I, 11 CAPS II, 1 CAPS III, 3 CAPS i, 6 CAPS ad e 1 CAPS AD III. E no que 

se refere a 4ª Região de Saúde, essa compreende 25 municípios e uma população de 

297.798 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa e oito habitantes, dispondo 

de 05 CAPS, 1 Serviço Residencial Terapêutico  e 8 Leitos de Saúde Mental em 

hospital geral. Esse número torna-se insuficiente diante da crescente demanda de saúde 

mental, principalmente as associadas à internação (CAPS III e leitos psiquiátricos em 

hospital geral) e ao consumo de álcool e outras drogas (CAPS AD e CAPS AD III).  

Na região Seridó, nosso lócus de pesquisa, só se dispõe de 2 CAPS I (1 em 

Parelhas e 1 em Jucurutu), 1 CAPS II (em Currais Novos) 1 CAPS III e 1 CAPS AD 

(ambos funcionando em Caicó), para atender as demandas identificadas na 4ª região de 

saúde. Esse ínfimo número de dispositivos específicos para tratamento de usuários de 

álcool e outras drogas, tem gerado demandas reprimidas e apelo da sociedade por 

estratégias higienistas imediatas de “guerra às drogas” (internações de longa duração e 

segregação, principalmente para os usuários de crack). Isso tem acarretado internações 

desnecessárias, muitas vezes involuntárias e compulsórias, em hospitais psiquiátricos 

públicos ou clínicas privadas e em comunidades terapêuticas e filantrópicas, na 

perspectiva de trancar e não de tratar, que se proliferam desprovidas de condições 

adequadas de funcionamento e tratamento, não atendendo as exigências do SUS e ao 

que é preconizado pela reforma psiquiátrica.  

A internação compulsória viola os princípios e diretrizes do SUS e da 

Reforma Psiquiátrica, especialmente o direito à autonomia, à liberdade e à 

convivência. Trata, de forma indiscriminada, o usuário de droga como 

incapaz e viola sua condição de sujeito de direitos. Impõe como tratamento 

um modelo exaustivamente questionado, que, no atual contexto, será 

realizado em instituições privadas, em sua maioria de cunho religioso, 

ferindo os princípios da saúde pública e do Estado laico (BRITES, 2013, 

p.55). 

 

                                                                                                                                                                                   
ou crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso crack, álcool e outras drogas; CAPS AD 

III, atende o mesmo público do CAPS AD, sendo que seu funcionamento é 24 horas e dispõe de leitos de 

observação e monitoramento, sendo indicado para população de mais de 200.000 habitantes; e CAPSi, 

indicado para população acima de 150.000 habitantes, atende crianças e adolescentes com transtornos 

mentais graves e persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. 
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Esse contexto sinaliza possíveis retrocessos na área de saúde mental, álcool e 

outras drogas e o desafio e a necessidade premente quanto à ampliação e o 

fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e de sua articulação com outras 

políticas e serviços intersetoriais. 

Esses dispositivos sofrem os rebatimentos diretos do subfinanciamento e do 

gradativo desfinanciamento do SUS, bem como, da precarização do trabalho, que se 

expressa na insuficiência dos recursos humanos e financeiros, instabilidade do vínculo 

empregatício de alguns profissionais que são contratados, sobrecarga de trabalho, 

salários baixos, falta de acesso à educação permanente em saúde. Some-se a isso, as 

adversidades geradas pelas condições desfavoráveis para realização de ações 

extramuros institucionais, seja pelos recursos escassos, seja pelo preconceito social e 

pelo despreparo dos profissionais, da família, da sociedade e da rede psicossocial e 

intersetorial para lidar com as pessoas em sofrimento psíquico e desenvolver ações 

potencializadoras de reabilitação psicossocial a partir de iniciativas de projetos de 

geração de emprego e renda, de arte, de cultura e de entretenimento.  

Além disso, a (re)inserção social, a efetivação da “cidadania” para as pessoas em 

sofrimento psíquico requer mudanças culturais, mudança  nos valores e relações sociais 

vigentes, que desconstrua preconceitos, mitos, tabus, estereótipos e propiciem um 

diálogo democrático com a diversidade e suas expressões. 

Nos anos 2000, conhecidos como os anos em que a reforma psiquiátrica avançou 

de forma consistente em âmbito legal, podemos citar como principais arcabouços 

normativos: a portaria 106/2000 (que institui os serviços residenciais terapêuticos), a 

Lei 10.216/2001 (que dispõe sobre os direitos das pessoas com transtorno mental e 

reorienta o modelo assistencial de saúde mental), as portarias 336/2002 e 3.088/2011 

(que regulamenta as modalidades de CAPS e institui a rede de atenção psicossocial no 

SUS, respectivamente), entre outras.  

Dentre esses vários dispositivos legais merece especial destaque e relevância da 

Lei 10.216/2001, conhecida como a lei da reforma, que dá materialidade as bandeiras de 

luta da reforma ao dispor sobre os direitos das pessoas com transtorno mental, ao 

reafirmar a responsabilidade do Estado com o desenvolvimento da política de saúde 

mental, ao discorrer que internação só em caso dos recursos extra-hospitalares serem 

insuficientes, e em caso de internação essa será estruturada para a prestação da 

assistência integral. Além disso, veda a internação em hospitais com características 

asilares e limita a internação a apresentação de laudo médico que a justifique, bem 
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como dispõe sobre as modalidades de internação (voluntária, involuntária e 

compulsória).  

 

A lei foi o ponto culminante de um processo de normatização da assistência 

que vinha sendo implementada com o desenho da Reforma através das 

portarias ministeriais e da inclusão financeira para tal fim. A substituição 

progressiva de manicômios e a implementação da rede de atenção 

psicossocial que o tornará prescindível, está descrita na lei. De modo não 

linear e simétrico, com muitas resistências, essa rede vem sendo construída 

no território nacional (PITTA, 2011, p.4587). 

 

A reforma psiquiátrica e seus dispositivos estratégicos incentivaram o 

protagonismo de usuários e familiares e hoje existem pelo país diversas associações de 

usuários e familiares de saúde mental. É em meados dos anos 1990, que as experiências 

de usuários e seus familiares potencializam o processo da Reforma Psiquiátrica, 

organizados em associações, usuários(as) e familiares passam a socializar suas 

vivências, discutir saúde mental juntamente com profissionais e o movimento da luta 

antimanicomial, entrando na cena do debate político, sendo protagonistas da Reforma e 

da construção de uma rede substitutiva de serviços.  

 

 É no cotidiano dos serviços da rede de atenção à saúde mental e na 

militância, nos movimentos sociais, na luta por uma sociedade sem 

manicômios, de forma geral, que usuários e familiares vêm conseguindo 

garantir seus direitos, apoiar-se mutuamente e provocar mudanças nas 

políticas públicas e na cultura de exclusão do louco da sociedade. Afinal, o 

grande desafio da Reforma Psiquiátrica é construir um novo lugar social para 

os “loucos” (BRASIL, 2005, p.39-40). 

 

Cabe fazermos menção que essa visão oficial e o discurso “humanitário” de 

“inclusão social do louco” camuflam as armadilhas ideológicas neoliberais que transfere 

para a família, a sociedade e os movimentos sociais as responsabilidades pelo cuidado e 

pela construção desse lugar para as pessoas em sofrimento psíquico, se 

desresponsabilizando pela oferta de políticas sociais públicas, que vá ao encontro das 

necessidades desses sujeitos, enxergando-os em sua integralidade e na totalidade de suas 

demandas. Nesse sentido, precisamos estar atentos, pois “o cuidado unicamente na 

família envolve o risco de reforço às políticas regressivas nos moldes sugeridos pelo 

ideário neoliberal, que retira o Estado da assistência ao portador de transtorno mental” 

(ROSA, 2008, p.346). Assim, é necessário corresponsabilizar o cuidado, para não 
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sobrecarregar e adoecer a família e não desresponsabilizar o Estado pela oferta de 

serviços substitutivos de qualidade.   

 Podemos visualizar alguns avanços no combate ao estigma, ao preconceito, à 

discriminação, principalmente em realidades que visam promover de forma concreta o 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais dos(as) usuários(as), mediante 

implantação de CAPS, de NAPS, das residências terapêuticas, do Programa de Volta 

prá Casa, dos projetos de geração de renda, das cooperativas de trabalho, do 

desenvolvimento de atividades culturais e artísticas promovidas pela rede de serviços, 

do trabalho com a família e com a sociedade, entre outros, desenvolvidos a partir da 

realidade dos municípios, suas necessidades e demandas, suas instituições e recursos 

comunitários disponíveis, porém essas ainda são incipientes e pontuais. 

 Nesse contexto, a família passa a ser um dos recursos da reabilitação 

psicossocial, dentre outros, que devem existir na rede e precisam ser acionados e 

apoiados para o cuidado compartilhado e a construção do lugar social para as pessoas 

em sofrimento psíquico. 

 

Essas novas estratégias assistenciais, incluindo CAPS, NAPS, tem avançado 

com a crescente municipalização da saúde e organização social de familiares 

e usuários. O que se observa é que a loucura tem sido crescentemente 

complexificada e sua abordagem tem percorrido diversos caminhos. O fato 

de o município ser valorizado como lugar dessas experiências tem permitido 

uma adequação das propostas à realidade social, demográfica e 

epidemiológica de cada localidade. Tem possibilitado, ainda, aproximar-se da 

realidade das famílias, incluindo-as na abordagem numa perspectiva de 

integração com as demais políticas sociais. A família é percebida como um 

recurso, dentre outros; não constitui necessariamente o destino inevitável do 

portador de transtorno mental, como postula o receituário neoliberal (ROSA, 

2008, p.126-127). 

 

 Essa municipalização merece ser ponderada na atual conjuntura de 

subfinanciamento e gradativo desfinanciamento das políticas sociais públicas por parte 

do governo federal e do estado, gerando uma sobrecarga para os municípios, que diante 

da escassez de recursos e aumento da demanda, oferta os serviços mínimos à população 

e essa tem que recorrer a judicialização como estratégia para acesso ao direito à saúde 

(consultas e tratamentos especializados, exames de média e alta complexidade, 

medicações da farmácia básica e de alto custo, cirurgias, e internações).  Nesse 

contexto, as pessoas que têm que arcar com o ônus do sucateamento do público e 

recorrer muitas vezes, às instituições privadas (clínicas e hospitais particulares),  para 
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ter suas necessidades de saúde supridas, de tal maneira que a precarização do SUS 

incrementa a privatização na área da saúde.  

Vale salientar que esses serviços de modelo psicossocial ganharam atenção do 

Estado em meados do ano 2000, quando esse incentivou a implantação de diversos 

serviços substitutivos, tendo como carros-chefes os CAPS, visto que os custos de 

manutenção dos mesmos eram menores do que o dos hospitais psiquiátricos. Porém, de 

2010 para cá as demandas de saúde mental aumentaram consideravelmente, 

principalmente no que tange ao atendimento de usuários de álcool e outras drogas e os 

serviços não estavam preparados estruturalmente para isso, uma vez que esses estão 

funcionando de forma ínfima, precarizada, sem dispor de recursos humanos suficientes 

e de condições necessárias para desenvolver um trabalho qualificado articulado à rede 

psicossocial e intersetorial.  Somando-se a isso, temos o avanço da ideologia neoliberal, 

que delega o cuidado ao mercado e ao âmbito privado (familiar e individual), 

desresponsabilizando o Estado por sua prestação, ou o fazendo de forma mínima. 

 

Cada vez mais, os serviços substitutivos ganham visibilidade para o governo 

federal, pelo que representam em termos de redução de custos, constituindo, 

assim, risco de reorientar a assistência psiquiátrica para uma situação ainda 

mais precária, sem adoção de medidas sociais integradas à rede de serviços e 

a estruturação e a capacitação de recursos humanos, necessários para um 

novo modelo. As políticas neoliberais, por sua vez, remetem o cuidado e o 

tratamento às leis do mercado e, principalmente ao encargo privativo das 

famílias e ao autocuidado (ROSA, 2008, p.138). 

 

Nesse sentido, o neoliberalismo, no que tange à saúde, impõe duas formas de 

tratamento: o acesso ao pacote mínimo do SUS, com ações e serviços básicos para os 

pobres e o acesso ao pacote do mercado e todos os seus atrativos, diversidade e 

complexidade de atendimento e especialidades para os que podem pagar. Exemplo claro 

disso, no que se refere ao tratamento dos(as) usuários(as) de álcool e outras drogas, são 

os famosos atores Carlos Casagrande e Fábio Assunção, que têm acesso às mais 

sofisticadas clínicas de reabilitação, enquanto que os(as) mais pobres que ainda não 

conseguiram acessar os CAPS ad ou CAPS ad III (que existem em número bem aquém 

da demanda), perambulam pelas ruas, residem nas “cracolândias da vida” sendo alvos 

de ações higienistas e repressoras do Estado, sendo submetidos aos mais diversos tipos 

de violência, opressão, estigma, julgamentos, sendo indigentes sociais, condenados à 

morte em vida. Quando muito, tem acesso a comunidades terapêuticas, desprovidas de 
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condições dignas de funcionamento, via internação involuntária e compulsória, ferindo 

os direitos humanos e os princípios e diretrizes da reforma psiquiátrica e do SUS. 

 Assim, o debate cultural, a visibilidade social e a leitura crítica do contexto 

social atento ao (neo)conservadorismo e ao braço coercitivo do Estado, são essenciais 

para problematização e desconstrução dos estigmas, dos rótulos e estereótipos 

vinculados ao louco, à loucura, ao uso e usuário(a) de substâncias psicoativas, visto que, 

a partir do diálogo e da reflexão, pode-se construir novas percepções e fomentar ações 

no sentido da (re)socialização, do respeito à diversidade e de superação da lógica 

higienista e segregadora, que tinha no manicômio e suas práticas de violência 

institucional, sua estratégia central e hegemônica. 

 Essa nova perspectiva de cuidado, não mais centrada na doença e no hospital, 

mas na saúde e nos sujeitos visa não apenas desconstruir os muros físicos dos hospitais 

psiquiátricos, mas os muros simbólicos que dão sustentação à cultura manicomial. 

Dessa forma, essa extrapola a estrutura física dos manicômios e se insere na ideologia 

da distinção, segregação e marginalização das pessoas em sofrimento psíquico, 

materializada em discursos e práticas que reproduzem esses preconceitos e geram 

discriminação, menosprezo, silenciamento desses sujeitos e cerceamento de sua 

liberdade, aprisionando-os na mistificação da “assustadora loucura” e todos os seus 

desdobramentos, expressões e signos que estereotipam, estigmatizam e rotulam. Rosa 

(2008), nos alerta que mesmo nos serviços substitutivos corre-se o risco de reproduzir 

essa ideologia manicomial tão impregnada na cultura e nos sujeitos.  

 

Ao lutar pela extinção da “cultura manicomial”, faz uma avaliação das 

práticas no interior dos novos serviços. Manifesta preocupação com a 

reprodução da cultura manicomial, mesmo no interior dos serviços extra-

hospitalares, pois essa cultura tende a ser internalizada pelos atores, 

sobretudo profissionais, independente da arquitetura dos serviços (ROSA, 

2008, p.124). 

 

 Nesse sentido, é imprescindível ampliar os canais de diálogo com os(as) 

profissionais da saúde mental e com os serviços da rede, para que esses não reproduzam 

a arraigada cultura manicomial com a “institucionalização humanizada” consentida 

(pelos usuários, pela rede, pela sociedade e pela família). É preciso desinstitucionalizar, 

sair dos muros físicos e simbólicos, mudar mentalidades e práticas para que os serviços 

substitutivos não “remanicomizem” as pessoas em sofrimento psíquico, visto que, o fato 
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de ser CAPS não garante a materialização dos princípios da reforma psiquiátrica e 

alguns dos nossos profissionais pesquisados afirmam isso de forma contundente. 

 

Será que a gente não tá, vamos dizer, inventando uma palavra, 

manicomizando essa pessoa? Não continua fazendo, não continua 

institucionalizando essa pessoa? A maioria frequentam o CAPS há muitos 

anos e a gente percebe que, muitas das vezes, são pessoas que não 

precisavam mais estar aqui, precisava vir assim quando quisesse, mas não 

todos os dias com aquela obrigação (EQUIDADE). 

 

Essa fala explicita que os muros simbólicos e ideológicos permanecem de pé e 

que a reforma está em construção e tem muito a avançar e traz à tona o desafio da 

desinsitucionalização. E o discurso a seguir, aponta o ranço da perspectiva 

hospitalocêntrica, com a manutenção das internações em alguns CAPS, as precárias 

condições de trabalho e de estrutura que leva ao tratamento limitado aos muros 

institucionais, a má gestão da política de saúde, entre outros fatores, que contribuem 

para que os CAPS não disponham de condições objetivas para realizar o papel que lhe é 

atribuído formalmente.  

 

E aí muitos desses serviços ainda funcionam numa perspectiva manicomial, 

quando a gente vê que, principalmente os CAPS III que tem internamento, os 

24 horas que tem internamento e que pelas próprias condições de trabalho e 

de estrutura e de ingestão, eu diria assim, da política, o serviço ainda é 

prestado de forma precária, porque os usuários realmente são internos e 

apesar de toda proposta do serviço de CAPS, aquilo não se consegue executar 

(COMPROMISSO). 

 

 Na saúde mental, graças a grande parte das coordenações dessa pasta ser 

comprometida com a reforma, visualiza-se a gradativa diminuição de hospitais e leitos 

psiquiátricos asilares e a abertura de leitos psiquiátricos nos hospitais gerais, bem como 

a implantação de hospitais-dia e centros de atenção psicossocial pelo Brasil, apesar 

disso, o modelo hospitalocêntrico e manicomial ainda continua existindo.  

 

Além disso, os serviços de base comunitária são mais vulneráveis em função 

do pouco tempo de existência, do número exíguo de pessoas que atendem, da 

persistência da “cultura manicomial”, da menor visibilidade social e da falta 

de capacitação dos recursos humanos na nova perspectiva (ROSA, 2008, 

p.133). 

 

                                      Assim, torna-se notório que urge ampliar a capacitação dos recursos humanos na 

área da saúde para defenderem intransigentemente a bandeira da reforma psiquiátrica e 
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dos direitos humanos das pessoas em sofrimento psíquico, valorizá-los, oferecendo 

incentivos e melhores condições de trabalho, bem como construir a socialização no 

território com os sujeitos e seus familiares, em que esses possam ser protagonistas do 

processo de tratamento e reabilitação psicossocial e se impliquem na construção dos 

caminhos do cuidado, compartilhado no seio familiar e social, tecendo relações 

horizontalizadas entre os diversos sujeitos envolvidos nesse processo social complexo e 

dialético. Essa corresponsabilização da família não deve ser entendida ou se configurar 

como desresponsabilização do Estado, muito pelo contrário, pois uma família realmente 

implicada no cuidado e tratamento do seu ente adoecido psiquicamente vai somar 

esforços na luta e mobilização em prol de uma política de saúde mental de qualidade, 

consentânea às necessidades desses sujeitos.  

 

 Na saúde mental e atenção psicossocial, o que se pretende é uma rede de 

relações entre sujeitos, sujeitos que escutam e cuidam – médicos, 

enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, dentre 

muitos outros atores que são evidenciados nesse processo social complexo – 

com sujeitos que vivenciam as problemáticas – os usuários e familiares e 

outros atores sociais (AMARANTE, 2007, p.84). 

 

Esse novo modo de cuidar, preconiza a autonomia de escolha orientada do(a) 

usuário(a), e constrói com ele o direcionamento do seu tratamento, respeitando sua 

liberdade de escolha e seu protagonismo, visto que ninguém melhor do que o sujeito 

que vivencia o adoecimento psíquico sabe dos seus limites, possibilidades e 

disponibilidades.  E “Para saber até onde podem ir, só há uma opção: possibilitar-lhes 

participar do processo de desisntitucionalização!” (AMARANTE, 2007, p.91). Assim, 

parafraseando Basaglia “é a doença que precisa estar entre parênteses”, não o sujeito. 

Os serviços substitutivos precisam ser flexíveis, desburocratizados e dar suporte 

psicossocial para evitar internações desnecessárias e em casos em que essas internações 

sejam extremamente necessárias, evitar internações em hospitais psiquiátricos, 

recorrendo a leitos em hospital geral ou em CAPS III, com internações curtas, só para 

os momentos de crise (AMARANTE, 2007).  

Essa atenção psicossocial flexível e desburocratizada só será possível se esses 

serviços saírem dos muros institucionais e desbravarem o território, procurando 

conhecer as potencialidades da comunidade, buscando articulações e parcerias com 

outras políticas, com outros serviços, instituições, atores sociais, construindo espaços de 
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socialização, superfícies de vida, que desenvolvam suas aptidões, capacidades, 

autonomia e o direito de circular pela cidade. 

 

Os serviços de atenção psicossocial devem procurar desenvolver ao máximo 

suas habilidades em atuar no território que, não se reduz ao espaço 

geográfico. O serviço pode ser considerado tanto mais de base territorial, 

quanto mais seja capaz de desenvolver relações com os vários recursos 

existentes no âmbito da comunidade [...] O desafio está na possibilidade de 

encontrar associações civis, times de futebol, entidades comerciais, enfim, 

alianças sociais que possam participar solidariamente da invenção de 

estratégias de atenção psicossocial, incluindo as pessoas em 

acompanhamento dos serviços de atenção psicossocial em suas várias formas 

de sociabilidade já existentes ou que estejam sendo criadas (AMARANTE, 

2007, p.87). 

 

 É importante ter clareza que a desinstitucionalização de egressos(as) de 

prolongadas internações psiquiátricas se torna um grande desafio para a reforma, visto 

que esses que tiveram uma vida marcada pela violência institucional do manicômio, 

tolhidos em sua liberdade de expressão, de ir e vir, silenciados em sua subjetividade, em 

seus sentimentos, em suas possibilidades de escolha, invisibilizados pelos rótulos de 

“loucos”, “perigosos”, “incapazes”, asujeitados a tratamentos desumanos que vão da 

super–dosagem medicamentosa e impregnação, uso de camisa de forças, eletrochoque, a 

condições insalubres de existência. Algumas se sentem inseguras no que se refere a sua 

capacidade de viver em liberdade, outras precisarão de suporte da família ou de 

terceiros para os atos da vida civil e não têm com quem contar, não têm para onde ir, 

pois perderam seus vínculos e referências familiares e o manicômio se tornou o seu 

lugar. 

 

Os mais de trezentos anos de psiquiatria centrada no hospital psiquiátrico 

produziram muitas sequelas e desastres nas vidas de muitos milhares de 

pessoas. Quando iniciamos um trabalho de desinstitucionalização e 

constituição de um trabalho de saúde mental e atenção psicossocial, nos 

deparamos com muitas pessoas que vivem há décadas enclausuradas nestas 

instituições. O modelo psiquiátrico e asilar que as oprimiu reduziu-lhes as 

expectativas, obstruiu-lhes os projetos de vida, achatou-lhes as expressões e 

sentimentos. Desta forma, a grande maioria delas não tem condições de 

voltar a viver sem a ajuda de terceiros e, por isso, é muito importante que 

sejam organizados programas e estratégias de apoio psicossocial para estas 

pessoas, dentre as quais as estratégias de residencialidade e de subsídios 

financeiros. Depois de muitos anos vivendo institucionalizadas, muitas não 

querem sair do claustro, muitas não têm famílias ou suas famílias não as 

desejam mais em casa. (AMARANTE, 2007, p.90). 
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Para esses (as) egressos (as) de longas internações psiquiátricas o Ministério da 

Saúde implementou o Programa de Volta prá Casa, instituído pela lei nº 10.708/2003, 

que disponibiliza o auxílio reabilitação psicossocial no valor mensal de R$ 240,00 reais, 

no intuito de contribuir para reinserção social dessas pessoas, através de uma rede de 

assistência diversificada que estimule o exercício da cidadania. Também foram criados 

os Serviços Residenciais Terapêuticos, instituídos pela Portaria nº 106 no ano 2000, que 

são moradias destinadas a acolher pessoas com internação de longa permanência (dois 

anos ou mais ininterruptos), egressas de hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia, 

impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem. O referido serviço atua no 

sentido de ofertar suporte de equipe multiprofissional para as pessoas em sofrimento 

psíquico para que desenvolvam suas atividades diárias com autonomia, bem como 

ajudá-las a construir um novo lugar social de pertencimento. 

 

Assim, as políticas públicas devem oferecer condições para o processo de 

desinstitucionalização dessas pessoas. Um passo inicial se dá com a 

organização de equipes multiprofissionais, cujo objetivo é acompanhar as 

pessoas, ajudando-as a construir autonomia e independência: arrumar-se, 

preparar alimentos, ler jornais, ouvir rádio e ver televisão, cantar, dançar, 

passear pela cidade, falar com as pessoas na rua, ir à igreja, jogar bola 

(AMARANTE 2007, p.90). 

 

A portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde que “institui a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS” é uma relevante 

iniciativa para o fortalecimento da política de saúde mental, que tem como objetivos:  

 

I -Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; II- 

Promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas 

famílias aos pontos de atenção; e III - Garantir a articulação e integração dos 

pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por 

meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às 

urgências (BRASIL, 2011, art. 3º). 

 

 A referida rede de atenção psicossocial se constitui: “I – Atenção Básica; II – 

Atenção Psicossocial Especializada; Atenção de Urgência e Emergência; IV – Atenção 

Residencial de Caráter Transitório; V – Atenção Hospitalar; VI – Estratégias de 

Desinstitucionalização e VI – Reabilitação” (BRASIL, 2011, art. 5º). 
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 Vale salientar que essa rede de atenção psicossocial está em implantação, e que 

em grande parte dos municípios essa é incipiente, precisando de mais investimentos por 

parte do governo federal, para que essa saia do papel e se efetive de fato. Muitos 

municípios pequenos contam apenas com a atenção básica e com um hospital geral para 

dar conta de toda demanda e precisam recorrer aos municípios circunvizinhos de 

referência quando precisam de serviços como o CAPS, o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência - SAMU, entre outros de maior complexidade. 

 A construção da saúde mental e atenção psicossocial não se restringe a uma 

política, a desospitalização e a reorganização de serviços no território, mas se refere a 

uma nova forma de entender e cuidar das pessoas em sofrimento psíquico como sujeito 

de direitos, cujo lugar não é trancafiado em estruturas asilares manicomiais, e sim, na 

cidade, no seio familiar e comunitário, onde possa ser protagonista da história 

individual e coletiva, onde tenha autonomia e liberdade de escolha, de ir e vir, onde seja 

inserido por meio do trabalho, da cultura, do lazer, e possa desenvolver suas aptidões e 

potencialidades, onde seja acolhido, respeitado em suas peculiaridades e seja sujeito 

com direito a voz e vez.  

 

O que está se configurando é, certamente, a construção de um novo modo de 

lidar com o sofrimento mental, acolhendo e cuidando efetivamente dos 

sujeitos, e a construção, consequente, de um novo lugar social para a 

diversidade, a diferença e o sofrimento mental. Franco Basaglia nos falava da 

“utopia da realidade”, Sergio Arouca falava em “processo civilizatório”. É 

assim que entendemos esse grande movimento de transformações da vida a 

partir do campo da saúde mental e atenção psicossocial (AMARANTE, 2007, 

p.108). 

 

São inegáveis os avanços alcançados pela reforma psiquiátrica e seus 

dispositivos substitutivos para as pessoas em sofrimento psíquico e usuários de álcool e 

outras drogas, que passaram a ser cuidados em serviços de referência territorial como os 

CAPS, os ambulatórios, os consultórios de rua, os serviços residenciais terapêuticos 

entre outros, articulados a outras políticas sociais como trabalho e renda, cultura, 

esporte, lazer, para atender as suas demandas e fazer com que eles se 

desinstitucionalizem, com que circulem pela cidade, com que encontrem o seu lugar 

social. Com isso não queremos romantizar a reforma, e dizer que o legal, o normativo é 

efetivado tal qual na realidade, visto que existe a correlação de forças das classes em 

disputa do público (SUS) e do privado (“indústria da loucura” – indústria farmacêutica, 

setor médico) e que a conjuntura atual é desfavorável e os avanços do anos 2000 tendem 
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a recuar, devido a forte crise econômica, social, política e ética que assola o Brasil e 

restringe drasticamente os investimentos  nas políticas sociais. 

 Diante desse cenário, queremos dizer que precisamos estar firmes e fortes nos 

embates cotidianos, nos articulando com outros movimentos sociais, dentre eles o 

sanitário, para que os avanços arduamente conquistados não virem retrocessos e 

voltemos ao cárcere do acesso à saúde mediante contribuição a previdência e a lógica 

higienista de limpeza social, que institucionaliza “os diferentes”, “os divergentes”, “os 

a-sociais”. Sabe-se que 

 

A Reforma Psiquiátrica tenta dar ao problema uma resposta não asilo-

confiante, reduzindo danos e desvantagens sociais que trazem o 

confinamento associado aos transtornos mentais e ao uso de substâncias 

psicoativas. O sucesso da reforma reside na percepção da necessidade da 

construção de um amplo expectro de cuidados para sustentar a existência de 

pessoas/usuários/pacientes que, sem isso, estariam condenados a perambular 

pelas ruas abandonados, ou, a vegetar em manicômios em longas internações. 

Foram criados serviços capazes de ser uma referência institucional 

permanente de cuidados (os CAPS), serviços residenciais terapêuticos e 

outros serviços ambulatoriais de referência. Foram incorporados ao campo de 

saúde cuidados e procedimentos tais como renda (o auxílio Reabilitação De 

volta prá casa, Lei Federal), trabalho protegido (Programa geração de renda e 

trabalho, MS/MT), lazer assistido (Pontos de cultura, MINC/MS) e outras 

formas de intervenção intersetorial ampliada. É constituída uma rede de 

atenção psicossocial que diz respeito à própria existência do sujeito assistido 

(PITTA, 2011, p.4588). 

 

 Apesar dos avanços das legislações no âmbito da saúde mental na última década, 

e da materialização de parte delas em serviços, programas, ações, é importante salientar 

o descompasso entre o prescrito legalmente e o real, visto que, nessa sociedade de 

classes, seus antagonismos são encobertos pelo discurso do “direito a ter direitos” e da 

ideia de cidadania. Assim sendo, colocam todos num patamar de suposta igualdade, que 

se restringe ao âmbito legal, já que, na sociedade capitalista, marcada pelas 

desigualdades sociais, a distância entre o escrito e as condições objetivas de sua 

execução é notória. Nesse sentido, “o avanço prescritivo, presente na legislação [...] não 

se faz acompanhar, entretanto, de ações consequentes que viabilizem o dito ou o escrito 

na intensidade na qual se faz necessária” (PITTA, 2011, p.4587) E nunca o fará, pois 

nessa sociabilidade a desigualdade é estrutural e a tônica de todas as relações mercantis. 

 Portanto, no modelo de saúde mental e atenção psicossocial plantado em solo 

árido, em meio a muita seca e pedras pelo caminho, precisamos, como os sertanejos, 

continuar a ter esperanças, arando a terra e espalhando as sementes coletivamente, 



87 
 

 
 

porque entre pedras e espinhos nascem flores e um dia a chuva há de nos visitar e nutrir 

o solo ressequido tornando-o fértil. E o cenário que hoje é desnudo e capenga se 

metamorfoseará e se abrirá em flores e frutos no florir vivaz, no dialético espetáculo 

cravado no chão da História, que parafraseando Marx, é palco da luta de classes, que é 

onde os sujeitos coletivos podem protagonizar a transformação social a qualquer tempo 

e escrever os capítulos da verdadeira liberdade e emancipação humana.  

 

2.2.3 REFORMA PSIQUIÁTRICA EM TERRA ÁRIDA: cravando lutas e resistências 

em meio a avanços e recuos  

 

Começamos esse tópico problematizando a Reforma Psiquiátrica na atualidade, 

enveredando por um passeio histórico pelos principais acontecimentos, mobilizações, 

eventos, que ocorreram em prol da construção do processo de Reforma Psiquiátrica no 

Brasil em fins da década de 1970, até chegar aos dias atuais, visualizamos que essa está 

em curso e passa por avanços e recuos a depender da conjuntura e suas peculiaridades e 

da correlação de forças das classes em disputa nas arenas de luta do Estado e da 

sociedade. A atualidade nos mostra que nas disputas quem está saindo fortalecido é o 

capital, que segue dominando tudo e tentado desarticular as lutas e resistências, 

disseminando a ideia de que o capitalismo é o fim da história. Mas, sendo a realidade 

dinâmica, contraditória e composta por diversos atores sociais, essa dominação e as 

correlações de força são passíveis de mudanças, visto que a História em sua dialética é 

construída cotidianamente e os rumos podem mudar a qualquer tempo conforme o 

protagonismo dos seus atores sociais.  

 

Qualquer realidade sócio-histórica impõe uma correlação de forças mais 

geral na sociedade e no aparelho de Estado que é determinante, fruto dos 

interesses dominantes, sendo impossível de ser superada sem mudanças mais 

profundas no conjunto da economia, da sociedade e do Estado. Em períodos 

de crise econômica e política como a que estamos vislumbrando no Brasil, há 

uma maior confluência de fatores e parâmetros que forçam o retrocesso das 

políticas sociais direcionadas para os interesses da grande maioria da 

população (VASCONCELOS, 2016, p. 113-114). 

 

Após três décadas de grandes embates, lutas, avanços, desconstruções de 

preconceitos, diminuição das internações em hospitais psiquiátricos, denúncias das 

violações dos direitos humanos, proposição e aprovação de instrumentos legais (leis, 
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decretos, portarias) que discorrem sobre os direitos das pessoas em sofrimento psíquico, 

construção e ampliação de dispositivos substitutivos e da rede de atenção psicossocial, 

que ainda é insuficiente e perpassada por fragilidades e desafios, assistimos a uma 

conjuntura em que a ofensiva neoliberal avança progressivamente, e vivenciamos uma 

crise econômica, política e ética sem precedentes que atingiu diretamente as políticas 

sociais e os direitos a elas inerentes.  

No Brasil, nos últimos anos, principalmente após 2010, devido às repercussões 

da crise econômica em nível mundial e ao neoliberalismo, os retrocessos e cortes nas 

políticas sociais e nos direitos sociais vêm se agravando substancialmente, gerando 

consequências inimagináveis. E no que tange à saúde e à saúde mental, visualizamos 

claramente o desfinanciamento do SUS, o aumento do consumo do álcool e outras 

drogas, o despreparo da rede de lidar com essa problemática e o ressurgimento da lógica 

higienista no trato a essa questão, a tendência a refilantropização, ao sucateamento e 

privatização do público. Somando-se a isso, temos a corrupção, a crise política e ética, o 

descaso com a coisa pública, os golpes políticos encabeçados pela bancada 

conservadora do congresso nacional, que desrespeita a democracia, que a cada dia 

desmonta os direitos sociais arduamente conquistados e inseridos na Constituição 

Cidadã e operam a serviço dos interesses das elites e do grande capital, proliferando o 

reacionarismo e a barbarização da vida (VASCONCELOS, 2016).  

 

Desafios crescentes e retrocessos gerados pela crise progressiva induzida 

pelas políticas neoliberais e pela recessão econômica mundial do final da 

década e pelo desinvestimento nas políticas sociais em geral e 

particularmente no SUS; difusão do consumo do crack e o despreparo da rede 

de atenção psicossocial para implementar nacionalmente uma assistência 

eficaz de cuidados neste campo, abrindo espaço para políticas de limpeza 

urbana, com internações forçadas, ou para a proliferação das comunidades 

terapêuticas de natureza privada ou filantrópica, baseadas em tratamento 

moral; crescente crise política e ética da forma de governo de coalizão 

política indiferenciada, sustentada em corrupção sistêmica, atingindo 

explicitamente o governo federal, e retrocessos e tentativas golpistas 

orquestrados pelos setores mais conservadores da política brasileira, via 

judicialização partidarizada e seletiva de suas ações, dirigida principalmente 

para as forças políticas de centro-esquerda e seus aliados. Entrega do 

Ministério da Saúde para um ministro e coordenador de saúde mental 

conservadores em 2015 e risco iminente de retrocessos no campo da saúde 

mental (VASCONCELOS, 2016, p.41). 

  

 

 Adensando o debate em torno da internação compulsória e das comunidades 

terapêuticas é relevante frisar que o CFESS vem se posicionado de forma 
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veementemente contrária às mesmas, visto que, elas apontam retrocessos na política de 

saúde mental, violam os direitos humanos, os princípios do SUS, da reforma 

psiquiátrica e sanitária, bem como,  

 

Favorece a apropriação privada do dinheiro público, comprometendo ainda 

mais a consolidação dos dispositivos previstos na Reforma Psiquiátrica. 

Impede o controle social sobre o ‘tratamento’, uma vez que as internações 

serão realizadas em instituições privadas. Retrocede nas conquistas das 

abordagens interdisciplinares, atribuindo poder à autoridade médica e à 

judicial (BRITES, 2013, p.55). 

 

Além disso, as referidas internações compulsórias estigmatizam os(as) 

usuários(as) de saúde mental, de álcool e outras drogas, os(as) encarceram nas grades 

físicas e simbólicas na lógica de trancar e não tratar, indo de encontro ao Projeto Ético-

Político do Serviço Social e as bandeiras de luta defendidas pela categoria profissional, 

visto que,  

 

O único objetivo que a internação compulsória irá realizar nesse contexto é o 

encarceramento. É esse, e não outro, o conteúdo ético e político dessa 

medida. Portanto, contrária aos valores e princípios que orientam o trabalho 

do/a assistente social. Romper com o canto das sereias e com o destino de 

Sísifo supõe, do ponto de vista do nosso projeto profissional, fortalecer as 

propostas de saúde que se inscrevem no campo dos direitos e das conquistas 

democráticas asseguradas na Constituição Federal, no SUS e na Reforma 

Psiquiátrica (BRITES, 2013, p. 55). 

 

 Assim, nós assistentes sociais, vamos na contramão da lógica neoliberal e seus 

cortes nas políticas sociais públicas e desmonte dos direitos sociais e lutamos contra os 

retrocessos que a conjuntura vem sinalizando no que tange também à política de saúde 

mental e a de álcool e outras drogas e somos conclamados(as) cotidianamente a 

reafirmar nosso compromisso com o Projeto Ético-Político do Serviço Social, com a 

política de saúde pública, estatal e de qualidade, com os direitos humanos e a nos 

implicar nos embates em prol da viabilização de direitos e da construção de uma 

sociedade justa e democrática. Nesse sentido,  

 

Afirmamos a importância da articulação e mobilização dos/as 

trabalhadores/as que atuam com os/as usuários/as de substâncias psicoativas 

junto a outros sujeitos políticos organizados, reforçando sua autonomia na 

perspectiva dos direitos humanos e sociais, do cuidado em liberdade, do 

direito à cidade e à convivência familiar e comunitária. É necessário construir 

essa corrente de resistência em cada local de trabalho para mostrar às 

instituições e à sociedade em geral que o trabalho profissional dos/as 

assistentes sociais não pactua com a violação de direitos (CFESS, 2017, p.2). 
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É importante salientar que a reforma psiquiátrica está em curso e é dialética, 

assim como o é a sociedade, os sujeitos que a compõem e os contextos históricos e suas 

peculiaridades e que para ela manter-se viva e atualizada faz-se necessário esse 

constante movimento de transformação, atenta às demandas da saúde mental na 

atualidade, às correlações de forças dos interesses antagônicos em disputa, aos “novos 

sujeitos de direitos e aos novos direitos para esses sujeitos”, e a adequar seus discursos, 

teorias, práticas, posicionamentos ético-políticos ao tempo presente, munidos da 

experiência do passado e das perspectivas de um futuro que é plantando no presente.  

 

O certo é que o movimento em saúde mental no Brasil, ora identificado como 

movimento de luta antimanicomial, ora como movimento pela reforma 

psiquiátrica ou de alternativas à psiquiatria, e assim por diante, com suas 

propostas revolucionárias ou utópicas em alguns momentos, pragmáticas e 

normativas em outros, cumpre um importante e único papel no campo das 

transformações em saúde mental: é o ator político a construir as propostas e 

as possibilidades de mudanças. Se algumas de suas propostas são cooptadas 

ou capturadas pelas instituições e entidades (mesmo algumas 

contrarreformistas), o certo é que estas são levadas a modernizarem seus 

discursos e projetos políticos para não ficarem defasadas das épocas e dos 

cenários que o movimento vem construindo (AMARANTE, 1995a, p. 121). 

 

 Nesse sentido, munir-se de uma abordagem sócio-histórica é essencial para fazer 

a leitura crítico-reflexiva da realidade em sua totalidade, vendo suas contradições, seus 

limites, possibilidades, desafios, lutas e resistências. É preciso ter clareza que mesmo 

em “solos ressequidos” e cenários desfavoráveis podemos construir possibilidades de 

intervenção com vistas à transformação, à mudança da realidade, apesar de mínimas e 

parciais.  

 

A abordagem sócio-histórica complexa que propomos aqui nos alerta e indica 

que a realidade é contraditória e multidimensional em qualquer conjuntura 

histórica, e é sempre necessário realizar uma análise integrada desse conjunto 

de parâmetros em uma situação específica, revelando sua dinâmica, suas 

instâncias e arenas de luta, seus atores políticos, seus conflitos etc. Isso nos 

permite então avaliar com mais realismo e riqueza de detalhes, em 

conjunturas desfavoráveis como a atual, não só os limites estruturais para 

avanços e retrocessos inevitáveis, mas também as possibilidades de 

resistência, e às vezes, até mesmo de pequenos avanços, mesmo que parciais 

ou locais (VASCONCELOS, 2016, p. 114). 

 

Precisamos estar atentos ao movimento da realidade, à dinâmica da sociedade e 

dos sujeitos que a compõem, as demandas emergentes e à construção coletiva de 
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respostas qualificadas a elas. Procurando assim, ser visionários e enxergar além do que 

está posto, ampliando os horizontes e tendo a clareza que a resistência e a luta são 

pilares indissociáveis para protagonizar a transformação social. Transformação essa, 

que não é devaneio e, sim, construção cotidiana de homens e mulheres que acreditam e 

estão nas trincheiras de luta cotidianas pelo respeito à diversidade e por uma sociedade 

em que a liberdade e a dignidade humana sejam a própria substância. 

O movimento de reforma psiquiátrica não está imune aos rebatimentos dessa 

conjuntura, sendo fortemente bombardeado pelas investidas ideológicas neoliberais e 

suas contrarreformas na área da saúde, no sentido de privatizá-la, abrindo-a cada vez 

mais ao mercado, sob o discurso da cultura da crise, da necessidade de cortar gastos, de 

desafogar o SUS, de o Estado ofertar o SUS possível, com um pacote mínimo de 

serviços no setor público. Além disso, com a média e alta complexidade direcionada 

para o setor privado, numa parceria público-privado, que privilegia esse último e 

sucateia o público (VASCONCELOS, 2016). A PEC 241 ou 55, recentemente aprovada 

pelo congresso e senado federal virou a Emenda Constitucional 95/2016, e o corte de 

investimentos nas políticas sociais já está regulamentado, aprofundando assim o 

desfinanciamento nas políticas sociais em curso nas duas próximas décadas.  

A contrarreforma da política de saúde está em curso e a Reforma Psiquiátrica 

precisa ser defendida juntamente com a Reforma Sanitária numa luta coletiva pelo 

direito a saúde pública, gratuita, de qualidade, ofertada de forma integral, universal e 

equânime pelo Estado. Só resistindo coletivamente conseguiremos barrar os desmontes 

que estão em processo e apontam a saúde como mercadoria rentável para o capital e 

sinalizam para o desfinanciamento e sucateamento do SUS, e a terceirização nos 

hospitais e serviços de saúde passando a ser geridos por Organizações Sociais – OS, 

sendo essas estratégias do Estado para incentivar a privatização, se desresponsabilizar e 

precarizar o trabalho. Assim, torna-se perceptível que é preciso  

 

[...] estabelecer estratégias realistas, antenadas com o movimento dialético, 

contraditório e complexo da história, em suas possibilidades efetivas de luta. 

E, às vezes, certas conjunturas nos requerem táticas de resistência por 

períodos maiores, que podem incluir até mesmo recuo (VASCONCELOS, 

2016, p.139). 

 

Na conjuntura atual brasileira, assolada pela crise econômica, política e ética, 

estamos vivenciando o retrocesso das políticas sociais, o desmonte dos direitos, os 

reacionarismos. Somando-se a isso, temos no congresso nacional uma bancada de 
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políticos marcados pela corrupção e por um conservadorismo estéril de viés machista, 

sexista, homofóbico, com despreparo e despolitização para lidar com as discussões e 

pautas de questões relevantes que influenciam diretamente nas condições de reprodução 

material e espiritual da sociedade. Esse contexto favorece o modelo hegemônico vigente 

e os interesses do capital, ao passo que a maioria da população a cada dia vê suas 

perspectivas de vida diminuírem e seus direitos sociais serem usurpados. O Estado 

paulatinamente se exime de suas responsabilidades transferindo-as para terceiros, 

tornando o que antes era direito em favor. 

Esse contexto desfavorável tem fortes rebatimentos nos serviços de saúde 

mental, que nunca foram uma prioridade governamental. Entre os principais obstáculos 

enfrentados nos CAPS, podemos citar: escassez de recursos ao passo que aumenta 

gradativamente as demandas de saúde mental e de álcool e outras drogas, equipes 

reduzidas, sobrecarga de trabalho, dificuldade de articulação com a rede, falta de 

investimento em capacitação, educação permanente e supervisão clínica-institucional 

para os (as) profissionais e falta de condições estruturais em geral (estrutura física 

inadequada para o desenvolvimento das atividades e para comportar as demandas, 

transporte), baixos salários, dificuldade de acesso a exames, falta de medicação, entre 

outros. Somadas a essas dificuldades a nível macro, existem as de nível micro, das 

especificidades locais, e das peculiaridades das diversas profissões. Aqui salientaremos 

os entraves cotidianos enfrentados pelos (as) assistentes sociais do Seridó, que estão 

constantemente tendo que reafirmar seu papel nos referidos serviços, visto que, muitos 

profissionais, e às vezes a gestão, desconhecem suas atribuições e querem delegar 

demandas que não lhes competem e se o (a) profissional não tiver clareza das suas 

competências e não se posicionar, termina assumindo atribuições que não são suas.  

 

O esforço é, pois, o de contribuir para uma releitura do exercício profissional, 

que permita ampliar a autoconsciência dos assistentes sociais quanto às 

condições e relações de trabalho em que estão envoltos. Estas sendo 

mutáveis, já que históricas, estabelecem limites, possibilidades para as ações 

dos sujeitos, que vão “esculpindo” forma e conteúdo na realização da 

profissão (IAMAMOTO, 2003, p.11). 

 

Além disso, foi exposto o desafio de trabalhar com o conceito ampliado de 

saúde, de direitos, de trazer a família para o serviço e para implicar a 

corresponsabilização no cuidado. 
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A primeira fala, que segue abaixo, merece ser refletida em alguns aspectos, a 

falta de transporte da instituição indica condições precárias de trabalho e o uso do 

transporte particular do profissional, como um paliativo para não prejudicar a dinâmica 

do serviço, tomando para si uma responsabilidade que não é sua e, de certa forma, abre 

precedentes para que a gestão não desperte para a urgência de ofertar melhores 

condições de trabalho para que os (as) profissionais desenvolvam o que lhes compete. 

Além disso, outro aspecto que merece ser pontuado é no que se refere à aquisição de 

medicações. A disponibilização de medicação para população é obrigação do município 

(se forem da farmácia básica) e do Estado (se forem de alto custo). Assim, cabe aos 

profissionais da saúde, principalmente os (as) assistentes sociais, reforçarem isso para 

usuários (as), familiares e gestão e em casos esporádicos, não tendo no município ou no 

estado a medicação, solicitar a família que a compre e orientá-la para pressionar a 

gestão para agilizar sua aquisição, ou em caso de não resolução dessa problemática, 

esclarecer quanto à possibilidade de judicialização. É preciso ter cautela para não estar 

delegando à família responsabilidades que não são suas precipuamente. Com isso, não 

se pretende eximir a família de suas atribuições, apenas esclarecer que na perspectiva 

psicossocial o cuidado é corresponsabilizado.  

 

Principalmente uma equipe bem reduzida que a gente tem hoje, que tem que 

tá fazendo várias atividades ao mesmo tempo, a falta de recursos. A gente se 

for esperar no caso o poder público disponibilizar um transporte, por 

exemplo, pra gente tá fazendo visita domiciliar vai ser um empecilho para o 

nosso serviço, então muitas vezes termina usando nosso transporte particular 

né?! As vezes a gente aqui no CAPS disponibiliza medicamento, tem a 

farmácia básica que também disponibiliza medicamento, mas quando esse 

medicamento tá em falta tanto aqui como lá, por processos licitatórios, 

burocráticos, demora mesmo. Então assim, esse dinheiro, esse benefício, 

deve custear a compra desses medicamentos, mas muitas vezes a família não 

tem essa visão ainda. Então, um dos grandes desafios é trazer a família pra o 

centro desse tratamento também né?! prá ela reconhecer realmente o papel 

delas (JUSTIÇA SOCIAL). 

 

 O discurso abaixo é bem ilustrativo no que se refere à falta de investimento e 

incentivo da gestão na qualificação e educação permanente para os recursos humanos, 

sendo essa uma realidade em nível nacional, e um dos fatores que compõe a 

precarização do trabalho. É também interessante mencionar a questão das dificuldades 

com a rede, com a atenção básica, que se considera, muitas vezes, despreparada para 

atuar junto ao público de saúde mental e tenta se desresponsabilizar por esse cuidado 

compartilhado, alegando que o usuário já é acompanhado por um serviço especializado, 
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contrariando dessa maneira o princípio da integralidade preconizado pelo SUS e pela 

reforma psiquiátrica. Além disso, merece destaque as dificuldades cotidianas estruturais 

para realizar ações extramuros, que contribuem sobremaneira para manutenção da 

institucionalização.  

 

É muitas dificuldades. A gente tem um pouco de dificuldade com o pessoal 

da gestão e tal, quando agente tava fazendo especialização, eu, a psicóloga, 

eu fazia em Natal ela em Campina, então tinha toda uma dificuldade pra se 

deslocar, eles tinham muita barreira em relação a isso, a gente já perdeu 

muitos cursos porque a gestão não liberava nem horário nem liberava, sei lá, 

diária, um transporte, alguma coisa assim. A gente tem uma dificuldade 

muito grande com a rede, principalmente com a atenção básica, eles assim, 

querem que a gente os atenda, vai o CAPS atende, mas no momento que a 

gente precisa eles recuam [...] Depois dos concursados tudo a gente tem 

dificuldade, pra fazer um passeio com eles, não porque não pode, porque não 

tem. A gente tem um carro aqui que serve para pegar os usuários, pra fazer 

visitas também, mas tipo assim, quando falta carro em algum canto, pega o 

carro do CAPS. Então assim, não tem a facilidade pra colocar e qualquer 

coisa que acontece retiram da gente em primeiro lugar, como se aqui fosse o 

último estágio (EQUIDADE). 

 

Hoje eu diria, não só pelas assistentes sociais, mas eu vou falar num contexto 

mais geral, pelos profissionais, é essa questão do conhecimento, das 

capacitações, porque quando a gente não sabe o que fazer, você não sabe 

como vai fazer né?! E quando eu digo que a gente não sabe é porque assim, 

só a formação como profissional do Serviço Social não me dá o aparato que 

eu preciso pra atuar, eu preciso saber da área especificamente, então essa é 

uma dificuldade. A questão da nossa própria atuação que ainda é 

desconhecida por alguns profissionais, a gente precisa tá diariamente é 

reafirmando nosso papel na instituição, colocando o que é que eu faço aqui, 

por que é que eu faço, pra quem eu faço né, qual é o meu propósito aqui 

enquanto assistente social. E outra dificuldade é justamente, apesar dos 

avanços, trabalhar na perspectiva desse paradigma médico né?! É um desafio 

pra gente falar sobre educação em saúde, sobre direitos na perspectiva mais 

ampliada, porque os usuários não compreendem e outros profissionais, às 

vezes, também não [...] Tudo chega no serviço social, todos os tipos de 

encaminhamentos terminam aqui (COMPROMISSO). 

 

As duas falas supracitadas convergem no que se refere à necessidade de 

aquisição de novos conhecimentos e à dificuldade da oferta ou incentivo da gestão para 

a educação permanente e para capacitações, no intuito da atuação mais qualificada e 

humanizada, em consonância com o que é preconizado pela política de saúde e em 

cumprimento ao código de ética do assistente social, no que se refere ao compromisso 

com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, 

na perspectiva da competência profissional. É importante frisar que nenhum dos CAPS 

da região Seridó dispõe de supervisão clínica-institucional, e que essa se torna uma 

grande lacuna para os serviços, visto que ela é de suma importância para as equipes, no 

sentido de auxiliá-las nas discussões de casos, estratégias de intervenção e na melhoria 
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dos processos de trabalho, estudos de temáticas relacionadas à saúde mental, álcool e 

outras drogas, construção dos Projetos Terapêuticos Singulares – PTS dos usuários, 

entre outros. Outro ponto relevante que (COMPROMISSO) aponta é a questão do 

desconhecimento da atuação do assistente social por parte de alguns membros da 

equipe, o que gera a necessidade do (a) profissional está sempre tendo que reafirmar seu 

papel e delinear como se dá sua atuação, e se o (a) profissional não o fizer, ele (a) pode 

estar perdendo espaço na instituição ou assumir atribuições e demandas que não são 

suas. Outra dificuldade aqui elencada merece ser problematizada, o paradigma médico 

enraizado nos estabelecimentos de saúde, que obstaculiza a compreensão de usuários e 

de profissionais da perspectiva mais crítica e ampliada de saúde, de direitos e de 

promoção de ações de cunho socioeducativo nos serviços. 

 A entrevistada abaixo citada se reporta mais as dificuldades estruturais e de 

logística e a questão da falta de entendimento da gestão sobre o funcionamento do 

serviço, sendo essa uma realidade em nível nacional, visto que, muitos gestores não 

possuem formação na área, e algumas vezes, também não possuem experiência, 

ocupando determinados cargos por influência política, o que repercute na não 

priorização de investimentos na área e na precarização dos serviços.    

 

Além da dificuldade né, estrutural do serviço, às vezes não tem carro pra 

gente fazer visita, as salas as vezes não tem local, entraves na gestão, na 

administração, que falta um pouco de entendimento do que é o CAPS, do 

funcionamento do serviço, algumas regras, atendimento, essa parte aí 

(DEMOCRACIA). 

 

 Na fala que segue, o sujeito da pesquisa ressalta a desumanização dos leitos, que 

são em quantidade insuficiente para a demanda, a questão da não priorização de exames 

para os (as) usuários (as) do serviço na secretaria de saúde e dificuldade das cidades 

circunvizinhas na disponibilização de transporte para esses (as) frequentarem o CAPS. 

Nesse relato merece ser problematizada a questão dos leitos que precisam estar 

equipados em condições adequadas de funcionamento, de modo que os (as) usuários 

(as) tenham acesso a eles de forma humanizada, e como último recurso disponível, após 

esgotados todos os outros recursos extra-hospitalares, conforme preconiza a lei 

10.216/2001. Outro ponto que merece ser destacado é a questão do desvio de função, 

pois tendo na equipe multiprofissional enfermeiros (as), esses (as) deveriam se 

responsabilizar por dar entrada em exames solicitados pelo médico para os (as) usuários 

(as) do serviço. O (a) assistente social poderia após a entrada pelo (a) enfermeiro (a), 
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solicitar a regulação, junto ao (a) profissional responsável, a agilização dos exames, no 

intuito da viabilização do direito à saúde em sua integralidade, consentâneo as 

necessidades dos sujeitos, em consonância com a lei 8080/1990. E a questão do 

transporte por parte dos municípios circunvizinhos, poderia se tentar fazer uma 

articulação com a gestão dos referidos municípios no intuito de firmar o compromisso 

deles em garantir o transporte, e caso essa não fosse resolvida, orientar os (as) 

usuários(as) e familiares quanto aos seu direitos, esclarecendo quanto à possibilidade de 

judicialização. 

 

A minha dificuldade é a integração. A minha dificuldade maior eu acho né, 

que é a falta de leito, é a desumanização de leito que tem aqui, é bem precária 

eu acho [...] A outra é porque me negam muito as coisas sabe?! Na hora que 

eu preciso dar entrada em exames que os médicos passam é muito difícil sair 

as guias, então, isso pra mim é uma barreira, porque era pra ser liberado 

como qualquer outro canto numa área da saúde que estivesse precisando. 

Outra dificuldade é com as cidades vizinhas que não querem mandar carro 

para os pacientes com baixa renda. Isso são as barreiras que eu enfrento todo 

santo dia (LIBERDADE). 

 

Assim, em meio a essas pedras no caminho, aos dissabores e retrocessos do 

tempo presente e imbuídos do referencial sócio-histórico procuremos  

 

[...] manter a chama ética e política profunda, que exige paciência histórica e 

um horizonte temporal mais alongado. Como em nossas velas caseiras, nos 

apagões com ventania, é preciso proteger e cuidar dessa chama na escuridão, 

para mantê-la viva e acesa nos corações de cada companheiro de luta 

(VASCONCELOS, 2016, p. 139). 

 

A Reforma Psiquiátrica vem se reinventando, “quebrando pedras, plantando 

flores” e mostrando que é no chão da história em sua dialética e contradições que as 

lutas são cravadas, que são os atores políticos coletivos (usuários, familiares e 

profissionais) que preparam a terra e lançam as sementes nesse solo árido, de água 

escassa. No entanto, não perdem a coragem de continuar na labuta e a esperança do 

inverno chegar e com ele encerrar os dias de vacas magras e pastos secos para dar lugar 

às chuvas e à transformação da paisagem verde, viva, acompanhada do florescer 

humano. 

 

2.3 O desabrochar dos CAPS da região Seridó: descortinando o nosso lócus de pesquisa 
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 No interior do Rio Grande do Norte, na região conhecida como Seridó, terra 

árida, de escassas chuvas, sol escaldante e calor humano, um povo valente continua em 

meio a aridez a plantar as sementes do amanhã, dentre elas a da reforma psiquiátrica, 

em prol do germinar do tratamento humanizado, acolhedor, no território, consentâneo as 

necessidades das pessoas em sofrimento psíquico, reafirmando que o lugar delas é no 

seio familiar e social, como sujeitos de direitos, que merecem respeito e visibilidade. 

Entre esses sujeitos cultivadores, que estão na labuta diária “quebrando pedras e 

plantando flores”, estão os profissionais da saúde mental que trabalham nos CAPS, os 

quais nos reportaremos de forma mais específica aos assistentes sociais, por se 

constituírem os sujeitos da nossa pesquisa. 

  Para chegarmos ao desabrochar dos CAPS do Seridó precisaremos nos remeter 

ao chão da história para compreendermos de que forma esse solo foi cultivado para que 

as sementes da reforma psiquiátrica fossem plantadas e germinassem. É importante 

frisar que Caicó é a cidade polo de referência para a região Seridó, devido ao seu porte, 

sua localização e o leque de serviços por ela ofertados. 

 Foi em Caicó, que se relataram os primeiros registros de tratamento para as 

pessoas com transtorno mental, quando o psiquiatra Rubens Santos por volta da década 

de 1960, 1970 ousou criar no hospital do Seridó um chamado pavilhão que funcionou 

até a década de 1980, quando posteriormente, via movimento da sociedade, em prol da 

melhoria do atendimento no pavilhão do hospital, em torno da década de 1980, foi 

construído o hospital psiquiátrico da região: a Casa de Saúde Dr. Milton Marinho. Essa 

instituição funcionava numa lógica manicomial de confinamento, de reclusão das 

pessoas em sofrimento psíquico (muros altos, camas de alvenaria com estrutura para 

acorrentar os pacientes, enfermarias fechadas com portões de ferro), que aos poucos foi 

sendo modificada. Em 1991, o médico Salomão Gurgel e sua esposa, a neurologista 

Nina Barinova assumiram a direção médica e administrativa do hospital, contando com 

equipe multiprofissional (assistentes sociais, psicólogos, clínico geral, psiquiatra e 

neurologista). Posteriormente, o referido hospital foi alvo de diversas denúncias de 

maus tratos, violência, negligência e até mortes de internos, passando a ser chamado de 

“casa dos horrores”.   

Diante disso, em 2005 a Secretaria Estadual de Saúde interveio no hospital 

psiquiátrico, representando um marco para a reforma psiquiátrica na região, visto que, 

em decorrência dessa intervenção assistiu-se ao gradativo desmonte desse 

estabelecimento psiquiátrico (diminuição de leitos até chegar ao seu descredenciamento 
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e fechamento), por não atender as exigências de avaliação de qualidade dos 

estabelecimentos de saúde do SUS. O Movimento Antimanicomial, diante dessas 

denúncias de atrocidades ocorridas no referido hospital, passou a tensionar o Ministério 

da Saúde para o fechamento do mesmo e a solicitar a implantação dos CAPS na região. 

O referido hospital foi fechado e em 2008 foram implantados o Serviço Residencial 

Terapêutico (SRT) e o CAPS III em Caicó, esse último inicialmente funcionava no 

mesmo local do extinto hospital psiquiátrico, tendo passado por reformas estruturais, lá 

permanecendo por alguns anos. Atualmente o referido CAPS encontra-se localizado 

num ponto central da cidade, numa estrutura física bem melhor, mas ainda não ideal 

para as atividades que o serviço comporta.  

 

O município de Caicó/RN vivencia uma transição na atenção à saúde mental, 

onde um passado recente de atrocidades ocorridas no único e extinto hospital 

psiquiátrico cedeu lugar, em 2008, a um Serviço Residencial Terapêutico 

(SRT) e um CAPS III, além dos outros CAPS em municípios circunvizinhos 

(AZEVEDO et al., p.110, 2014). 

  

Os demais CAPS da região foram implantados em períodos distintos e 

aproximados ao do CAPS III, sendo o CAPS II de Currais Novos e CAPS I de Jucurutu 

implantados em 2005, o CAPS I de Parelhas em 2006 e o CAPS ad de Caicó em 2014. 

Vale salientar que entre os anos de 2008 e 2010 o Ministério da Saúde investiu em 

incentivos financeiros para a Supervisão clínica-institucional, a Coordenação Estadual 

de Saúde Mental do RN investiu consideravelmente em capacitações5 das equipes de 

saúde mental que atuavam nos CAPS do estado, bem como, incentivaram a 

sensibilização e a articulação com a atenção básica e com a rede intersetorial dos 

municípios, no intuito de não restringir a reforma a capsização6.  

 O Seridó compreende a 4ª região de saúde do RN, sendo composta por 25 

municípios, contando com a cobertura de 5 CAPS, e 1 Serviço Residencial Terapêutico 

                                                             
5 É relevante ressaltar que grande parte desses profissionais que foram capacitados não permanecessem no 

referidos serviços, devido muitos desses profissionais serem contratados e todos municípios sede dos 

CAPS terem realizado concurso público nos últimos sete anos, e muitos não foram aprovados ou foram 

atrás de melhorias das condições de trabalho em outros municípios. Assim, uma parcela considerável dos 

concursados que assumiram os cargos nos referidos serviços não tinham experiência na área de saúde e 

mental e foram aprendendo no cotidiano, visto que, quando esses passaram a atuar nessa área pegaram o 

tempo das “vacas magras”, do enxugamento dos gastos públicos na saúde mental.  
6 Apesar dos CAPS serem os dispositivos substitutivos da reforma psiquiátrica sendo os carros-chefes 

dela, não se pode restringi-la a eles, pois caso o fizesse, cair-se-ia na armadilha da institucionalização 

humanizada. E a perspectiva da reforma é desinstitucionalizar, ressocializar, fazer com que as pessoas em 

sofrimento psíquico sejam tratadas em sua integralidade, em seu território de pertencimento, tenham livre 

acesso a cidade, aos dispositivos comunitários existentes, ao leque de serviços disponíveis e aos direitos 

sociais, que historicamente haviam sido a elas negadas. 
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e 8 leitos psiquiátricos em hospital geral em Caicó, dispositivos substitutivos esses que 

são de grande relevância para a população, mas insuficientes diante da crescente 

demanda de saúde mental na região.  

Os referidos CAPS contam com equipes compostas por profissionais efetivos e 

contratados, sendo a maior parte efetivos, estando parte deles defasado quanto a alguns 

profissionais como terapeutas ocupacionais, artesãos, educadores físicos, nutricionistas, 

entre outros. Todos os serviços são credenciados junto ao ministério da saúde e recebem 

co-fianciamento do governo federal, nenhum deles possui sede própria, sendo elas 

alugadas ou cedidas, possuem estrutura relativamente boa, mas não ideal para todas as 

necessidades e as atividades desenvolvidas no serviço. Grande parte dos sujeitos da 

pesquisa (4 de 5) desconhece o valor do repasse do Ministério da Saúde para os 

referidos serviços e de que forma ele é gerido.  

O CAPS III é o serviço de referência da região para assistência 24 horas a  

pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, atendimento e acompanhamento 

as situações de crise, ideação suicida, entre outras, dando suporte aos outros serviços de 

saúde mental da rede do território de abrangência, inclusive com internações curtas (de 

7 a 10 dias), quando estritamente necessária e quando esgotados os demais recursos. De 

acordo com informações da equipe não se tem um número específico dos atendimentos 

na modalidade7 intensiva, semi-intensiva e não-intensiva, devido a grande rotatividade 

de usuários e por atender ao Seridó inteiro. Anteriormente a média de atendimentos 

diários era entre 70 a 100 usuários, mas nos últimos meses esse número diminuiu 

consideravelmente passando a ser entre 40 e 50 usuários na modalidade intensiva e 

semi-intensiva. Cabe ressaltar que um dos fatores dessa diminuição se deve a muitos 

usuários serem de outros municípios que não disponibilizam transporte para que eles 

frequentem o CAPS, ou quando disponibilizam é só uma vez na semana ou em 

situações de crise, bem como outro fator foi a crise hídrica que o município de Caicó 

está passando, que levou anteriormente a suspensão do atendimento diário dos usuários 

dos outros municípios, só os atendendo em dias de consultas ou quando estavam em 

crise. Vale salientar que os 8 usuários da residência terapêutica frequentam e são 

acompanhados diariamente pela equipe multiprofissional do CAPS.  

                                                             
7 De acordo com a Portaria nº336/2002 do Ministério da Saúde, os CAPS acompanham os(as) 

usuários(as) em três modalidades de atendimento: intensivo, para aquelas pessoas cujo quadro clínico 

necessita de acompanhamento diário; semi-intensivo, destinado as pessoas que precisam de 

acompanhamento frequente, sem necessitar estar todos os dias no serviço; não-intensivo, é o atendimento 

que tem uma frequência menor, em função do quadro clínico estar estabilizado.  
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O CAPS I de Parelhas, fundado em julho de 2006, é uma importante referência 

em saúde mental do estado, porque ao longo desses 11 anos de existência tem 

desenvolvido diversos projetos de ressocialização e reabilitação psicossocial a partir da 

arte, da cultura, da geração de renda, do desenvolvimento de oficinas operativas e 

terapêuticas, da circulação pela cidade, na perspectiva da cidadania além dos muros. O 

mesmo conta com o teatro Iluminarte, que em 2009 recebeu um prêmio cultural de 

âmbito nacional “Loucos pela Diversidade” com a peça “Luz da Vida”.  

O CAPS II de Currais Novos, fundado em 2005, vem desenvolvendo ao longo 

desses 12 anos de existência diversas ações, projetos, oficinas de arte, cultura, 

entretenimento, terapêuticas, geração de renda e ressocialização para as pessoas em 

sofrimento psíquico, estando sempre articulado a rede intersetorial para a viabilização 

dos direitos dos usuários e engajado na luta antimanicomial, sendo dessa forma um 

serviço bem conceituado na região e no estado. 

O CAPS I de Jucurutu, fundado em 2005 é um serviço que atende em torno de 

35 usuários entre a modalidade intensiva e semi-intensiva e que ao longo desses 12 anos 

vem atendendo ambulatorialmente em torno de 1.900 a 2.000 pessoas. O referido 

serviço  procura desenvolver atividades culturais (comemorações de datas festivas como 

São João, Natal, Carnaval), passeios, ações na semana da luta antimanicomial, oficinas 

terapêuticas, de artesanato, entre outras em prol da ressocialização das pessoas em 

sofrimento psíquico. Vale salientar que no período em que a entrevista foi feita (abril de 

2017) o CAPS estava sem psiquiatra na equipe há em torno de 1 mês, visto que o 

psiquiatra de lá pediu exoneração. 

O CAPS AD vem ao longo desses 3 anos de existência procurando ofertar um 

tratamento para os usuários de álcool e outras drogas no território, articulado as políticas 

intersetoriais na perspectiva da redução de danos, do resgate dos vínculos familiares e 

sociais desses sujeitos e do atendimento das suas necessidades sociais e de saúde. O 

mesmo é o único serviço específico para usuários de álcool e outras drogas da região e 

já atendeu em torno de 350 usuários nesse tempo de existência. Atualmente frequentam 

por dia em torno de 18 usuários, sendo aberto às demandas espontâneas.  

Com isso, torna-se notório, que o número e a capacidade de atendimento dos 5 

CAPS que compõem a rede de atenção psicossocial do Seridó, é insuficiente e não 

comporta todas as demandas existentes e as emergentes de saúde mental, álcool e outras 

drogas, gerando ônus para a população que precisa dos serviços.   
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3 ENTRE FLORES E ESPINHOS: direitos, lutas de classes, capitalismo e seus 

percalços 

 

Este capítulo aborda os limites dos direitos e da cidadania no capitalismo, 

ressaltando as peculiaridades dessa sociabilidade e seus signos: desigualdade estrutural, 

fruto da contradição capital-trabalho, exploração desenfreada, alienação, “fetichismo do 

capital”, antagonismos e luta de classes. Além disso, numa perspectiva crítico-reflexiva, 

à luz do materialismo histórico-dialético, analisa as contradições, os limites, 

possibilidades, lutas e desafios que perpassam a materialização dessa cidadania nesse 

tipo de sociabilidade, que mercantiliza e aliena as relações, gerando assim desgaste da 

saúde física e mental e uma demanda crescente na política social da saúde e seus 

serviços. Assim como, ressalta a necessária articulação entre os segmentos da classe 

trabalhadora e o fortalecimento dos movimentos sociais protagonizados por esses como 

caminhos para a construção de um novo tipo de sociabilidade não mais regida pelo 

capital e sua exploração, desigualdade, dominação, mas uma nova sociabilidade cujo 

norte seja a plena expansão dos indivíduos sociais, a igualdade, a democracia e a 

liberdade substancial, em que os sujeitos coletivos protagonizem a “verdadeira história”, 

a revolução e as classes e as desigualdades com todas as suas opressões sejam extintas.  

Nesse sentido, discutiremos, ao longo desse item, que apesar dos dissabores e 

espinhos da atual conjuntura, essa é histórica, dialética e repleta de limites, 

possibilidades e desafios. E que cabe aos sujeitos sociais, dentre eles a categoria dos 

assistentes sociais, articulados coletivamente, protagonizarem suas lutas, resistências e 

mediações em prol da luta anticapitalista e do florescer de uma nova sociabilidade cujo 

norte é a emancipação humana.   

 

3.1 O percurso da histórica luta de classes e suas pedras e espinhos no capitalismo 

 

A luta de classes sempre esteve presente nas diversas sociedades, conforme 

ressalta Marx e Engels “A história de todas as sociedades até agora tem sido a história 

da luta de classes [...] ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a 

transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das 

classes em conflito” (1998, p.8). 
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Assim, a luta de classes no capitalismo aponta para uma exploração sem 

precedentes na história, cujas relações sociais são marcadas pelo crivo mercadológico e 

por valores burgueses assentados na propriedade privada, numa liberdade instituída no 

direito a compra e venda da força de trabalho.  

 

A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário. 

Onde passou a dominar, destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas [...] 

Dissolveu a dignidade pessoal no valor de troca e substituiu as muitas 

liberdades, conquistadas e decretadas, por uma determinada liberdade, a de 

comércio. Em uma palavra, no lugar da exploração encoberta por ilusões 

religiosas e políticas ela colocou uma exploração aberta, desavergonhada, 

direta e seca (MARX e ENGELS, 1998, p.10). 

  

 A própria sociedade capitalista surge da luta revolucionária da burguesia 

vinculada a amplos segmentos sociais contra o absolutismo feudal, sob a promessa de 

liberdade, igualdade e fraternidade, afirmando-se posteriormente como classe 

hegemônica e inaugurando uma nova sociabilidade regida pelo capital na direção da 

produção e reprodução social, transformando os(as) diversos(as) trabalhadores(as) em 

assalariados(as). Nesse contexto, surgem os direitos humanos sob a inspiração dos 

ideais da revolução francesa e o Estado se reconfigura em sua atuação. 

 

Os direitos humanos, na sua dimensão original, cuja forma clássica 

consolidou-se a partir da Revolução Francesa (direitos civis e políticos), 

corresponderam às necessidades mais gerais das relações sociais do modo 

social de produção que se firmava. De um lado, os direitos civis, como 

qualificadores dos indivíduos em suas relações com outros indivíduos. Acima 

de tudo, liberdade individual (pressuposto do contrato); igualdade (à 

equivalência de valores nas trocas de mercadorias, deve corresponder a 

equivalência jurídica entre os contratantes dessas trocas); propriedade (forma 

jurídica correspondente à apropriação privada dos meios de produção, da 

mais-valia e das mercadorias em geral); e segurança (garantia estatal do 

cumprimento dos contratos e previsibilidade dos efeitos das normas estatais). 

De outro lado, os direitos políticos sufrágio e elegibilidade como 

qualificadores dos indivíduos burgueses (o voto censitário) à participação na 

direção do Estado, eis que a instância deixara de ser privilégio da nobreza e 

convertera-se no comitê público de harmonização dos “negócios comuns” da 

nova classe dominante (TRINDADE, 2010, p.219). 

 

No capitalismo, “tudo o que era sólido desmancha no ar, tudo o que era sagrado 

é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição 

social e suas relações recíprocas” (MARX e ENGELS, 1998, p.11). Assim, nessa 

sociabilidade vemos a instabilidade das relações e a imposição de valores burgueses 

abstratos que preconizam direitos universais irrealizáveis concretamente, visto que, 
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esses defendem uma falsa igualdade, assentada apenas em nível legal, desconsiderando 

a estrutural desigualdade social que está no cerne dessa sociedade de classes, marcada 

pela exploração da força de trabalho pelo capital.  

 

Sob a égide da sociabilidade do capital, os direitos humanos são proclamados 

mediante uma concepção abstrata de universalidade. Liberdade, igualdade, e 

um conjunto de outros direitos que deveriam ser assegurados não têm 

condição de se realizar, posto que vigora uma desigualdade estrutural no 

processo de produção e reprodução da sociedade (SANTOS, 2003, p.24). 

 

Nesse sentido, Marx e Engels (1998) ressaltam que essa nova sociabilidade “não 

aboliu as contradições de classe. Ela apenas colocou novas classes, novas condições de 

opressão e novas formas de luta no lugar das antigas” (p.8), intensificando assim essas 

contradições e desigualdades, visto que, na sociedade capitalista, sob o discurso 

ideológico de que todos são iguais, as relações são marcadas pela mercantilização 

desenfreada e a liberdade nela preconizada “se manifesta no direito de se deixar 

explorar em nome da própria sobrevivência” (SANTOS, 2003, p.29).  

É importante frisar que o homem está condicionado às condições históricas, 

objetivas, reais, ideológicas, dos meios de produção e reprodução da vida, visto que, 

 

O primeiro pressuposto de toda a existência humana, e portanto, também, de 

toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm que estar em 

condições de viver para poderem “fazer história”. Mas da vida fazem parte 

sobretudo comer e beber, habitação, vestuário e ainda algumas outras coisas. 

O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios para a satisfação 

dessas necessidades, a produção da própria vida material, e a verdade é que 

esse é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que 

ainda hoje, tal como há milhares de anos, tem de ser realizado dia a dia, hora 

a hora, para ao menos manter os homens vivos (MARX e ENGELS, 2009, 

p.40-41). 

 

Satisfeitas essas necessidades primárias, produzem-se novas necessidades e 

novas relações e “começavam a viver sob um tipo de liberdade visceralmente ancorada 

ao direito de propriedade, pois estavam livres para a exploração mercantil” (SANTOS, 

2007, p.30), operando-se o caráter mercadológico da produção e das relações sociais e a 

cisão entre as classes: proprietários (detentores dos meios de produção e exploradores 

da força de trabalho) e trabalhadores (que vendem sua força de trabalho para garantir 

sua sobrevivência). Nesse sentido, o 

 

[...] trabalhador baixa a condição de mercadoria e à de mais miserável 

mercadoria, que a miséria do trabalhador põe-se em relação inversa à 
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potência e à grandeza da sua produção [...] toda a sociedade tem de 

decompor-se nas duas classes dos proprietários e dos trabalhadores sem 

propriedade (MARX, 2004, p.79). 

 

 Assim, na dinâmica do capitalismo o homem produz mercadoria e se produz 

como mercadoria barata para garantir sua sobrevivência, usando sua liberdade para 

firmar relações mercadológicas de exploração e alienação humanas, em que o capital 

usufruirá toda força produtiva da classe trabalhadora para produzir mais valia e gerar 

lucro e acumulação para ele. Nesse processo opera-se uma simbiose da mercadoria 

(coisa) e a mercadoria (humana), em que essa primeira se personifica e essa última se 

desumaniza.  

 

A produção produz o homem não somente como uma mercadoria, a 

mercadoria humana, o homem na determinação da mercadoria; ela o produz, 

nesta determinação respectiva, precisamente como um ser desumanizado 

tanto espiritual quanto corporalmente – imoralidade, deformação, 

embrutecimento de trabalhadores capitalistas. Seu produto é a mercadoria 

consciente-de-si e auto-ativa... a mercadoria humana... (MARX c, 2009, p.92-

93). 

 

Nesse sentido, sendo mercadoria humana desumanizada por processos de 

reificação impressos pelo capital, o trabalhor vai perdendo seu valor material e 

espiritual, ao passo que as coisas, o “dinheiro deus”, o ter, se valoriza e se sobrepõe ao 

ser. Em decorrência disso, paradoxalmente  

 

[...] o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, 

quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se 

torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 

valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a 

desvalorização do mundo dos homens (MARX, 2004, p.80). 

 

Assim, a liberdade que se tem no capitalismo é referente à propriedade privada. 

Nas palavras de Marx (2009, p.64), ela é “o direito humano de propriedade privada é, 

portanto, o direito de – arbitrariamente sem referência aos outros homens, independente 

da sociedade – gozar a sua fortuna e dispor dela, é o direito do interesse próprio”. Ou 

seja, a liberdade era entendida no sentido individual, do direito ao isolamento, a pensar 

só em si, no seu bem estar e as relações dos homens entre si passavam a ser dificultadas, 

visto que representavam barreiras para a própria liberdade (MARX, 2009).  

Na sociedade capitalista “o homem não foi, portanto, libertado da religião 

recebeu a liberdade da religião. Não foi libertado da propriedade. Recebeu a liberdade 
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da propriedade. Não foi libertado do egoísmo do ofício, recebeu a liberdade de ofício” 

(MARX, 2009, p.70). Percebe-se então, que a liberdade nessa sociabilidade, aprisionou 

os sujeitos em relações, instituições e valores que lhe são impostos, de modo camuflado, 

fetichizado, mistificado, sem que esses, parafraseando Rosa Luxemburgo, “sintam as 

correntes que os prendem”. 

 

Por isso se pode dizer que nas relações de apropriação do real a classe 

burguesa se apropria da produção social através das relações sociais de 

exploração, que Marx categorizou como extração de mais-valia. Através de 

relações de apropriação das formas de organização social, a elite no poder se 

apropria da vontade legítima do povo, através das relações sociais de 

dominação, que é objetivada, por exemplo, na divisão social do trabalho ou 

no Estado. Nas relações de apropriação dos significados do mundo a classe 

dominante perpetra relações sociais de mistificação da realidade, através de 

fetiches, falsas consciências, ideologias, reificações entre outros (BISNETO, 

2007, p.68-69). 

 

Nesse sentido, Bisneto (2007) salienta que as práticas se efetuam 

concomitantemente no plano da materialidade, do poder e das representações, que sendo 

relações entre indivíduos que se objetivam socialmente, têm implicações objetivas e 

subjetivas. Assim, a produção material vem acompanhada da produção do sujeito. E 

nessa sociabilidade capitalista alienada, a subjetividade alienada é produzida desde a 

infância na reprodução das instituições burguesas. “Em outras palavras, através das 

relações sociais nós nos transformamos, social e subjetivamente, em uma reciprocidade 

entre criação e criatura” (BISNETO, 2007, p.188), ou seja, a burguesia “cria um mundo 

a sua imagem e semelhança” (MARX e ENGELS, 1998, p.12) para garantir as 

condições ideológicas e materiais de sua manutenção enquanto classe dominante. 

 

O que se dá de forma recorrente no capitalismo opressor é que quanto mais o 

trabalhador é explorado, mais se apega aos apelos idealistas do capitalismo, 

neoliberalismo, globalização e racionalização instrumental, renovando e 

repetindo o velho adágio de identificação do oprimido com o opressor 

(BISNETO, 2007, p.185). 

 

No que se refere aos direitos, dentre eles à liberdade para as pessoas em 

sofrimento psíquico, essa se torna ainda mais complexa e merece ser vista em suas 

peculiaridades, visto que historicamente esse segmento foi cerceado em sua liberdade, 

segregado nas correntes físicas e simbólicas da violência institucionalizada, calado em 

seus gritos de socorro e de denúncias a essa sociedade corrompida, opressora e violenta, 

que invisibiliza e desrespeita a diversidade humana. Somando-se a isso, tem-se a 
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apropriação dos problemas mentais pelo capital, inserindo-os no rol do mercado ao criar 

e fortalecer cotidianamente a “indústria da loucura”, reificando a saúde enquanto 

mercadoria, medicamentalizando a vida, cronificando e subjugando os sujeitos. 

Nesse sentido, o capital como não pode explorar diretamente a força de trabalho 

das pessoas em sofrimento psíquico, especialmente em situações de transtornos mentais 

severos e persistentes, visto sua “incapacidade” para o mercado enquanto produtores, os 

explora indiretamente na condição de consumidores de medicamentos, de exames, de 

internamentos, de assistência médica especializada, entre outros, que geram lucros para 

o mercado. Ou seja, o capital mercantiliza todas as dimensões da vida humana, criando 

um mundo a sua imagem e semelhança, despertando novas necessidades nos indivíduos 

sociais, ofertando o suprimento dessas no mercado e construindo consumidores para 

elas, para manter ininterrupto o ciclo da mercadoria, de sua produção e reprodução. 

Em se tratando do direito burguês à igualdade, Marx (2009, p.64-65) o concebe 

como mera igualdade perante a lei, no sentido de “que cada homem seja, de igual modo, 

considerado como essa mônada que repousa sobre si [própria]”. Essa concepção de 

igualdade formal desconsidera a desigualdade real e encobre o caráter de classe 

existente nessa sociabilidade,  

 

[...] ao conferir tratamento igual aos desiguais. Com isso, o capital institui 

mudança qualitativa em relação ao direito porque torna igual todos os agentes 

da produção, reconhecendo-os na condição de sujeitos individuais e de 

direitos. Assim, o proprietário dos meios de produção e o produtor direto são 

abstratamente dotados de vontade subjetiva e considerados capazes de 

praticar os mesmos atos. A relação real e desigual desses proprietários e 

produtores diretos assume a forma de uma troca de equivalentes e, como tal, 

cria as condições ideológicas necessárias à reprodução das relações de 

produção sob o domínio do capital (SANTOS, 2007a, p.26). 

 

No que tange ao direito à segurança, Marx (2009, p.65) o concebe vinculado à 

proteção de forma egoísta, à manutenção da sua propriedade privada, e o conceitua 

como 

o supremo conceito social da sociedade civil, o conceito da polícia, porque a 

sociedade toda apenas existe para garantir a cada um dos seus membros a 

conservação da sua pessoa, dos seus direitos e da sua propriedade [...] Pelo 

conceito da segurança, a sociedade civil não se eleva acima do seu egoísmo. 

A segurança é, antes, o asseguramento do seu egoísmo. 

 

  Diante disso, percebe-se que os direitos burgueses remetem ao indivíduo 

privado, egoísta e a seus interesses particulares, por isso Marx (2009) tece críticas aos 
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direitos humanos e do cidadão, não aos direitos em si, mas ao solo social no qual os 

mesmos foram gerados e a forma como eles são capturados pelo capital, concebidos de 

forma abstrata, meramente formal, que desconsidera o ser social em sua totalidade. 

Assim, faz operar a cisão desse sujeito nas esferas pública e privada, preconizando uma 

falsa universalidade, não atenta às determinações sócio históricas, mas estruturada na 

propriedade privada, sob os quais estão assentados os demais direitos: liberdade, 

igualdade, segurança, numa perspectiva do homem egoísta, privado.  

  Assim, o ser humano é considerado autêntico enquanto membro da sociedade 

civil, sendo operada a distinção do homem e do cidadão, visto que o primeiro é 

compreendido na sua existência sensível, individual e imediata e o segundo é concebido 

enquanto ser político, abstrato, percebido como pessoa alegórica, moral (MARX, 2009). 

 

Nenhum dos chamados direitos do homem vai, portanto, além do homem 

egoísta, além do homem tal como ele é membro da sociedade civil, a saber: 

[um] indivíduo remetido a si, ao seu interesse privado e ao seu arbítrio 

privado, e isolado da comunidade. Neles, muito longe de o homem ser 

apreendido como ser genérico, [é] antes a própria vida genérica, a sociedade, 

[que] aparecem como um quadro exterior aos indivíduos, como limitação da 

sua autonomia original. O único vínculo que os mantém juntos é a 

necessidade da natureza, a precisão e o interesse privado, a conservação da 

sua propriedade e da sua pessoa egoísta (MARX, 2009, p. 65-66). 

 

Torna-se assim, perceptível que todos os direitos se voltam para a garantia da 

propriedade privada, visto que, “somente a propriedade privada pode exercer seu pleno 

domínio sobre o homem e tornar-se, na mesma forma universal, um poder histórico-

mundial” (MARX, 2004, p.102), que ao ser difundida falaciosamente como direito de 

todos, mascara as impossibilidades reais de sua concretização, visto que enquanto 

muitos dispõem apenas da venda da sua força de trabalho para garantir sua 

sobrevivência, os poucos que detêm os meios de produção, se apropriam 

individualmente da riqueza socialmente produzida, tornando assim, a propriedade 

privada privilégio de poucos. 

 

Esta condição do direito burguês, fundado no direito à propriedade, 

particularista e excludente, expressão do reconhecimento do direito de se 

apropriar dos frutos do trabalho de outrem, acaba sendo dissimulada pela 

reivindicação dos direitos naturais, inerentes a todos os homens, procedentes 

do estado da natureza e, por isso, inalienáveis (GUERRA, 2009, p.40). 

 

Difundidos ideologicamente de forma naturalizada e inalienável, os direitos 

burgueses ancorados na propriedade privada, encobrem a monopolização dos meios de 
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produção, a exploração arbitrária do trabalho pelo capital, que exaure os trabalhadores, 

deteriora suas condições de vida e suas relações sociais. 

Na leitura de Coutinho (1997) a respeito das críticas de Marx aos direitos 

burgueses ele aponta a limitação desses direitos pensados na esfera civil, na perspectiva 

do indivíduo privado e que para construir uma cidadania ampliada, a propriedade que é 

privada, precisa ser socializada. Assim,  

 

O sentido da crítica de Marx é: os direitos civis – os direitos do indivíduo 

privado – não são suficientes para realizar a cidadania plena8, que ele 

chamava de “emancipação humana”, mas ‘são certamente necessários. O 

próprio direito de propriedade não é negado por Marx e pelos marxistas, mas 

sim requalificado: para que esse direito se torne efetivamente universal, 

assegurado a todos a apropriação dos frutos do próprio trabalho, a 

propriedade socializada e, desse modo, universalizada (p.151-152). 

 

De acordo com Trindade (2010), Marx desvelou o que tem por trás do véu da 

falsa igualdade de direitos da sociedade capitalista e salientou que “direitos humanos e 

marxismo nasceram de costas um ao outro”, visto que, para o marxismo é 

imprescindível considerar as condições sócio históricas em que os direitos são gestados, 

a correlação de forças da luta de classes em disputa, bem como a dialética e a totalidade 

da vida social e as contradições próprias do sistema capitalista e sua desigualdade 

estrutural, para lutar pela superação da sociedade de classes, enquanto que para a 

ideologia burguesa socialmente difundida, os direitos humanos são naturais, inatos, 

abstratos, garantidos na esfera individual, encobrindo assim a apropriação privada dos 

meios de produção e as relações desiguais tecidas nessa sociabilidade reificada.  

 

Assim, não há conciliação possível entre, por um lado, conceber o homem 

como um ser em auto-construção interminável, auto-construção condicionada  

social historicamente, inserido numa sociedade cortada por interesses 

antagônicos, cuja marca é a exploração dos trabalhadores; e, por outro lado, 

conceber o homem como um ser abstrato e individualmente considerado, 

conformado por uma natureza invariável e portador, desde sempre, de 

“direitos” inatos e não-históricos. Como não há conciliação possível entre a 

perspectiva de transformação social em direção a uma sociedade sem classes 

e, ao mesmo tempo, contemporizar com a apropriação privada capitalista dos 

meios sociais de produção (TRINDADE, 2010, p.220). 

 

                                                             
8 Esse termo “cidadania plena” utilizado por Coutinho (1997) para se referir a emancipação humana 

preconizada por Marx merece ser problematizado, visto que, são coisas totalmente díspares. Nessa 

sociabilidade não existe essa possibilidade de cidadania plena, visto que os direitos se dão em âmbito 

meramente formal, no intuito de encobrir a desigualdade latente da sociedade de classes, e na 

sociabilidade para além do capital, em que os seres humanos sejam realmente livres e emancipados, a 

cidadania e os direitos terão fim, porque não terão razão de existir. 
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Diante disso, torna-se perceptível que nessa sociabilidade “a desigualdade social 

é, portanto, o solo matrizador do direito [...] Assim como a política, o direito é 

expressão e condição de reprodução da desigualdade social” (TONET, 2002, p.5), nisso 

consiste seu caráter contraditório e seus limites nesse sistema. Vale salientar que “o solo 

que as chama (dimensões políticas e jurídicas) à existência e que lhes confere sua 

específica função social é a sociabilidade antagonicamente estruturada, o que significa 

que o término do antagonismo também significará a sua supressão” (TONET, 2002, 

p.5). 

Nesse sentido, é importante frisar que “a cidadania burguesa é, portanto, resultado 

de um processo complexo, prolongado e diferenciado de luta de classes [...] Ela é a base 

do moderno Estado-nação, que é o Estado capitalista ou burguês” (BOITO JR., 2007, 

p.26), com forte viés ideológico que estabelece uma suposta igualdade legal/formal, 

circunscrita aos direitos civis, políticos e sociais aos cidadãos, não sendo criada pela 

burguesia, mas tornando-se funcional a manutenção dela enquanto classe dominante, 

detentora dos meios de produção (BOITO JR., 2007).  

 

No modo de produção capitalista, a igualdade de direitos civis, políticos e 

sociais coexiste com a desigualdade de classes. Por isso, essa igualdade é, na 

verdade, formal. A desigualdade de classes nega a igualdade proclamada no 

campo dos direitos, bloqueia e contamina o igualitarismo jurídico, e, 

ademais, esse igualitarismo, isto é, a cidadania, pode ocultar dos 

trabalhadores a exploração e a dominação de classes que o vitimam (BOITO 

JR., 2007, p.257). 

 

No capitalismo o Estado tem fundamental importância, visto que funciona como 

mediador do jogo de interesses que circunscreve esse tipo de sociabilidade e seus 

signos, numa perspectiva de produção e reprodução do capital e sua lógica de 

acumulação e exploração desenfreada. Ao passo que cresce o discurso em torno da 

cidadania e democracia e de sua formalização em instrumentos legais (Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Constituição Federal Brasileira de 1988, entre outras 

legislações), na realidade vivenciamos uma época adversa de reacionarismos, de 

“expropriação de direitos”, de agudização da desigualdade, de opressão silenciosa sob o 

falso véu de “que todos são iguais perante a lei”, restringindo assim, a liberdade e os 

demais direitos a uma abstração formal. 

 

Se a Constituição de 1988 afirmou - com a maior centralidade de nossa 

história - a primazia dos direitos humanos, a realidade a negou. Na 

atualidade, a luta em defesa e pela garantia desses direitos se tornou um 



110 
 

 
 

campo de tentativa de proteção e denúncia contra a situação de barbárie que 

vivemos (FREIRE, 2014, p.79). 

 

 Nessa direção, Guerra (2009) ressalta o paradoxo entre igualdade formal e 

desigualdade real, constatando uma incompatibilidade entre capitalismo e igualdade 

social, fruto da desigualdade estrutural dessa sociabilidade em que a produção é cada 

vez mais social, enquanto a apropriação dos seus produtos é privada. Nesse 

antagonismo, é cravada a raiz da questão social e sua desigualdade estrutural, em que 

quem mais trabalha e gera lucro para o capital, menos usufrui dos frutos do seu 

trabalho, sentindo-se empobrecido material e espiritualmente. 

 

[...] A igualdade jurídica dos cidadãos livres é inseparável da desigualdade 

econômica, derivada do caráter cada vez mais social da produção, 

contraposta à apropriação privada do trabalho alheio (quem produz não é 

quem se apropria da totalidade do produto do trabalho, da riqueza criada 

coletivamente). Por outro lado, ao crescimento do capital corresponde à 

crescente pauperização relativa do trabalhador.  Esta é a lei geral da produção 

capitalista, que se encontra na raiz da “questão social” nessa sociedade 

(IAMAMOTO, 2007, p.169). 

 

 Essa ilusão igualitária torna-se problemática ao encobrir a exploração, 

dominação e condição de mercadoria da classe trabalhadora que se aliena a tal ponto de 

não se perceber enquanto classe social, fragilizando assim a luta de classes, dando 

abertura para que o caráter mistificador da cidadania se difunda largamente com a 

ideologia dominante conservadora e reacionária que rotula a todos de cidadãos. 

  

A cidadania é, portanto, mistificadora em cada um de seus aspectos. De 

modo geral, ela desempenha uma função política e ideológica conservadora. 

A ilusão da igualdade que ela pode produzir, e que geralmente produz, 

dissolve, aos olhos dos trabalhadores, a idéia do pertencimento de classe [...] 

a cidadania individualiza os agentes da produção, dissolvendo, no plano 

ideológico, a realidade das classes e da luta de classes. Percebendo-se como 

cidadãos, os trabalhadores deixam de se perceber como classe social (BOITO 

JR., 2007, p. 258). 

 

Quando questionado aos sujeitos da pesquisa o que eles entendem por direitos,  

todos tem uma concepção restrita, abstrata dos direitos legais, bem na perspectiva de 

reprodução ideológica burguesa das “garantias” da igualdade formal, de cidadania, sem 

atentar para a desigualdade que a sustenta e para a necessidade de dar condições 

diferenciadas aos diferentes. Alguns pontuam claramente os direitos enquanto obrigação 
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do Estado via políticas sociais públicas, outros deixam subentendido e um deles faz 

importante menção ao estado mínimo e a regressão de direitos.  

 

É algo subjetivo, é as garantias, a proteção que a gente vai ter de nos 

colocarmos de forma igual. Existem tanto os direitos positivos, por exemplo 

direitos sociais, direito à educação de qualidade, direito a alimentação, a 

moradia, a saúde. Existem os direitos civis, os direitos políticos. Existe a 

questão que é muito importante dos direitos humanos, que é você ser 

respeitado, você poder viver uma vida digna na sociedade. Só o Estado ele 

pode trabalhar na perspectiva da universalização de direitos [...]  O Estado 

mínimo é um grande prejuízo, no que se refere aos direitos, porque as 

pessoas contribuem pra ter esse retorno em forma de políticas  públicas 

(JUSTIÇA SOCIAL) . 

 

 Nas duas falas que seguem abaixo, é relevante fazer um contraponto, que nem 

tudo que está legalmente instituído como direito tem condições objetivas para se 

materializar na realidade, daí o caráter mistificador do direito burguês, que camufla a 

desigualdade social existente, em face da igualdade formal.  

 

Quando a gente fala em direito a gente desmistifica a questão da caridade. 

Então, quando a gente fala pela visão dos direitos, é que o sujeito ele pode ter 

acesso aos serviços que são oferecidos e que estão lá na lei, na constituição. 

O governo ele não dá, ele oferece, porque é um retorno do que a gente paga 

(DEMOCRACIA). 

 

 Direito é você garantir o que é de seu realmente, você ter aquilo que é seu no 

momento que você precisa. Se você tem o direito universal à saúde, então 

você tem que ter a assistência no momento que você precisa (EQUIDADE). 

  

A concepção do direito para além do acesso aos serviços, às políticas sociais, 

englobando o contexto em que esse se dá, conforme enfatiza a fala a seguir, é de grande 

relevância, porque sai do discurso pronto dos direitos formais garantidos na 

constituição, porém, quando afirma o ter acesso ao que os outros cidadãos têm  cai na 

armadilha do discurso da cidadania, socialmente difundido. 

 

Eu acho que o direito ele não se limita só a ter acesso ao serviço, mas como 

ele vai ter acesso, em que condições, quais circunstâncias e acesso a que? 

Não se resume só ao benefício, compreende esse direito à convivência, a 

reinserção social, se houver possibilidade, a reinserção no mercado de 

trabalho. Então ele ser reinserido e ter acesso ao que os outros cidadãos têm, 

porque eles também são cidadãos (COMPROMISSO). 

 

 Nota-se dificuldade para discorrer sobre o que seja direito na fala abaixo, mas 

essa aponta o compromisso com a efetivação do direito dos(as) usuários(as), bem como, 

ressalta os limites e as concessões da intervenção profissional.   
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Todo mundo acha que a gente é advogado. A meu ver assistente social e 

direito tem uma ligação com a outra. Se é direito e tá violado, que esteja ao 

meu alcance e que seja da minha profissão que eu possa resolver, a gente tem 

que correr atrás do que é correto. Não é que a gente vá ser Deus e resolver 

tudo, mas assim, o assistente social também tem certos argumentos que a 

gente pode conseguir algumas coisas (LIBERDADE). 

  

  Coutinho (1997) associa a cidadania à democracia e as concebe como processos 

históricos que estão constantemente perpassados por novas e ricas determinações. O 

referido autor ressalta que “a cidadania não é dada [...] é resultado de uma luta 

permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das classes subalternas, implicando 

um processo histórico de longa duração” (p.146). O mesmo parte do conceito de 

cidadania enquanto 

 

Capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 

democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens 

socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização 

humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente 

determinado (COUTINHO, 1997, p.146). 

 

 Assim, torna-se compreensível que a cidadania, tem a ver com o acesso à 

riqueza socialmente produzida, e no contexto capitalista, essa se dá mediante as 

políticas sociais e os direitos sociais, sendo fruto da história, construídos mediante a luta 

de classes, e as demandas postas por elas em determinado momento histórico. Desse 

modo, dependendo da correlação de forças em disputa, esses podem se dar na 

perspectiva de afirmação de direitos ou sua negação, visto que, se esses forem 

reconhecidos legalmente pelo Estado e fruto do tensionamento das lutas da classe 

trabalhadora contra a burguesia em prol dos interesses e necessidades coletivos esses 

terão caráter afirmativo, de desmistificação da dominação, ou, se antagonicamente 

forem capturados pelo capital e  funcionais a manutenção da desigualdade capitalista 

esses terão caráter negativo, ao reforçar ações conformistas que reiteram a dominação e 

opressão. 

 Nas palavras de Behring e Boschetti (2011, p.195), quando se concebe os 

limites e a natureza contraditória dessa sociabilidade regida pelo capital “vemos a 

política social como ela é: pode assumir tanto um caráter de espaço de concretização de 

direitos dos trabalhadores, quanto ser funcional à acumulação do capital e à manutenção 

do status vigente”. 
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Como todos os âmbitos da vida social, também a esfera das políticas sociais é 

determinada pela luta de classes. Através de suas lutas, os trabalhadores 

postulam direitos sociais que, uma vez materializados, são uma indiscutível 

conquista; isso não anula a possibilidade de que, em determinadas 

conjunturas, a depender da correlação de forças, a burguesia use as políticas 

sociais para desmobilizar a classe trabalhadora, para tentar cooptá-las, etc [...] 

embora tanto os direitos sociais sejam importantes conquistas dos 

trabalhadores, pode ocorrer que – em determinadas conjunturas e em função 

de correlações de força específicas – eles não explicitem plenamente o seu 

potencial emancipatório. Para que tal ocorra, é mais necessária a 

intensificação das lutas pela realização da cidadania, o estabelecimento de 

correlações de força favoráveis aos segmentos sociais efetivamente 

empenhados nessa realização (COUTINHO, 1997, p.157). 

 

  Essas políticas e a efetivação de direitos irão depender da correlação das forças 

dos projetos em disputa, que tanto podem ter direção conservadora na perspectiva de 

manutenção do status quo da dominação do capital ou ter caráter progressista, na 

perspectiva anticapitalista, percebendo os direitos enquanto mediação para construção 

de uma “cultura política emancipatória”. “O desafio é apreender com densidade 

histórica o caráter contraditório das lutas por direitos, o que nos permite pensar que o 

solo matrizador por onde os sujeitos individuais e coletivos se movem é a luta de 

classes” (SANTOS, 2007a, p.28). 

 

Somente nas condições sócio-concretas e no ambiente contraditório da luta 

de classes é possível definir precisamente se determinada luta por direito, e 

sua respectiva configuração legal, orienta-se para desmistificar formas 

históricas de dominação ou, ao contrário, aprofunda e reforça ações 

conformistas, por disseminar ideologicamente, a igualdade perante a lei, 

como se essa fosse a própria resolução de uma dada forma de opressão e de 

exploração (SANTOS, 2007a, p.28). 

 

 Para isso, precisamos ficar atentos às armadilhas liberais e nos desvencilhar da 

concepção de direito burguês difundida, visto que, na sociabilidade capitalista o direito 

assume uma função ideológica e normativa de alta complexidade, sendo esse, entendido 

de forma abstrata, universal, que naturaliza as relações econômicas e de classe, tratando 

os sujeitos de forma genérica, desconsiderando suas relações reais e históricas, 

encobrindo assim, a dominação e as opressões impressas pelo capital às classes que 

vivem da venda da força de trabalho e a desigualdade estrutural que lhe é peculiar 

(SANTOS, 2007a).  

 Assim, nota-se que há uma contradição entre capitalismo, classe social, 

cidadania e democracia, visto que a plena cidadania e democracia só se darão numa 

nova sociabilidade socialista, em que as classes sejam extintas, o trabalho seja associado 
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e o usufruto dele seja partilhado de forma igualitária, sem privilegiamentos e 

sobreposições.  

 

A universalização da cidadania é, em última instância, incompatível com a 

existência de uma sociedade de classes. Ou, em outras palavras: a divisão da 

sociedade em classes constitui limite intransponível à afirmação consequente 

da democracia. Como parece óbvio, a condição de classe cria, por um lado, 

privilégios, e, por outro, déficits, uns e outros aparecendo como óbices a que 

todos possam participar igualitariamente na apropriação das riquezas 

espirituais e materiais socialmente criadas. Ora, se há alguma conclusão a 

tirar disso, ela me parece óbvia (embora toda a propaganda ideológica atual 

tenda a negá-la): só uma sociedade sem classes – uma sociedade socialista – 

pode realizar o ideal da plena cidadania, ou, o que é o mesmo, o ideal da 

soberania popular e, como tal, da democracia (COUTINHO, 1997, p.159).  

  

Para Coutinho (1997) os direitos sociais seriam uma forma de acesso mínimo à 

riqueza material e espiritual socialmente produzida, tendo sido esses por longo período 

negados, sob a alegação de que iriam contra a lei do mercado e causariam dependência 

dos indivíduos ao Estado autoritário e paternalista. Portanto, “não é assim causal que 

esses direitos voltem a ser negados hoje, teórica e praticamente, pelos expoentes do 

chamado neoliberalismo” (COUTINHO, 1997, p. 155-156). 

O referido autor ressalta ainda, que o fato dos direitos serem formalizados não 

garante sua efetivação, mas que é imprescindível reconhecê-los legalmente para torná-

los efetivamente dever do Estado e subsidiar as lutas por sua garantia, assim como, 

aponta que com o neoliberalismo esses vem sendo retirados da própria constituição “em 

uma nítida regressão da cidadania que tende a ser reduzida às dimensões civil e política, 

erodindo a cidadania social” (IAMAMOTO, 2003, p.75). Exemplo claro e atual disso é 

a PEC 55 ou 2419 de 2016, que versa sobre o drástico corte nas políticas sociais e 

contrariam os preceitos constitucionais no que tange à Seguridade Social e sua 

integralidade e universalidade. 

 Coutinho (1997) contrapõe-se as concepções dos pós-modernos e liberais, que 

não veem perspectivas de superação da atual ordem societária regida pelo capital e 

ressalta o desafio e a tarefa da universalização da cidadania e da edificação de uma nova 

sociabilidade realmente democrática e socialista.  

                                                             
9 A PEC 55 ou 241, aprovada pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal, se configura como 

medida fiscal que cria um teto para os gastos públicos com as políticas sociais, congelando despesas do 

Governo Federal por até 20 anos, foi transformada em 15 de dezembro de 2016 na Emenda 

Constitucional 95/2016, que altera o ato das disposições transitórias, para instituir o novo regime fiscal e 

dá outras providências. Com ela fica instituído o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscais e 

da seguridade social da União, que vigorará por vinte exercícios financeiros, com aplicações mínimas em 

ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino.  
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Portanto, longe de se ter esgotado (como afirmam os “pós-modernos”), ou de 

se identificar com o capitalismo (como dizem os liberais), a modernidade 

continua a ser para nós uma tarefa: a tarefa de prosseguir no processo de 

universalização efetiva da cidadania e, em consequência, na luta pela 

construção de uma sociedade radicalmente democrática e socialista 

(COUTINHO, 1997, p.165). 

 

Nessa direção, tendo como horizonte o socialismo, Duriguetto (2014), pontua 

como um dos grandes desafios para sua construção, a articulação, o diálogo, a 

consonância entre as diversas lutas dos movimentos sociais e movimento operário, na 

perspectiva da construção de projeto coletivo com vistas a “integração das necessidades, 

interesses, reivindicações e ações prático-políticas advindas das lutas, incorporando-as 

em suas dimensões classistas e orientando-as para a construção de processo contra-

hegemônico à ordem do capital” (DURIGUETTO, 2014, p.182) 

Nesse sentido, Tonet (2004) ressalta que é preciso não só imprimir um caráter 

anticapitalista as lutas pelos direitos de cidadania, mas efetivá-las de forma 

revolucionária no espaço da produção para que todas as outras lutas possam incorporar 

o caráter revolucionário e tenham como objetivo maior a emancipação humana.   

 

A perspectiva é que as lutas pela objetivação dos DH não fiquem restritas às 

contribuições para o aperfeiçoamento do Estado de direito e seu aparato 

jurídico-político, mas, uma vez articuladas aos nexos mais profundos do 

tecido social, possam favorecer, ainda sob a sociabilidade burguesa, o 

desenvolvimento de uma nova cultura política emancipatória (SANTOS, 

2003, p.25). 

 

Para Marx e Engels (2009, p.52), o socialismo é uma mediação para o 

comunismo, sendo esse último compreendido “como o movimento real que supera o 

atual estado das coisas”, e que a classe legítima que pode fazer a revolução e dar fim ao 

capitalismo, a propriedade privada e todas as suas opressões e explorações, é o 

proletariado. Para isso, apontam que “o primeiro passo da revolução dos trabalhadores é 

a ascensão do proletariado à situação de classe dominante, ou seja, a conquista da 

democracia” (MARX e ENGELS, 1998, p.27). Assim, 

 

Se, em sua luta contra a burguesia, o proletariado necessariamente se 

constituiu em classe, se por meio de uma revolução se converte em classe 

dominante e, como tal, suprime violentamente as velhas relações de 

produção, então, junto com elas, suprime os antagonismos de classes e as 

classes em geral e, com isso, abole sua própria dominação de classe (MARX 

e ENGELS, 1998, p.29). 
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 É importante salientar que a libertação do homem está condicionada às 

condições históricas objetivas, dos meios reais de produção e reprodução da vida, de 

processos de formação de consciência em si e para si, que levem a inquietação, ao 

questionamento dessa sociabilidade, a ação coletiva, ao ato histórico da revolução, visto 

que, “as circunstâncias fazem os homens tanto quanto os homens fazem as 

circunstâncias” (MARX e ENGELS, 2009, p.59). Nesse sentido,  

 

Tanto para a produção massiva dessa consciência comunista quanto para a 

realização da própria causa, é necessária uma transformação massiva dos 

homens que só pode processar-se num movimento prático, numa revolução; 

que, portanto, a revolução não é só necessária porque a classe dominante de 

nenhum outro modo pode ser derrubada, mas também porque a classe que a 

derruba só numa revolução consegue sacudir dos ombros toda a velha 

porcaria e tornar-se capaz de uma nova fundação da sociedade (MARX e 

ENGELS, 2009, p.57). 

 

Assim, à luz do materialismo histórico dialético, acredita-se que a revolução 

social se dará diante das condições sócio-históricas reais, construídas em determinado 

contexto pelos atores sociais, de forma dinâmica e coletiva, levando em consideração as 

múltiplas determinações que compõe a totalidade social e que estão intrinsecamente 

vinculadas às condições objetivas e materiais de produção e a sua radical transformação. 

Assim, “aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais da sua 

produção” (MARX e ENGELS, 2009, p.25), ou seja, a consciência dos indivíduos é 

fruto das condições de vida e não o contrário.   

 Portanto, no horizonte da superação da sociabilidade capitalista, ao invés da 

dominação do trabalho pelo capital, de relações mercadológicas desiguais, da opressão 

de uma classe sobre a outra, da propriedade privada nas mãos de poucos e das 

contradições a ela inerentes, surge uma nova sociabilidade em que a propriedade 

privada e o poder de apropriação e subjugamento do trabalho alheio são suprimidos. 

Nessa outra sociedade, os indivíduos sociais serão realmente livres e emancipados 

política e humanamente, e “no lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e 

seus antagonismos de classe, surge uma associação em que o livre desenvolvimento de 

cada um é pressuposto para o livre desenvolvimento de todos” (MARX e ENGELS, 

1998, p.29).  

 O projeto ético-político do Serviço Social enraizado nessa perspectiva crítica-

dialética marxista tem como norte a construção de uma nova ordem societária, 

realmente democrática, justa e equânime, em que todas as formas de preconceito, 



117 
 

 
 

discriminação, violência, opressão e dominação, nas suas mais diversas expressões, 

possam ser abolidas e os sujeitos sociais sejam realmente livres e emancipados política 

e humanamente, enfrenta diversos desafios para se materializar, em meio à profunda 

crise societária e civilizatória imposta pelo capital. 

 No cotidiano profissional muitas são as lutas travadas, as correlações de força, 

os debates, dilemas e desafios para um exercício profissional politizado, ancorado numa 

ética libertária, que preze pela autonomia e emancipação dos indivíduos sociais, 

comprometida com a classe trabalhadora e seus interesses, numa luta intransigente pela 

garantia dos direitos humanos, pela ampliação e consolidação da cidadania, pelo 

aprofundamento da democracia, da equidade, da justiça social e do respeito à 

diversidade. 

 Esses desafios tornam-se ainda mais complexos quando se trata da saúde mental, 

visto que a reforma psiquiátrica em curso, apesar dos avanços notórios, encontra 

grandes obstáculos para de fato garantir um lugar social para sujeitos em sofrimento 

psíquico, em que tenham vez e voz, autonomia, em que sejam respeitados em suas 

peculiaridades e singularidades.  

Vale salientar que para desconstruir preconceitos, mitos, tabus e estereótipos em 

torno “da loucura” e para construir um novo lugar social para as pessoas em sofrimento 

psíquico faz-se necessário desinstitucionalizar, estreitar os diálogos, os debates com os 

diversos atores sociais e isso requer investimento. Investimento esse, humano, 

financeiro, social e cultural para realização de ações de (re)socialização, projetos de 

arte, cultura, esporte, lazer, de geração de renda, que desenvolvam as potencialidades 

desses sujeitos e promovam o convívio sócio-familiar, bem como, para a realização de 

eventos como fóruns, seminários, congressos, que envolvam  amplos segmentos sociais, 

diversos profissionais da rede psicossocial e intersetorial, em âmbitos locais, regionais e 

nacional, a oferta de capacitações contínuas e melhores condições de trabalho para os 

profissionais, entre outras estratégias que subsidiem a construção de uma política de 

saúde mental que realmente promova a desinstitucionalização, que seja democrática e 

atenta as necessidades objetivas e subjetivas dos sujeitos e seus familiares como 

preconiza a reforma psiquiátrica.   

E nessa conjuntura de castração dos recursos públicos nas políticas sociais 

públicas, a saúde vem sofrendo graves revezes nesses últimos anos, sendo o SUS 

sucateado e ameaçado pelas constantes investidas de privatização, acentuando as 

disparidades entre o que preconiza o âmbito legal e o que se vivencia na realidade. O 
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governo Temer e o congresso nacional de forte viés conservador têm acelerado a 

contrarreforma do Estado e o desmonte da seguridade social, com investidas contrárias 

aos direitos dos trabalhadores, com aprovação de PECs, emendas constitucionais, 

decretos, leis, entre outros documentos de ordem legal. Nesse contexto, a saúde mental 

e a reforma psiquiátrica em curso são assediadas pela ofensiva institucionalizante e 

medicalizadora da “indústria da loucura”, lideradas pelo grande capital da indústria 

farmacêutica e pelos hospitais e clínicas privados, sofrendo tendências a recuos e 

retrocessos, requerendo dos sujeitos sociais a paciência histórica, a análise de 

conjuntura e a articulação coletiva para construir estratégias de lutas e resistências 

cotidianas e não sucumbir à desesperança e ao pragmatismo.  

 

3.2 Que direitos para que sujeitos? 

 

Como anteriormente foi exposto, os direitos na sociabilidade capitalista são 

perpassados pela abstração, formalidade, limites estruturais e conjunturais. Os mesmos 

são fruto da luta de classes por melhores condições de vida e sobrevivência da classe 

trabalhadora, ao passo que são capturados pela ideologia burguesa e tornam-se 

funcionais a produção e reprodução do capital e da sua hegemonia. Eles se inserem na 

arena de lutas de classes, seus antagonismos e complexidade e podem ter caráter 

contraditório a serviço do capital e da classe trabalhadora, a depender da correlação de 

forças e da direção dada à luta por eles, se numa perspectiva conservadora ou 

revolucionária.  

Com isso, queremos dizer “que não se trata simplesmente de negar ou aceitar 

acriticamente a questão dos direitos humanos como uma possibilidade de conquistas 

históricas das classes subalternas, mas de problematizá-la para entender o seu 

significado real em cada contexto histórico” (FREIRE, 2014, p.74), fazendo a 

articulação e as devidas mediações na luta por direitos entre as dimensões política e 

ética, a estrutura e a conjuntura, as determinações macro e micro, a totalidade e a 

particularidade. 

Santos (2007a) parte da concepção do direito burguês enquanto direito de 

classe, sustentado pela sociedade de classes e seus aparelhos institucionais e ideológicos 

que “conferem tratamento igual aos desiguais”, encobrindo a latente desigualdade 

social, as contradições que estruturam as relações sociais e os mecanismos de 
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dominação econômica e ideológica que oprimem silenciosamente a classe trabalhadora. 

E ressalta que “o ‘interesse de todos’ é um conceito ideológico vazio, cuja função é a 

legitimação e a perpetuação do sistema de dominação dado” (SANTOS, 2007a, p.26), 

visto que é próprio do capital e das suas condições de produção e reprodução o 

antagonismo entre os interesses particulares e os interesses da humanidade, tornando-se 

assim, notória a impossibilidade de nessa sociedade serem atendidos os interesses de 

todos(as).  Nesse sentido, 

 

O direito é um complexo social parcial próprio da sociedade de classe e, 

assim, somente é possível compreender a sua origem, função social e 

dimensão contraditória, se partirmos do conhecimento e análise da formação 

social, ou seja, do modo em que, numa dada sociedade, as relações sociais 

estão estruturadas, observando aí, o movimento das classes sociais para 

revelar e ocultar formas de dominação a um só tempo econômicas e 

ideológicas, conforme a concepção de materialidade gramsciana (SANTOS, 

2007a, p.26). 

 

Tonet (2004) problematiza a questão dos direitos com uma indagação “Cidadão 

ou homem livre?”, levando-nos a refletir que cidadania é essa? Que direitos são esses 

que existem apenas a nível formal? Seria a plena cidadania a aspiração máxima dos 

indivíduos sociais? E nos convida a desmistificar a concepção de cidadão socialmente 

difundida, mostrando-nos que cidadania não é sinônimo de igualdade e liberdade, mas 

que essas duas últimas são um tipo particular de igualdade e liberdade sob os grilhões 

do capital e recorre a Marx e sua máxima que diz que “quem é livre não são os 

indivíduos, mas o capital”. Além disso, pontua a distinção em Marx da emancipação 

política e emancipação humana, ressaltando que a primeira é limitada por comportar a 

igualdade formal e a desigualdade real e a segunda é a que propiciará a plena expansão 

dos indivíduos sociais em sua liberdade substancial.   

 

Ao criticar a emancipação política, da qual a cidadania faz parte, Marx afirma 

que o horizonte máximo da humanidade, aquele que expressa e possibilita a 

efetiva liberdade, é a emancipação humana. A emancipação política é um 

patamar da liberdade que expressa uma forma de sociabilidade na qual se 

articulam a desigualdade real (originada da produção) e a igualdade formal 

(posta no momento da esfera pública. A distância – diz Marx – que separa a 

comunidade política da comunidade humana é tão infinita quanto a distância 

que separa o cidadão do homem (TONET, 2004, p.156). 

 

É importante frisar que o direito só existe como direito porque não pode ser 

plenamente realizado, por isso esse é pensado na perspectiva formal, individual e 
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natural, uma vez que, numa sociabilidade cujo signo é a propriedade privada, para que 

alguns tenham acesso a ela a grande maioria ficará dela destituída. Assim, temos um 

discurso crescente de apelo a cidadania, ao passo que vivenciamos a “globalização da 

pobreza”, o desmonte e regressão dos direitos arduamente conquistados, que fragilizam 

e precarizam as condições de existência da grande maioria da população, ainda mais em 

épocas das crises cíclicas do capital, cujas medidas de contenção de gastos (políticas 

econômicas neoliberais) e reconfiguração dos meios de produção e do trabalho 

(reestruturação produtiva) são drásticas para a classe trabalhadora, destituindo-lhes dos 

direitos básicos, essenciais para sua manutenção de forma digna. Com isso, nota-se que 

 

A burguesia é incapaz de realizar as tarefas que seriam de sua competência, 

seja no campo econômico, político ou social. Deste modo, a exclusão da 

maioria da população do estatuto pleno da cidadania é uma consequência 

necessária desta associação subordinada, agravada ainda pelo chamado 

processo de globalização econômica em curso. O que não exclui avanços, 

mas também recuos – em certas áreas. Aliás, os pequenos avanços em alguns 

aspectos, extraordinariamente ampliados pela mídia e por muitos intelectuais, 

nada mais fazem do que esconder a violenta regressão nos campos básicos, 

como educação, saúde, trabalho, alimentação, moradia, segurança, etc. 

(TONET, 2004, p.161-162). 

 

  A atual conjuntura, extremamente adversa aos direitos dos segmentos 

trabalhadores, é marcada pelo desmonte dos direitos sociais, pela crise do capital e seus 

corolários, pelo enfraquecimento e criminalização dos movimentos sociais, pela 

naturalização e despolitização da Questão Social, pela corrupção, pelo “descenso das 

lutas de esquerda”, pela “contrarreforma do Estado”. Outrossim, ocorre a disseminação 

da ideologia dominante de que o capitalismo é o fim da história e de que o socialismo é 

utopia e o que nos resta é o conformismo, a apatia e a submissão ao capital e sua lógica 

predadora, de desumanização do humano, de barbarização da vida e das relações 

sociais.  

As implicações da reação burguesa na vida cotidiana se manifestam todos os 

dias na barbarização da vida humana, na criminalização dos pobres; na 

ruptura com valores civilizatórios e no investimento ideológico para 

conquistar amplos segmentos da esquerda para a reprodução de 

posicionamentos conciliatórios e de negação dos interesses de classe. Os 

indivíduos são submetidos a profundos processos de alienação e 

mercantilização da vida social, que resultam em intensa fragmentação, tanto 

na forma de sentir a opressão, como na constituição dos sujeitos coletivos e 

na transformação das suas necessidades em demandas políticas (SANTOS, 

2008, p.70-71). 
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O capitalismo investe fortemente na dimensão ideológica, encobrindo as reais 

desigualdades e a exploração a que está submetida a classe trabalhadora, bem como 

torna o trabalho assalariado e as relações dele provenientes, algo que aliena e coisifica 

os sujeitos ao invés de os humanizar, tornando-se algo que lhe é exterior, estranho e  

imposto para manter a própria sobrevivência. Assim, ao invés de algo que o dignifica, 

que é próprio do ser ontológico social, o trabalho se torna uma obrigação que lhe causa 

sofrimento, exaure suas forças, o fragmenta, o individualiza, fazendo-o perder-se de si e 

da coletividade, desumanizando-o. Iasi (2007) elenca três aspectos da alienação: o ser 

humano alienado da natureza, de si mesmo e da sua espécie, visto que,  

 

Vivendo relações em que ele próprio se coisifica, onde o produto de seu 

trabalho lhe é algo estranho e que não lhe pertence, a natureza se distancia e 

se fetichiza [...] Alienando-se da atividade que o humaniza, o ser humano se 

aliena a si próprio (auto-alienação) [...] Alienando-se de si próprio como ser 

humano, tornando-se coisa (o trabalho não me torna um ser humano, mas é 

algo que eu vendo para viver), o indivíduo afasta-se do vínculo que o une à 

espécie. Em vez de o trabalho tornar-se o elo do indivíduo com a 

humanidade, a produção social da vida, metamorfoseia-se num meio 

individual de garantir a própria sobrevivência particular (IASI, 2007, p.22). 

 

Estando assim alienado, o ser humano vai se moldando as exigências do sistema, 

perdendo-se da natureza, de si próprio e da sua espécie, e entra no circuito do capital, 

criando mercadorias e comercializando sua força de trabalho posta à condição de uma 

mercadoria barata.  

Assim, sendo a força de trabalho mercadoria, e mercadoria barata, e levando em 

consideração que o sistema capitalista não comporta a inserção de toda a classe 

trabalhadora no mercado de trabalho, e que esse sistema é marcado por crises cíclicas 

que desembocarão diretamente sobre o trabalho e sua precarização, grande parte dessa 

passa a “sobrar”, a compor “o exército industrial de reserva”, a ser “supérfluos sociais” 

e a não ter condições de prover seu sustento ou tê-lo minimamente e a exigir do Estado 

respostas a essas demandas. Daí emerge a Questão Social e suas refrações, decorrente 

da contradição central da sociedade burguesa “a apropriação privada da riqueza 

socialmente produzida”, bem como, surge a luta por direitos e cidadania via políticas 

sociais e esbarra-se na limitação desses direitos nesse tipo de sociabilidade e seu 

gradativo desmonte frente às crises do capital e suas estratégias de reestruturação, que 

intensificam a desigualdade social e a exploração. Nesse sentido, 
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O agravamento desta situação se dá a partir dos processos que exigem uma 

restauração do capitalismo visando ao enfrentamento de suas crises, para o 

que vem sendo operada uma mudança gradual do padrão de produção da era 

fordista, instaura a ofensiva neoliberal e uma (contra) reforma do Estado, 

resultando no desemprego, na flexibilização e desmonte dos direitos sociais e 

das políticas públicas, na privatização e “assistencialização” das políticas e 

dos serviços sociais, e na responsabilização da sociedade civil pela 

implementação e financiamento de políticas sociais. Em face deste quadro, a 

postura de reconhecimento e a afirmação dos direitos convertem-se em 

estratégia contemporânea e necessária (GUERRA, 2009, p.32). 

 

 É importante salientar que essa sociedade propulsora de uma política restritiva 

de direitos, de deterioração do público e privatizações, de um Estado mínimo, do 

agravamento das desigualdades sociais e das refrações da Questão Social, favorece a 

incidência de transtornos mentais na população. O contexto econômico e social 

apresenta aumento do desemprego, da miséria, das péssimas condições de vida, da 

violência social, da desigualdade social, contribuindo para a incidência de estresses, 

fobias, ansiedades, dependência química, dentre outros, fazendo crescer as demandas 

para os serviços de saúde mental (VASCONCELOS, 2012). Em contrapartida, a 

perspectiva neoliberal atua no sentido do Estado conter gastos e diminuir as verbas 

destinadas aos serviços públicos, restringindo assim, os serviços, os atendimentos e a 

qualidade e resolutividade desses.  

 Vale salientar que essas condições adversas de crise social, insegurança e 

violência, se complexificam e contribuem significativamente para desencadeamento de 

sofrimentos mentais, visto que afetam objetiva e subjetivamente os indivíduos sociais, 

que se veem tolhidos em suas esperanças, em suas perspectivas de futuro, fragmentados 

e fragilizados humana e socialmente. 

 

Logo, o neoliberalismo e o fragmentarismo pós-moderno prejudicam 

duplamente a área de Saúde Mental: a) mais portadores de transtornos 

mentais com problemas mais complexos; b) menos serviços, verbas e vagas 

na rede de saúde pública para atender aos demandantes (BISNETO, 2007, 

p.184). 

 

Nesse sentido, torna-se perceptível que as demandas de saúde mental estão 

crescendo gradativamente, exigindo dos estabelecimentos de saúde e dos(as) 

profissionais, dentre eles(as), os(as) assistentes sociais, respostas qualificadas a essas 

demandas, principalmente no que tange aos direitos. 

 

O que o Serviço Social vai ser solicitado a transformar, geralmente junto a 

equipes multiprofissionais são condições particulares dos usuários que, como 
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causa, efeito ou constituição do transtorno mental, se apresentam como 

direitos sociais perdidos, recursos econômicos reduzidos, relações sociais 

empobrecidas, vínculos relacionais estereotipados, situações de alienação 

social (BISNETO, 2007, p.128). 

 

 Assim, falar em direitos e na mediação exercida pelos(as) assistentes sociais 

que atuam na área da saúde mental para contribuir na viabilização desses direitos torna-

se necessário, complexo e desafiador, uma vez que exigirá uma leitura crítica e reflexiva 

da atual conjuntura e da desigualdade estrutural do capitalismo, bem como, implicará o 

questionamento das reais condições de efetivação dessa cidadania limitada, nesse 

contexto de precarização dos serviços públicos de saúde que contrariam à 

universalidade e integralidade preconizada pela Constituição Federal de 1988 e pelo 

SUS.  

Do ponto de vista da economia interna e das políticas sociais em cada país, o 

capitalismo neoliberal provoca crise econômica, privatização, focalização, 

subfinanciamento e sucateamento das políticas sociais; precarização dos 

vínculos de trabalho; perda de direitos substantivos e da qualidade dos 

serviços públicos; desigualdade social; desemprego e trabalho informal; 

aumento da pobreza, violência social e abuso de drogas, com fortes 

implicações no campo da saúde mental (VASCONCELOS, 2012, p.10-11). 

 

 Esse processo de reconhecimento, afirmação e luta por direitos, frente a essa 

época de expropriação desses, é de suma importância, porém precisamos nos imbuir de 

uma visão teórica crítica que reconheça os limites de efetivação e alcance desses 

direitos na sociabilidade capitalista, que na prática contradizem a universalidade 

abstrata preconizada nas leis. Visão essa, que fique atenta à dialética da sociedade, ao 

seu solo histórico e social, suas relações, contradições, ao discurso ideológico que o 

sustenta e faz com que fiquem encobertas as desigualdades e as lutas de classe que o 

geraram, despolitizando e naturalizando a questão social, funcionando como forma de 

controle e regulação social. Nesse sentido, 

 

O discurso do direito insere-se nas formas de regulação social (controle) 

utilizadas pelas instituições e práticas profissionais em tempos de ajuste 

neoliberal. Tal discurso, autonomizado das medidas que buscam alcançar a 

efetivação dos direitos e abstraído de relações sociais e históricas, porta 

tendências conservadoras de reprodução da ordem social, porque tanto 

despolitiza a chamada “questão social”, naturalizando-a, quanto ao 

secundarizar as diferentes possibilidades de acesso aos bens e serviços dadas 

pela condição social das classes, acoberta as desigualdades (e a injustiça) e as 

condições históricas nas quais os direitos sociais resultaram de conquista da 

classe trabalhadora. O próprio discurso de acesso à cidadania pela via dos 

direitos universais pasteuriza os interesses em jogo, transforma os sujeitos em 

– plagiando Marx (1985) – “gelatinas homogêneas”, categorizando-os como 
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força de trabalho e consumidores, categorias sociais pertinentes à ordem 

burguesa sobre as quais as instituições da sociedade burguesa visam a exercer 

seu poder de controle e dominação (GUERRA, 2009, p.36). 

 

Precisamos ter clareza do fetiche dos direitos na sociedade capitalista, que 

veicula a ideia de um homem abstrato “cidadão”, com direitos “universais” (civis, 

políticos e sociais – que compõe a “cidadania”), no intuito de ludibriar e esconder as 

relações mercantis de exploração a que estão submetidos os indivíduos (como 

trabalhador e consumidor) para garantir a reprodução sociometabólica do capital e a 

proliferação desenfreada das desigualdades sociais, sob o patamar de uma falsa 

igualdade formal. A universalidade desses direitos “esbarra em limites estruturais da 

sociedade capitalista: uma sociedade que se reproduz através de divisões (do trabalho, 

de classes, do conhecimento, da posse privada dos meios de produção, da riqueza 

socialmente produzida)” (BARROCO, 2003, p.11) 

 

Além da visão fetichizada que o direito burguês expressa, suas possibilidades 

de acesso universal são também ilusórias. O que torna esses direitos quase 

inacessíveis é o fato de que, dentre outras razões, a cidadania daí decorrente 

não transforma as desigualdades sociais, ao contrário, as aprofunda, tendo em 

vista que tais direitos: a) protegem a propriedade privada e, portanto, 

estabelecem duas categorias de indivíduos: proprietários e não-proprietários; 

b) não possuem ressonância na vida da grande maioria dos membros da 

sociedade capitalista pela sua condição de não proprietários; c) repõem a 

desigualdade sob novas bases – a das possibilidades de usufruir dos direitos; 

d) generalizam a desigualdade para outros patamares além da condição de 

classe (GUERRA, 2009, p.42). 

  

Vivenciamos uma conjuntura em que o Estado procura se eximir de suas 

responsabilidades no que tange ao trato da questão social transferindo-a a sociedade 

civil, sob o discurso de crise, reduzindo gradativamente os gastos com as políticas 

públicas, em que são perceptíveis as constantes investidas do capital para a destruição 

dos direitos sociais, disseminando, conforme nos aponta Guerra (2009, p.33), 

“concepções neoconservadoras dos direitos, ora considerando-os como privilégios ora 

destituindo-os do seu conteúdo de classe, representando essas um retrocesso, que 

contradiz o caráter dos direitos instituídos pela Constituição Federal Brasileira de 

1988”. O assistente social se insere nesse contexto perpassado por contradições, 

tensionamentos, desigualdades, lutas cotidianas pela viabilização de direitos para a 

classe trabalhadora, precarização das condições de trabalho, corte dos recursos das 
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políticas sociais, aumento das demandas por direitos, sucateamento do público e 

incitação ao privado, com a ideologia neoliberal avançando a passos largos.  

 

O discurso neoliberal tem a espantosa façanha de atribuir o título de 

modernidade ao que há de mais conservador e atrasado na sociedade 

brasileira: fazer do interesse privado a medida de todas as coisas, obstruindo 

a esfera pública, a dimensão ética da vida social pela recusa das 

responsabilidades e obrigações sociais do Estado. É isso que se verifica no 

trabalho cotidiano do Serviço Social. Embora os direitos sociais sejam 

universais por determinação constitucional, as instituições governamentais 

tendem a pautar-se pela lógica do contador: se a universalidade é um preceito 

constitucional, mas não tem recursos para atender a todos, então que se mude 

a constituição (IAMAMOTO, 2003, p.37) 

 

Paradoxalmente, ampliam-se os discursos “do direito a ter direitos” numa 

perspectiva fetichizada e abstrata dos mesmos com forte apelo à cidadania, em que a 

ideologia dominante dissemina como ideal a ser alcançado que todos possam ser 

plenamente cidadãos. Tonet (2004) nos alerta acerca do equívoco de tal ideal, que 

encobre a continuidade da perpetuação da exploração do ser humano pelo ser humano, 

da vida cindida entre os âmbitos público e privado, da continuidade da desigualdade, 

visto que, nessa sociabilidade os cidadãos não são realmente livres e iguais, mas sim 

dispõem de uma relativa liberdade e igualdade regidas pelos grilhões do capital.  

 

Quando, pois, se afirma que o ideal seria que todos os homens fossem 

plenamente cidadãos, não se tem idéia do que se está querendo. Pois, o que se 

está pleiteando, não enquanto desejo abstrato, mas enquanto proposta 

objetiva, expressa pelo sentido real do conceito de cidadania, é que a vida 

social continue cindida numa esfera privada e numa esfera pública, o que é o 

mesmo que pleitear a perpetuação da exploração do homem pelo homem. Por 

mais direitos que o indivíduo tenha, por melhor que eles sejam observados, 

eles sempre expressarão o fato básico de que os cidadãos não são realmente 

iguais (socialmente falando), nem livres. Cidadania não é, de modo algum, 

sinônimo de igualdade e liberdade, mesmo que se queira dizer que estas 

categorias sempre são imperfeitas, o que é óbvio. Ela expressa apenas uma 

forma particular da igualdade e da liberdade (TONET, 2004, p.155) 

 

  E pensar na cidadania para as pessoas com transtorno mental torna-se ainda mais 

complexo e desafiador, uma vez que essas têm suas peculiaridades e não se enquadram 

nos padrões de acumulação do capital e historicamente vêm sendo estigmatizadas, 

segregadas, estereotipadas, invisibilizadas pelo rótulo de “loucas”.  

 

3.3 De “doido” a “cidadão”: continuidade, ruptura, (des)construção ou (re)invenção? 
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  Apesar dos avanços propiciados com a reforma psiquiátrica em curso, a 

repressão social a “assustadora loucura”, mesmo disfarçada, é persistente, o que ainda 

invisibiliza os sujeitos, restringindo ou negando sua sociabilidade e a de seus familiares, 

como também seus direitos enquanto cidadãos, partícipes da cidade, do território.  

  Historicamente as pessoas que sofrem psiquicamente tem sido “a-sujeitadas”, 

cerceadas em sua liberdade, desacreditadas, julgadas incapazes de exercer os atos da 

vida civil. Assim, apesar de terem o título de “cidadãs”, essa cidadania é ainda mais 

abstrata, interditada, tutelada, do que a dos ditos “normais”, porque além dos limites 

estruturais dessa no capitalismo, tem o forte componente ideológico acerca da “loucura” 

e as violências e opressões dele decorrentes. 

Nesse sentido, Tenório (2001) discute o paradoxo presente na relação saúde 

mental e cidadania, enfocando que o “louco” foi reconhecido como “cidadão” 

merecedor de cuidados terapêuticos do Estado ao mesmo instante em que se negou a ele 

os atributos simbólicos que definem um cidadão: a razão, o direito de responder por si, a 

viabilidade de dizer o que pensa, e no que se refere ao exercício da cidadania, a 

possibilidade de ocupar a cidade e exercer ativamente os atos da vida social e civil. 

Enquanto a cidadania pressupõe a liberdade e a igualdade em seu aspecto jurídico-

político como seus pressupostos básicos, a assistência médica e jurídica às pessoas com 

transtorno mental pressupõe o amparo social do Estado, na maioria das vezes instituindo 

um processo de interdição, no que se refere ao exercício dos direitos civis. 

Nesse campo delicado e conflituoso entre a tutela e o cuidado, a tradição e a 

reforma, se delineia a construção da cidadania das pessoas em sofrimento psíquico. 

Sendo essa bastante complexa, uma vez que exigirá uma nova concepção de cuidado, 

que respeite a pluralidade dos sujeitos e trabalhe na perspectiva da autonomia, do direito 

de escolhas, desejos, projetos e protagonismo conforme nos fala Amarante (1996, 

p.115): 

 

[...] Não se trata de, com base na ideia de cidadania como valor universal, 

admitir sua extensão a todo o tecido social, trata-se, sobretudo, de ampliar ou 

diversificar, em um prático trabalho de desinstitucionalização, o próprio 

conceito de cidadania, no sentido de admitir a pluralidade dos sujeitos, com 

suas diversidades e diferenças num mesmo patamar de sociabilidade. Trata-se 

ainda de não deixar o louco viver a sua loucura, porém em um novo contexto 

de cidadania, dando-lhe o real direito ao cuidado. Não de ser excluído, 

violentado, discriminado, mas de receber ajuda em seu sofrimento, em sua 

positividade e em sua possibilidade de ser sujeito. Enfim trata-se de trabalhar 

efetivamente para que ele seja um sujeito de desejos e projetos. 
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Saraceno (1999) nos aponta que a cidadania plena10 e a saúde mental estão 

intrinsecamente ligadas e uma deficiência em uma delas implica prejuízo na outra: “A 

estreita relação entre cidadania e saúde implica que cada ação para a saúde (e para a 

doença) deve ainda ser ação para cidadania” (p. 159). 

Nesse sentido, faz-se necessário não apenas pensar a cidadania como parte do 

processo de promoção e recuperação da saúde, mas pensá-la de forma mais ampla, 

vendo que a mesma está intimamente ligada ao contexto em que está inserido o sujeito, 

aos vínculos que estabelece, as condições materiais, sociais e espirituais de existência, 

visto que, 

A cidadania do paciente psiquiátrico não é simples restituição de seus direitos 

formais, mas a construção de seus direitos substanciais, e é dentro de tal 

construção (afetiva, relacional, material, habitacional, produtiva que se 

encontra a única reabilitação possível (SARACENO, 1999, p. 18). 

 

  É nessa perspectiva de reabilitação psicossocial a partir da garantia de direitos 

formais e substanciais que os dispositivos estratégicos da Reforma Psiquiátrica 

procuram desenvolver o seu trabalho. Mas, vale ressaltar que a lógica da tutela às 

pessoas com transtorno mental ainda não foi totalmente superada, estando presente nas 

práticas cotidianas, sendo essas, muitas vezes, reforçadas ao ser pré-condição para 

aquisição de algum benefício da previdência social, como o Benefício de Prestação 

Continuada – BPC, que estabelece como um dos critérios para sua concessão a pessoa 

com deficiência ter impedimentos de longa duração, exigindo, em muitos casos, a figura 

do procurador, do tutor ou curador que responda pelos atos da vida civil da pessoa em 

sofrimento psíquico. Isso implica que para garantia ou manutenção de um direito, como 

o benefício, ter os demais direitos (voto, trabalho, entre outros) tolhidos, ficando 

aprisionado ao rótulo de “louco”, de paciente do CAPS. Bem como, alguns usuários e 

familiares fazem uso de estratégias que “burlam” a lei e boicotam o tratamento para 

garantir a manutenção do benefício. 

 

Um usuário falou que no dia da perícia eu me fingi, o médico perguntava 

uma coisa e eu ficava olhando pro teto. Aí eu expliquei, isso não é correto, 

você poderia estar tendo uma vida, digamos assim, normal. Ele fez um CPF e 

precisava renovar, precisava do título, aí já disseram que ele não poderia tirar 

o título porque ele frequentava o CAPS e poderia perder o benefício.  Aí ele 

já deixa de exercer um trabalho que ele gosta, que ele gosta muito de fazer 

diversos serviços, mas já não pode, porque se fizer determinado serviço acha 

                                                             
10 Valendo salientar que nessa sociabilidade a cidadania plena é uma falácia, impossível de ser alcançada 

diante dessa desigualdade estrutural que sustenta o capitalismo, conforme já discutido anteriormente.  



128 
 

 
 

que já vai perder o benefício. Ele fica tolhido, ele fica preso ao benefício, ao 

que dizem que ele tem na cabeça, então ele não faz mais nada, porque ele é 

paciente do CAPS (EQUIDADE). 

 

   Assim, ao passo que se luta pela cidadania das pessoas em sofrimento psíquico, 

se esbarra nas restrições, “tutela”, “interdição”, fruto da ideologia dominante e do saber 

médico que historicamente reforçou a ideia da “loucura” associada à incapacidade, à 

falta de razão, à alienação mental, ao descontrole, descompensação, periculosidade, 

segregação.  

 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira apresenta como marco distintivo, 

nitidamente o reclame da cidadania do louco. Sua marca distintiva está no 

fato de que a crítica ao hospital deixou de visar sua humanização e a melhoria 

no atendimento oferecido, para reivindicar novas formas de tratamento. A 

partir daí a característica dominante se torna a conquista da cidadania de 

sujeitos obrigatoriamente tutelados, denominados por Delgado (1992) como 

“o desafio paradoxal da cidadania interditada” (SARACENO, 1999, p.29). 

 

  Daí o paradoxo da cidadania para as pessoas em sofrimento psíquico, que além 

dos limites inerentes à sociedade capitalista, têm as restrições próprias da sua condição 

de “doente mental” que invisibiliza os sujeitos, suas peculiaridades e suas possibilidades 

concretas de participação nas diversas dimensões da vida social, ou seja, nas novas 

práticas de saúde mental e atenção psicossocial se propõe colocar “a doença entre 

parênteses” para dar visibilidade e voz aos sujeitos, como reiteradamente ressaltam 

Basaglia e Amarante. 

 

Trabalhar na perspectiva psicossocial de reinserção social, porque a pessoa 

que tem problemas mentais ela pode ser uma boa mãe, um bom pai, um dono 

de casa, pode ter um emprego. Li recentemente, que uma pessoa acometida 

com esquizofrenia passou em um concurso público em São Paulo e está 

sendo funcionário público (JUSTIÇA SOCIAL). 

 

Diante disso, podemos vislumbrar que a conquista e exercício da cidadania se 

constitui como eixo norteador do movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira desde 

os seus primórdios, sendo premissa dos serviços substitutivos e palavra chave nas 

legislações vigentes. Nesse sentido, falar dos direitos para as pessoas em sofrimento 

psíquico, nessa sociabilidade, requer nos reportarmos aos marcos legais que os 

regulamentam. Dentre eles, merecem especial destaque a Constituição Federal 

Brasileira de 1988 (a constituição cidadã), que discorreu sobre os direitos civis, 



129 
 

 
 

políticos e sociais e imprimiu grande avanço formal ao dispor sobre a Seguridade 

Social, universal e integral, composta pela Saúde, Assistência Social e Previdência.  

Essa constituição regulamenta a saúde como direito do cidadão e dever do 

Estado, ampliando sua concepção, articulando-a as políticas econômicas e sociais e o 

alcance de suas ações e serviços em prol da sua promoção, proteção e recuperação, 

mediante acesso universal e igualitário. A mesma institui o SUS, que se orienta a partir 

das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade e 

dispõe sobre as formas de custeio da política de saúde. Porém, a realidade concreta está 

muito distante da preconizada no âmbito formal, visto que, esbarra-se nas condições 

objetivas de recursos escassos, e não priorização de investimentos nas políticas sociais 

públicas por parte do governo. Além disso, o próprio âmbito formal vem sendo alvo de 

investidas regressivas por meio das emendas à Constituição Federal (PECs) e 

reformulações das legislações que regulamentam o SUS. 

 

Observa-se uma inversão e uma subversão: ao invés do direito constitucional 

impor e orientar a distribuição das verbas orçamentárias, o dever legal passa 

a ser submetido à disponibilidade de recursos [...] A viabilização dos direitos 

sociais – e em especial aqueles atinentes à seguridade social – pauta-se 

segundo as regras de um lucro-caixa, do balanço entre crédito e déficit no 

“cofre governamental” (IAMAMOTO, 2007, p188). 

 

 A esse respeito, Freire (2014) ressalta que a constituição teve um valor mais 

simbólico do que efetivo, uma vez que a legalização dos direitos está longe de garantir 

sua efetivação, ainda mais no contexto neoliberal em que os indivíduos são 

responsabilizados pelas atribuições que seriam do Estado, no que tange aos seus 

direitos. Isso nos faz ver “que os indivíduos não nascem com direitos; os direitos são 

fenômenos sociais, são resultados da própria história” (FREIRE, 2014, p.84), são 

construções que dependem da conjuntura e da correlação de forças dos sujeitos políticos 

e suas lutas e resistências cravadas no chão da história.  

 No que concerne aos direitos das pessoas com transtorno mental, a Lei 

10.216/2001, conhecida como lei da reforma psiquiátrica, é um importante marco no 

que se refere à proteção e aos direitos das pessoas com transtorno mental e 

redirecionamento do modelo assistencial, dispondo em seu art. 1º que os direitos e a 

proteção das pessoas com transtorno mental são assegurados sem nenhum tipo de 

discriminação quanto a sua condição em âmbitos objetivo e subjetivo, dentre elas, “raça, 

cor, sexo, orientação sexual, religião, política, nacionalidade, idade, família, recursos 
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econômicos, grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer 

outra”. 

  A referida lei, em seu art. 2º, também dispõe acerca dos atendimentos em saúde 

mental e das informações prestadas aos usuários e seus familiares, que englobam: 

acesso ao tratamento de saúde de acordo com sua necessidade; tratamento humanizado e 

com respeito, na perspectiva da sua reabilitação pela inserção na família, no trabalho e 

na comunidade; proteção contra abuso e exploração; sigilo resguardando as informações 

repassadas; assistência médica e informações sobre a hospitalização involuntária; acesso 

aos meios de comunicação; acesso a informações sobre a doença e o tratamento; ter 

tratamento terapêutico adequado preferencialmente em serviços comunitários de saúde 

mental. 

  Assim, a lei supracitada é de grande relevância ao reiterar a responsabilidade do 

Estado com a política de saúde mental, com a assistência e promoção de saúde em 

parceria com a família e sociedade, a qual deve ser prestada em ambiente próprio e 

visará à reinserção social. Nela fica também explicita as modalidades de internação 

(voluntária, involuntária e compulsória) e que só se deve recorrer a qualquer uma delas 

quando os recursos extra-hospitalares do território se mostrarem insuficientes. E quando 

houver a internação essa precisará de laudo médico que a justifique, e se estruturará de 

modo que o(a) usuário(a) tenha a devida assistência por equipe multiprofissional, sendo 

vedada a internação em estabelecimentos com característica asilares. Além disso, 

ressalta que os(as) usuários (as) institucionalizados(as), terão a ele(a) destinados(as) 

uma política específica de reabilitação psicossocial. 

  No que se refere à internação compulsória, atualmente disseminada pelos 

discursos e práticas governamentais como uma medida para lidar com o problema da 

dependência química, e a contraposição da categoria a esse tipo de internação que fere 

os direitos humanos, os princípios da reforma psiquiátrica e do SUS, cabe salientar os 

relevantes argumentos de Cristina Brites em entrevista concedida ao CFESS em 20 de 

junho de 2013, intitulada “O serviço social tem alternativas à internação compulsória”. 

Nela Brites aponta que o Estado tem recorrido ao recolhimento involuntário dos 

usuários de crack e outras drogas como forma de dar respostas imediatas a um problema 

que tem raízes históricas, camuflando os interesses do capital que existe por trás dessas 

medidas higienistas, repressivas e conservadoras, desconsiderando as determinações 

históricas, econômicas, políticas e culturais da relação do ser humano com a droga. A 

mesma ressalta a complexidade, historicidade e multideterminação do fenômeno do uso 
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de drogas, sendo esse reflexo do Estado mínimo que não garante os direitos sociais 

básicos à população. E que seu enfrentamento depende da articulação e respostas das 

várias políticas sociais, na prestação da assistência integral, vendo os sujeitos em uso de 

substâncias psicoativas em sua totalidade de necessidades e demandas. Ela salienta 

ainda que as respostas a esse fenômeno precisam ser elaboradas com cautela, de forma 

crítica e fundamentada nos valores e princípios éticos da profissão, para não 

incorrermos em valores conservadores e moralistas que contradizem a direção ético-

política hegemônica na profissão e finaliza ressaltando que é preciso se contrapor a 

qualquer medida autoritária que viole direitos e responder de forma crítica, embasados 

teórico e eticamente pela compreensão da realidade, tendo clareza que as drogas são 

mercadorias, elementos, que conformam a barbárie contemporânea. 

  Por isso, precisamos ficar atentos a esses discursos ideológicos midiáticos 

supostamente “humanitários” que falseiam a realidade e manipulam as pessoas em 

massa e propagam o conservadorismo e a repressão, enquanto isso o Estado se exime de 

suas reponsabilidades na prestação de uma rede de assistência social e de saúde 

(ampliação do número de CAPS ad III, dos consultórios de rua, ambulatórios, entre 

outros serviços da rede psicossocial e socioassistencial que dê o devido suporte aos 

usuários de álcool e outras drogas). Precisamos fortalecer a rede psicossocial articulada 

às políticas sociais, fomentar o debate acerca da internação compulsória e seus 

prejuízos, desconstruir preconceitos, nos contrapor radicalmente a esses discursos 

falaciosos e defender que trancar não é tratar, para barrar os retrocessos em curso da 

política sobre drogas, em que se assiste a proliferação indiscriminada das comunidades 

terapêuticas como “escape”, “solução imediata” para “limpeza social” e “guerra às 

drogas”, que mais parece um apartheid (BRITES, apud CFESS, 2013).  

  Não obstante, é inegável que a promulgação da lei 10.216/2001 e de outras 

posteriores subsidiaram a política de saúde mental que, nos anos compreendidos entre 

2001 e 2010, avançou progressivamente na direção da reforma psiquiátrica, com a 

implantação e ampliação de diversos serviços substitutivos cujos carros-chefes foram os 

CAPS, mas não se restringiu só a eles, foram implementados os Serviços Residenciais 

Terapêuticos, o Programa de Volta Prá Casa, os Consultórios de Rua, os leitos 

psiquiátricos cadastrados em hospitais gerais, o fechamento de diversos leitos em 

hospitais psiquiátricos.  

  Apesar dessa ampliação de serviços substitutivos esses não são suficientes para 

dar conta das demandas de saúde mental e o fato de serem dispositivos estratégicos 
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substitutivos não garantem que esses materializam os princípios da reforma psiquiátrica, 

visto que se tem que tomar cuidado nesses novos serviços, para não reproduzir a 

ideologia dominante asilar, institutionalizante e cronificadora. Barros (2003) enfatiza os 

riscos e impasses dos CAPS no que tange a cronicidade, apontando: as novas 

cronicidades (em que o CAPS retém os pacientes no serviço como forma de protegê-los 

do contexto sócio familiar excludente e discriminatório); a cronicidade dos modos de 

gestão (fruto da sobrecarga dos profissionais e da falta de educação permanente que 

oxigene seu exercício profissional para a construção de práticas ressocializadoras, 

extramuros institucionais); e cronicidade devido à fragilidade da rede de atenção 

psicossocial (que centraliza as demandas de saúde mental no CAPS). 

   É notório que de 2010 para cá, vivenciamos, nas palavras de Vasconcelos (2016) 

“tempos sombrios de luta e resistência” de “vacas magras”, correndo o risco de graves 

retrocessos que se avizinham, visto que, os investimentos na área de saúde mental e 

atenção psicossocial sofreram cortes expressivos e somando-se a isso tem-se a questão 

da pasta dessa política, nos últimos anos, ter passado por uma gestão que não tem o 

compromisso que as gestões anteriores tinham com a reforma sanitária e psiquiátrica.  

  Diante disso, nota-se que apesar dos diversos instrumentos legais, em especial da 

Lei 10.216/2001 aqui explicitada, e dos avanços obtidos a partir deles, no que tange aos 

direitos das pessoas com transtorno mental, há uma grande disparidade entre o formal e 

as condições reais de existência desses. Assim, é importante salientar que a cidadania 

não se dá por decreto, mas por mudanças das condições objetivas de existência, por 

transformação de mentalidades, atitudes e relações sociais, que enxergue o sujeito 

concreto em sua integralidade, seu cotidiano, o contexto em que se insere, suas 

vontades, seus anseios, suas perspectivas e construa coletivamente um novo lugar social  

para esses sujeitos, que respeite, acolha e valorize a diversidade (AMARANTE, 2007).   

 Muito já se avançou nesse sentido, se formos pensar nas práticas desumanas 

difundidas pelos hospitais psiquiátricos e sua violência física, psicológica, simbólica 

institucionalizada socialmente. Prova disso, são as histórias estarrecedoras que diversos 

autores trazem para falar do manicômio e seu caráter letal na vida das pessoas que 

sofrem psiquicamente, seus familiares e humanidade. Amarante (2007) reporta uma 

história impactante que retrata a violência e negligência dos hospícios. O referido autor 

relata: 

Jamais me esqueço da história de uma mulher que foi presa em uma cela 

forte em um hospício e lá foi esquecida, a tal ponto que faleceu, de fome e 

frio! Tamanho era o descaso que, somente muitos anos depois, seu corpo foi 



133 
 

 
 

encontrado já petrificado. A silhueta mumificada indicava o tanto de 

sofrimento naquela mulher em posição fetal, em completo abandono. Seu 

crime era ser louca! Curiosamente a marca da silhueta não saiu com nenhum 

produto de limpeza, nem mesmo com ácidos.  Ficou ali como denúncia e 

grito de dor. Quando a direção soube que a notícia estava correndo para fora 

do hospício, mandou arrancar o piso (AMARANTE, 2007, p.62). 

 

 Fatos bárbaros como esse, de profundo desrespeito aos direitos humanos, eram 

comuns, e muitas vezes não ganhavam visibilidade e não era alvo de denúncia social, 

mas a reforma psiquiátrica surge denunciando a negligência e as péssimas condições a 

que estavam submetidas às pessoas em sofrimento psíquico e os profissionais nos 

hospitais psiquiátricos, propondo assim, novas formas de cuidar e de conviver com esse 

público, na perspectiva da desinstitucionalização, da humanização, acolhimento, 

respeito, do tratamento no território em dispositivos substitutivos de promoção da saúde 

mental e atenção psicossocial.  

A reforma, nessas três últimas décadas, já construiu significativas mudanças, 

mas há muito a avançar, no sentido da garantia de direitos civis, políticos e sociais, 

mediante políticas sociais públicas e de qualidade, que atendam o sujeito na 

integralidade de suas demandas: saúde, trabalho e emprego, habitação, assistência, 

educação, segurança, cultura, esporte, lazer, entre outras que favoreçam a sua 

reabilitação psicossocial e o seu pertencimento enquanto sujeito social.  

 

É necessário tentar criar condições para um mínimo de reapropriação por ele 

das relações sociais na família, trabalho, gênero, raça etc. A noção de 

cidadania não é meramente formal. Benefícios, usufruto de aparatos de 

Estado e serviços sociais não podem ser apenas para cumprir dispositivos 

legais, mas para possibilitar a reapropriação concreta do cotidiano 

(BISNETO, 2007, p.190). 

 

  E nesse processo de atenção e reabilitação psicossocial, os assistentes sociais 

têm um papel relevante, visto que esses profissionais por sua formação ética e política 

são convocados a atuar criticamente frente às expressões da questão social, fazendo a 

mediação entre as particularidades, singularidades e a totalidade social. No que se refere 

à saúde mental, os assistentes sociais, juntamente com outros(as) profissionais e atores 

sociais, tem contribuído para compreensão da dimensão biopsicossociocultural do 

adoecimento psíquico, dando maior visibilidade a interlocução entre o capitalismo, a 

desigualdade social, o desemprego, a violência, a desumanização, o uso de álcool e 

outras drogas, entre outras expressões da questão social, e o adoecimento psíquico, ou 
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seja, desmistificar a intrínseca relação entre a dinâmica alienante da sociedade de 

classes e suas relações reificadas e a incidência dos sofrimentos psíquicos.  

 

3.3.1 Serviço Social, Saúde Mental e Direitos 

 

  Para melhor entender o trabalho dos(as) assistentes sociais na área da saúde 

mental, faremos um breve passeio pela história, reportando como essa refração da 

questão social exigiu a intervenção desse(a) profissional especializado.  

No Brasil, o Serviço Social é chamado a atuar frente à Questão Social após a 

industrialização do país, principalmente no âmbito das fábricas, e das áreas de saúde e 

previdência. E no que se refere à área de saúde mental, esse só foi chamado a atuar por 

volta de 1946, sendo essa inexpressiva, devido aos parcos profissionais e 

estabelecimentos hospitalares psiquiátricos em nível estatal (BISNETO, 2007). 

 

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 privada 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 

(BISNETO, 2007, p.23). 
 

 Vale salientar que nesse período, a “loucura” passa a ser rentável para a 

“indústria da loucura”, principalmente para os hospitais psiquiátricos privados e 

indústrias farmacêuticas, visto que o Estado, ao invés de investir no público, comprava 

serviços privados.  

 Nesse contexto ditatorial a “loucura” estava “dominada” pelo saber médico e 

seus corolários, e o principal problema a ela relacionado era de ordem social, 

relacionados à pobreza e ao abandono. Diante disso, o Serviço Social é chamado a atuar 

frente a essa refração da Questão Social de forma paliativa, na perspectiva de “gestão da 

pobreza” e de atenuação da miséria e de suas expressões mais graves. 

 

O grande problema para o governo da ditadura militar nos hospícios no fim 

dos anos de 1960 não era a loucura (esta era controlada pela psiquiatria, pelos 

psicotrópicos e pelo aparato asilar). Era a pobreza, o abandono, a miséria, que 

saltavam à vista e que geravam contestações da sociedade, principalmente 

após a incorporação do atendimento aos trabalhadores e seus dependentes na 

rede previdenciária de saúde mental. O assistente social veio para “viabilizar” 
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o sistema manicomial no seu ponto mais problemático. O Serviço Social foi 

demandado pelo Estado ditatorial como executor terminal de políticas sociais 

na área da Saúde Mental, repetindo sua contradição histórica, de uma 

demanda pelas elites para atender aos necessitados (BISNETO, 2007, p.25). 

  

Assim, o Serviço Social foi chamado a atuar na perspectiva da racionalização do 

sistema saúde-previdência, uma vez que as demandas de saúde mental eram crescentes e 

perpassadas de contradições. Dentre as principais demandas merecem destaque: o 

expressivo número de operários com doenças mentais, possivelmente relacionadas às 

precárias condições de trabalho, a grande demanda por benefícios previdenciários 

relacionados ao sofrimento mental e ao medo do desemprego que assolava a população, 

bem como, as internações e gastos duvidosos das clínicas privadas (BISNETO, 2007). 

Vale ressaltar que, na década de 1970, com a emergência do Movimento de 

Reforma Psiquiátrica, o campo de atuação dos(as) assistentes sociais na saúde mental se 

amplia, devido a sua formação política e social. “O Movimento de Reforma Psiquiátrica 

veio propor novos encaminhamentos metodológicos, com a possiblidade do assistente 

social intervir de forma efetiva nas refrações da “questão social” na área da Saúde 

Mental” (BISNETO, 2007, p. 40). 

 Todavia, segundo Bisneto (2007), essa inserção profissional esbarra em duas 

problemáticas: o não preparo dos assistentes sociais em entender a loucura em sua 

totalidade e em suas diversas dimensões; somando-se a isso, tem-se o saber/poder 

psiquiátrico que é muito forte, heterogêneo e hegemônico, e, muitas vezes, não tem 

abertura de dialogar com outros saberes e profissões e isso repercute diretamente na 

atuação dos(as) assistentes sociais no campo da saúde mental.  

  As questões referentes à cidadania e à “loucura” são muito amplas, tortuosas, 

contraditórias, instigantes e perpassadas por limites e possibilidades estruturais e 

conjunturais, que desafiam os profissionais que trabalham na área de saúde mental, em 

especial os assistentes sociais, que tem como um dos seus princípios éticos a defesa 

intransigente dos direitos e o compromisso com a ampliação da cidadania. Vale 

salientar que, “a atuação frente ao sofrimento mental, não se resume a restituir uma 

“falta de cidadania” ou a suprir direitos previdenciários: os problemas nessa área são 

mais complexos e paradoxais” (BISNETO, 2007, p.195). 

 

O assistente social é chamado a potencializar as reservas de sanidade latentes 

nos portadores de sofrimento mental, e não exauri-las ainda mais. O Serviço 

Social precisa trabalhar por uma melhor readequação e distribuição dos 

recursos de assistência nos estabelecimentos visando uma cidadania 
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emancipada11, restituição de direitos legítimos e conquista de uma 

previdência com justiça social, mas também atuar para restituir aos usuários o 

exercício de sua vontade legítima, isto é, não a vontade desarrazoada, sem 

justificativa real ou sem bom senso, disparatada ou desapropositada, 

fantasiosa ou iludida, produto de um capricho manhoso e individualista, mas 

a vontade com lucidez e clareza. Isto é possível na medida em que o 

assistente social, como técnico que tem competência para desvendar a 

realidade social objetiva, juntamente com a equipe interdisciplinar, tem 

condição de negociar com o indivíduo com transtornos psicológicos o 

atendimento à sua vontade conectada à realidade coletiva da sua rede social, 

sua família sua comunidade, suas inserções em trabalho, lazer, moradia, etc. 

(BISNETO, 2007, p.204). 

 

  Por vezes, esses profissionais esbarram na precarização das condições de 

trabalho, na correlação de forças institucionais, na falta de recursos financeiros para 

colocar em prática os projetos terapêuticos dos (as) usuários (as) do serviço, 

principalmente no que tange às ações extramuros, de ressocialização, de 

(re)conhecimento do território e suas possibilidades de (re)inserção dos sujeitos em 

sofrimento psíquico, exigindo deles criatividade, proposição, articulação, mediação e 

luta incansável para que os direitos da população atendida sejam garantidos.  

  Assim, “o assistente social, que é chamado a implementar e viabilizar direitos 

sociais e os meios de exercê-los, se vê tolhido em suas ações que dependem de recursos, 

condições e meios de trabalho cada vez mais escasso para as políticas e serviços sociais 

públicos” (IAMAMOTO,2007, p.176), visto que, “o capitalismo tardio também tenta 

desvalorizar socialmente, num processo de desabilitação versus resistência, tanto o 

portador de transtornos mentais quanto os profissionais” (BISNETO, 2007, p.186-187), 

não dando legitimidade às demandas das pessoas em sofrimento psíquico e dos 

profissionais e condições de trabalho para que os profissionais atuem de forma 

qualificada.  

  Diante disso, faz-se mister que o (a) assistente social construa uma análise 

crítica-reflexiva da dinâmica da sociedade em sua totalidade histórica e social, 

associando suas refrações à loucura, para a partir delas construir mediações para a 

intervenção democrática na área da saúde mental, articulando-se a outros profissionais 

da saúde, profissionais de outras áreas, aos serviços do território, aos movimentos 

sociais, usuários e familiares, visto que “uma adorinha só não faz verão” e a 

complexidade da saúde mental exige trabalhar em rede, de forma articulada a diversos 

atores sociais e recursos que compõe o território. 

                                                             
11 Pelos mesmos motivos que não existe cidadania plena, não existe cidadania emancipada. 
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Na saúde mental e atenção psicossocial, o que se pretende é uma rede de 

relações entre sujeitos, sujeitos que escutam e cuidam – médicos, 

enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, dentre 

muitos outros atores que são evidenciados nesse processo social complexo – 

com sujeitos que vivenciam as problemáticas – os usuários e familiares e 

outros atores sociais (AMARANTE, 2007, p. 84). 

 

  Nesse sentido, vale salientar que a ressocialização das pessoas em sofrimento 

psíquico não pode ser entendida como mero ajustamento e adaptação à sociedade, mas 

construção de possibilidades reais no território, tecendo redes de cuidado, convívio, 

interação, de um sujeito que circula pela cidade e se (re)apropria  do seu cotidiano, 

usufruindo dos serviços que ela tem a oferecer, que estabelece vínculos de 

pertencimento sócio-familiar e vai construindo paulatinamente o seu lugar no mundo, 

sendo sujeito de sua história. E para isso, a atuação política, articulada e contextualizada 

do assistente social juntamente com equipes multidisciplinares dos serviços 

substitutivos e da rede intersetorial é fundamental para a construção da cidadania além 

dos muros institucionais, mediante 

 

Novas possibilidades de práticas emancipatórias junto à família, às redes 

sociais, a entidades do terceiro setor que forem progressistas, a associações 

autônomas e combativas de portadores de transtornos mentais, e formular 

propostas para promover avanços no lidar com a “questão social” a exclusão, 

o estigma, o não-reconhecimento da cidadania, a falta de serviços efetivos, a 

desconsideração dos direitos sociais, a falta de trabalho e moradia e o descaso 

com a previdência social (BISNETO, 2007, p.207). 

 

No que se refere à finalidade do trabalho dos (as) assistentes sociais nos CAPS e 

suas especificidades, os sujeitos da pesquisa tem concepções diversas, que discorreram 

desde as peculiaridades de sua intervenção até a polivalência de atribuições delegadas a 

equipe multiprofissional, de acordo com as necessidades dos serviços: “E a gente 

termina sendo um profissional polivalente, tudo né, a gente faz um pouco (JUSTIÇA 

SOCIAL); “O que precisar a gente faz” (LIBERDADE); “Como a equipe técnica é 

pequena, todos fazem tudo, a gente perpassa por todos os âmbitos” (EQUIDADE).  

 Vale frisar que só a (LIBERDADE) não se reportou as finalidades específicas 

da sua área, não fazendo distinção entre sua intervenção e a dos demais profissionais 

que compõe a equipe, só se reconhecendo enquanto participante da equipe e perdendo 

de vista as singularidades do perfil profissional do (a) assistente social dentro das 

particularidades de uma equipe multiprofissional, que compõe a totalidade da política de 
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saúde: “Eu não tenho uma visão individual da minha área. Eu tenho uma visão aqui 

dentro do assistente social trabalhar em equipe. Eu nunca trabalhei individual aqui, 

então, eu não tenho aquela visão eu sou pra fazer isso, não” (LIBERDADE).  

Nessa fala supracitada é relevante enfatizar o trabalho coletivo em saúde, a 

importância da interação da equipe, porém essa precisa se dar sem diluir as 

particularidades profissionais, sem ocultar as atribuições atinentes à profissão do (a) 

assistente social, visto que, “são as diferenças de especializações  que permitem atribuir 

unidade à equipe, enriquecendo-a e, ao mesmo tempo, preservando aquelas diferenças” 

(IAMAMOTO, 2002, p.41). Assim, com base nos parâmetros para atuação de 

assistentes sociais na política de saúde, o trabalho em equipe requisita do assistente 

social “a observância dos seus princípios ético-políticos, explicitados nos diversos 

documentos legais (Código de Ética Profissional e Lei de Regulamentação da Profissão, 

ambos datados de 1993, e Diretrizes Curriculares da ABEPSS, datada de 1996)” 

(CFESS, 2010, p.46).  

 

O trabalho em equipe merece ser refletido e as atribuições do profissional de 

Serviço Social precisam ficar especificadas e divulgadas para os demais 

profissionais, resguardando-se, assim, a interdisciplinaridade como 

perspectiva de trabalho a ser defendida na saúde (CFESS, 2010, p.46). 

 

Dentre as finalidades do trabalho do (a) assistente social no CAPS, foram 

ressaltadas o acolhimento e orientações aos usuários e familiares, o trabalho com as 

famílias no sentido do cuidado e do vínculo, atendimentos psicossociais, atividades 

realizadas no intuito desenvolvimento da autonomia e potencialidades dos sujeitos e sua 

reinserção social ativa, garantia de direitos, bem estar dos (as) usuários (as), 

investigação da realidade social, das demandas dos sujeitos para além das demandas 

imediatas da saúde, vendo-as em sua totalidade, contextualizadas as condições 

socioeconômicas e sócio-familiares e articulação com outros serviços da rede.  

 

Meu trabalho aqui no CAPS é essa questão do acolhimento, do trabalho com 

as famílias, do atendimento psicossocial, de colocar contexto no problema 

[...] A maioria dos problemas que afeta o sofrimento mental está muito 

relacionado ao contexto social, o meio que a pessoa vive. A família não sabe 

lidar com aquele problema e superdimensiona o problema e termina 

invalidando a pessoa. Então assim, a gente tem que trabalhar na perspectiva 

de orientar a família a lidar melhor com aquela situação, então esse trabalho 

psicossocial é esse trabalho de acolhimento. A gente não é ingênuo de achar 

que a gente vai curar ninguém, mas se a gente puder estabilizar esse 

problema pra que a pessoa consiga ter uma vivência na sociedade, de forma 

autônoma, independente (JUSTIÇA SOCIAL). 
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A finalidade dentro do CAPS é garantir direitos e seguir a lei direitinho né?! 

E você tá orientando essas pessoas, tanto usuário quanto familiar, a seguir na 

lei [...] e procurar tá dando uma investigada assim, pra saber do que consiste 

aquela realidade, e fazer com que essas pessoas que necessitem tenham seus 

direitos garantidos. E garantir direitos é fazer com que esses usuários tenham 

voz, que eles sejam ouvidos, que eles participem dentro da sociedade 

ativamente, como detentores de direitos também (EQUIDADE). 

 

Eu acredito que a gente venha reforçar esse trabalho na garantia de direitos. 

Estudar aquele usuário, conhecer ele a fundo para saber quais são as outras 

demandas que não seja só medicação, que não seja só atendimento médico, 

clínico [...] É nesse sentido de reforçar e de fazer os usuários reconhecerem 

que eles são pessoas de direitos, não só o direito à saúde, mas o direito a tudo 

aquilo que está inserido dentro da questão da saúde né?! A cidadania não é só 

o acesso ao benefício, se for o caso, o acesso a moradia, à alimentação, a 

transporte, à habitação, à lazer, a tudo que faz parte desse contexto da saúde e 

eu acho que é um desafio muito grande pra nós profissionais de Serviço 

Social (COMPROMISSO). 

 

Frente às falas citadas anteriormente, faz-se necessário fazer uma ressalva no 

que se refere ao trabalho do (a) assistente social, esse realmente deve pautar-se na 

perspectiva da defesa intransigente de direitos e sua viabilização. Todavia, na condição 

de trabalhadores (as) assalariados (as), esses (as) não possuem todas as condições 

objetivas necessárias para garanti-los efetivamente, visto que, a obrigação da garantia de 

direitos, via políticas sociais públicas é do Estado, e o (a) assistente social atua na 

mediação para que a população tenha acesso a políticas e serviços de qualidade.  

Além disso, os (as) profissionais explicitam a necessidade de articulação com os 

(as) demais trabalhadores (as) dos CAPS e de outros serviços, como também com 

familiares dos (as) usuários (as). Nas palavras deles (as): 

 

O nosso trabalho é muito de articular, tanto articula os outros serviços, como 

articula a questão da família, trabalha com os vínculos familiares, na questão 

de orientar os usuários em relação aos seus direitos, na questão da inclusão 

social [...] A gente lidar com todas as demandas dos sujeitos é uma 

experiência muito rica, então, a gente tem que buscar entender né, aquele 

contexto no qual ele tá inserido pra tentar fazer alguma coisa 

(DEMOCRACIA). 

 

Então assim, minha visão é o bem-estar de todos eles, eu não tenho essa 

visão, se tá precisando de BPC a gente corre atrás das necessidades dos 

pacientes junto com a equipe. Num é relacionado só porque eu sou assistente 

social eu tenho que cuidar dos direitos que estão quebrados, os vínculos de 

família que não tem mais. Se tem vínculo de família eu vou atrás, mas eu vou 

junto com a psicóloga ou com a T.O., eu nunca vou sozinha, nunca fui 

(LIBERDADE). 

 

Além das finalidades acima expostas, foi também elencado o suporte nas 

atividades administrativas, burocráticas: “No serviço a gente dá um suporte muito 
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grande na parte administrativa, quando a gente vai falar, porque tem muitas questões 

judiciais, então, a gente dá todo esse suporte” (DEMOCRACIA).  Essa atribuição 

merece ser problematizada, uma vez que reitera o viés conservador, burocrático, que se 

vem tentando superar na profissão.  

 

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 nas lutas em defesa 

da garantia do direito à Saúde (CFESS, 2010, p.43). 

 

Também foi pontuado por alguns sujeitos, a questão da necessidade de uma não 

hierarquização dentro dos serviços de saúde e uma não sobreposição do saber médico 

aos demais. Essa sobreposição do médico aos demais profissionais, ainda é algo 

arraigado nos serviços de saúde. “Não deve existir uma hierarquia dentro de um CAPS, 

não é que o médico é mais importante que o psicólogo, o psicólogo é mais importante 

do que o assistente social, a gente é uma equipe multidisciplinar que todos trabalham na 

perspectiva de cada um” (JUSTIÇA SOCIAL). Assim como, foi ressaltada na fala de 

outro sujeito da pesquisa que alguns profissionais reforçam que o tratamento no CAPS 

se restringe a atendimento psiquiátrico e clínico, desconsiderando a perspectiva 

psicossocial terapêutica de trabalho e enraizando ainda mais nos usuários do serviço a 

busca exclusiva por médico e medicação: “Tem profissionais que terminam reforçando 

que os usuários tão aqui prá ser atendido pelo psiquiatra e pelo clínico, como se o CAPS 

fosse só isso. O CAPS vai muito além de tomar remédio e tentar se curar. É muito 

enraizado nos usuários, eu quero médico” (COMPROMISSO). 

Além disso, nessas áreas de domínio psi, como a saúde mental, o psicólogo tem 

um status também diferenciado, sendo muitas vezes, chamado de doutor, por parte da 

equipe e usuários, fazendo que o tratamento a ele seja diferenciado dos demais 

integrantes da equipe, “Outro dia, aqui mesmo no serviço, o psicólogo ia atender aí 

outra pessoa vinha dizendo, pegue o prontuário pro doutor. Eu disse não, porque quando 

eu preciso do meu prontuário eu vou, o psicólogo é um profissional igual a mim” 

(DEMOCRACIA). 

Foi ainda ressaltada a falta de reconhecimento, por parte de alguns profissionais 

da equipe, sobre o que seja o papel do (a) assistente social, como um dos empecilhos 

que dificulta o alcance da finalidade do serviço social na instituição e exige que os 

profissionais estejam constantemente tendo que reafirmar seu papel e demarcar seu 
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território de atuação na instituição: “Alguns profissionais reconhecem nossa atuação, 

mas outros não, ah, você tá querendo fazer demais né?!” (COMPROMISSO); “Eu acho 

que o assistente social ele é uma peça-chave, embora ele não seja reconhecido. A gente 

tem que marcar o nosso espaço, o nosso território, se fazer representar” 

(DEMOCRACIA). 

No que concerne ao exercício profissional dos (as) assistentes dos CAPS da 

região Seridó, quando questionados(as) se há relação dessa atuação com a defesa de 

direitos para as pessoas em sofrimento psíquico, foi consensual a afirmação da 

intrínseca relação da intervenção profissional com a viabilização de direitos para os (as) 

usuários(as) da saúde mental. E salientaram um leque de ações desenvolvidas nessa 

perspectiva, dentre elas: a defesa dos direitos humanos na perspectiva de desconstrução 

de preconceitos, desmistificação da loucura, luta para que as pessoas em sofrimento 

psíquico tenham acesso à rede psicossocial e intersetorial, as políticas públicas e aos 

benefícios junto ao INSS e à assistência social, conforme sua necessidade. Citaram 

ainda, o desenvolvimento de grupos, em que são trabalhados temas pertinentes ao 

contexto em questão inseridos e as suas necessidades, orientações quanto a benefícios 

previdenciários e socioassistenciais; suporte em relação a problemas de ordem legal; 

articulação com a instituição em que eles trabalham para que eles não percam o vínculo 

empregatício e não deixem de se tratar; a realização de visitas domiciliares para 

conhecer o contexto sócio familiar e investigar as necessidades dos usuários, 

encaminhamentos diversos a rede, atendimentos, Projeto Terapêutico Singular (PTS), 

matriciamento da atenção básica, campanhas de prevenção e promoção da saúde e de 

combate ao preconceito.  

 

Aqui no CAPS a gente tem um papel muito importante na questão dos 

direitos humanos, essa questão da quebra de preconceitos, da desmistificação 

da loucura e também os direitos, as políticas públicas, benefícios sociais. É 

nosso papel lutar para que elas tenham esses benefícios deferidos e a 

ampliação dos serviços. Existe o SUS hoje, tem um leque de atendimentos 

numa rede ampliada, então assim esse usuário usa o serviço do CAPS, mas 

deve usar o serviço do PSF, ser inserido nos grupos de convivência na 

assistência social, defender os direitos deles e tá orientando e trabalhando 

para que eles também busquem esses direitos (JUSTIÇA SOCIAL). 

 

Faço visitas quando solicitadas, seja por via judicial, ou seja, uma pessoa que 

chegou aqui e ou que fez denúncia ou um ACS que veio e disse, faço os 

encaminhamentos que tem que ser feitos para a rede, atendimentos 

individuais tanto para as pessoas de fora, quanto dos próprios usuários pra 

conversar, fazer esclarecimento, atender a situação de crise, estudos sociais e 

psicossociais para a justiça, Projeto Terapêutico Singular - PTS de alguns 

usuários, começou agora o matriciamento com a atenção básica, as datas 
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comemorativas a gente tenta fazer alguma coisa com eles. Tô tentando 

formar um grupo com os cuidadores. Pra essa garantia de direitos é muito 

interessante o trabalho com as famílias, tem muitos problemas com as 

famílias [...] Quando eles chegam reclamando eu perdi tal coisa, eu não posso 

mais receber isso, eu tô numa situação difícil, eu preciso de uma cesta básica, 

de um auxílio moradia, tento fazer essa ponte, esse encaminhamento, faço 

uma visita pra ver se há realmente necessidade daquilo e repasso para a 

assistência. A gente procura participar de eventos que se relacionem com isso 

que possa trazer para o município, a gente já tentou fazer uma oficina de 

geração de renda, ainda não conseguimos deslanchar isso (EQUIDADE). 

 

A gente trabalha nesses esclarecimentos em relação aos benefícios do INSS, 

faz encaminhamentos a outros serviços quando é necessário, estudo de caso, 

declaração, vai junto a defensoria pública, quando necessário, faz contato 

com a família, faz grupos também, e nos grupos a gente faz as orientações 

sobre os direitos e também as obrigações, a questão da convivência no CAPS, 

a questão dos problemas que eles tem junto à polícia, a justiça tem os 

processos que ele vem e a gente dá todo esse suporte. Faz acordo com os 

serviços que eles trabalham, ele pode frequentar tantos dias aqui e tantos dias 

no serviço (DEMOCRACIA). 

 

Eu desenvolvo todas as terapias que tem no serviço, fora aquelas que a gente 

inventa de fazer. Ano passado a gente fez a semana da luta antimanicomial 

que foi aberta ao público, a gente trouxe o promotor prá explicar que os 

usuários que não tem curatela, eles respondem pelos próprios atos e teve o 

setembro amarelo que foi contra o suicídio, que a gente fez palestra em todas 

as escolas de ensino médio do município. E aqui dentro da instituição eu 

desenvolvo a terapia de geração de renda, uma forma deles fazerem alguma 

coisa, eles chamam de oficina de culinária. A gente ensina coisas fáceis e de 

baixo valor para eles fazerem em casa e terem uma renda a mais e saber que 

eles são capazes de fazer outra coisa (LIBERDADE). 

 

Vale ressaltar que uma das falas pontuou o desafio da integralidade das ações e a 

incipiência do trabalho no que se refere ao desenvolvimento de ações extramuros, a 

articulação com a rede intersetorial, com a atenção básica e com a família. 

 

O nosso trabalho ainda é muito incipiente, precisa transpor os muros da 

instituição. A gente tenta trabalhar na proposta dos grupos terapêuticos e 

trazendo pros usuários temas que são relevantes e que não se trata só da 

doença, mas que contextualize eles como dependentes químicos, as 

necessidades e os aspectos que permeiam a dependência química, essa 

questão dos direitos; trazer profissionais de outras áreas, a assistente social da 

defensoria pública pra trazer um pouco os serviços da defensoria, ações 

conjuntas com CRAS, CREAS. A gente tenta a integralidade, é muito difícil 

ainda, tá junto dos próprios serviços de saúde, atuar junto às unidades de 

saúde, mas é muito incipiente. A gente tenta trabalhar com as famílias e aí é 

uma realidade muito complicada. Muitos dos nossos usuários já perderam os 

vínculos familiares, então o resgate é praticamente impossível. A gente já 

tentou muitos grupos de família e não obtemos êxito. A gente faz a visita pra 

conversar com a família sobre, agente já chegou em casa de usuário e não ser 

recebido e a gente não pode culpabilizar a família por isso 

(COMPROMISSO). 
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No que se refere à dificuldade de trabalhar com a família, faz-se mister salientar 

que essa encontra-se, muitas vezes, fragilizada, sobrecarregada e, as vezes, até adoecida, 

notando-se certa resistência dessa se implicar no tratamento dos seus entes em 

sofrimento psíquico, principalmente quando esse vem associado ao uso de substâncias 

psicoativas, em que os vínculos, muitas vezes, não estão só fragilizados, mas rompidos, 

devido a contextos marcados pela violência, pelo desgaste emocional, financeiro, pelas 

recaídas constantes, pelo não reconhecimento do adoecimento, e dificuldade de buscar e 

permanecer no tratamento. Para não incorrer no erro de compreender a questão do 

cuidado em seu aspecto meramente subjetivo e culpabilizar a família quando esse não é 

ofertado da forma considerada satisfatória, precisamos compreendê-lo em sua dimensão 

totalizante, histórica e como um processo contraditório. 

 

O cuidado tem que ser repensado na sua dimensão totalizante, como um mito, 

um fenômeno histórico, uma relação social e um projeto político. Enquanto 

mito é preciso desmistificá-lo, retirando-o da condição de exclusivismo 

feminino. Como fenômeno histórico, tem que ser datado e localizado nos 

diversos contextos tal qual uma relação social que se transforma, que pode 

sair então da esfera exclusivamente pessoal e privada, pois o pessoal e o 

cotidiano são políticos. Como projeto político, pode ser considerado um tipo 

de interação construída pelos sujeitos, suscetível a redefinições e 

recomposições. Remete, assim, a um processo contraditório, 

concomitantemente gratificante e conflituoso, carregado de obrigações, 

dores, opressões, mas também de prazeres, alegria, generosidade e amor 

(ROSA, 2008, p.349). 

 

Vale fazer uma ressalva da ação contida na fala da (LIBERDADE), quando essa 

diz que faz todas as terapias que tem no serviço e na fala de (COMPROMISSO) quando 

se refere a grupos terapêuticos.  

 

Não cabe ao profissional de Serviço Social se utilizar no exercício de suas 

funções de terapias individuais, de grupo, de família ou comunitárias, mas 

sim potencializar a orientação social com vistas à ampliação do acesso dos 

indivíduos e da coletividade aos direitos sociais. É importante ressaltar essa 

questão, pois alguns segmentos profissionais vêm se dedicando à terapia 

familiar e individual, reivindicando o reconhecimento do campo psíquico 

enquanto ampliação do espaço ocupacional do assistente social, qualificando-

o de Serviço Social Clínico (CFESS, 2010, p.44). 

 

Nesse sentido, é importante frisar que assistente social não faz terapia e mesmo 

compondo uma equipe multidisciplinar voltada para a área de atuação psicossocial é 

imprescindível ter clareza das competências e atribuições e ater-se a elas, visto que essa 

prática da terapia é incompatível com a formação e com as atribuições privativas e 
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competências profissionais do assistente social, conforme discorre a resolução nº 569 do 

CFESS, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre a vedação da realização de terapias 

associadas ao título e/ou exercício profissional do assistente social. A referida resolução 

em seu art. 2º e 3º dispõe repectivamente: 

 

Art. 2º. Para fins dessa Resolução consideram-se como terapias individuais, 

grupais e/ou comunitárias: 

a. Intervenção profissional que visa a tratar problemas somáticos, psíquicos 

ou psicossomáticos, suas causas e seus sintomas; 

b. Atividades profissionais e/ou clínicas com fins medicinais, curativos, 

psicológicos e/ou psicanalíticos que atuem sobre a psique. 

Art. 3º Fica vedado ao assistente social vincular ou associar ao título de 

assistente social e/ou ao exercício profissional as atividades definidas no 

artigo 2ºdesta Resolução; 

Parágrafo primeiro – O Assistente Social, em seu trabalho profissional com 

indivíduos, grupos e/ou famílias, inclusive em equipe multidisciplinar ou 

interdisciplinar, deverá ater-se às suas habilidades, competências e 

atribuições privativas, previstas na Lei 8662/93, que regulamenta a profissão 

de assistente social. 

 

As ações supracitadas desenvolvidas pelos/as assistentes sociais em seu 

exercício profissional, salvo as terapias da (LIBERDADE) e os grupos terapêuticos de 

(COMPROMISSO), coadunam com a perspectiva da reforma psiquiátrica, com as 

propostas do CAPS e com os princípios do código de ética profissional, principalmente 

no que se refere na defesa intransigente dos direitos humanos, ampliação e consolidação 

da cidadania e universalidade do acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais e no empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade e à participação dos grupos socialmente 

discriminados.  

Essas estratégias e articulações coletivas em prol da viabilização de direitos são 

de grande relevância, ainda mais em contextos adversos como o atual, marcado pela 

ideologia neoliberal e seus corolários: crise do Estado, contenção de gastos públicos, 

incentivo ao setor privado, desmonte das políticas sociais, assistência básica (pacote 

mínimo de serviços aos mais pauperizados), comprometendo assim a seguridade social 

e sua perspectiva de universalidade. No que se refere à saúde mental, assistimos a 

medicalização da vida como estratégia para atendimento em massa, a marginalização de 

grandes contingentes populacionais, o aumento dos problemas psíquicos e somatizações 

e a barbarização da vida. A lógica é sucatear o público, precarizando os serviços e as 

condições de trabalho, para privilegiar o privado e as corporações sem fins lucrativos, 

dissimulando interesses escusos por trás de contratos, parcerias e convênios. 
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Dentro dessa política os governos estão interessados em diminuir os custos 

da assistência psiquiátrica dos hospitais do Estado. Aproveitam-se da onda 

neoliberal para não internar pacientes, mesmo sem criar serviços 

substitutivos, diminuindo verbas e não contratando novos profissionais. Mas 

contraditoriamente (ou não!), os governos continuam interessados em 

repassar verba pública para os empresários do setor psiquiátrico e “terceiro 

setor” filantrópicos, através de convênios que pagam internação para os 

usuários dos serviços de Saúde Mental, para continuar enriquecendo a 

burguesia e outros setores conservadores que compõem a base de sustentação 

de seus mandatos. Pois mesmo quando não existe interesse econômico 

imediato, há na maioria dos casos, no Brasil, favorecimentos pessoais ou 

ganhos políticos e ideológicos por trás das corporações sem fins lucrativos 

(BISNETO, 2007, p.42-43). 

 

 Nesse sentido, urge fortalecer o debate público e a participação democrática 

como pilares para travar as lutas por direitos e as resistências coletivas, imprescindível 

num país que tem uma cultura política autoritária, com “lapsos democráticos” (FREIRE, 

2014) e nesse contexto perverso para a classe trabalhadora, de desmonte dos direitos e 

desmobilização, de forte teor conservador, reacionário e ideológico que atrela a 

cidadania ao fetiche do dinheiro, do consumo e da mercadoria (IAMAMOTO, 2003). 

 

Essa sociedade apresenta um terreno minado de resistências e lutas travadas 

no dia a dia de uma conjuntura adversa para os trabalhadores, as quais 

carecem de maior organicidade para terem força na cena pública. Este 

cenário, avesso aos direitos, atesta, contraditoriamente, a urgência de seu 

debate e de sua afirmação na realidade latino-americana, em sua unidade de 

diversidades. Um debate que considere as particulares condições sócio-

históricas e culturais que, no país, fundam a construção dos direitos enquanto 

conquistas e/ou concessões do poder, e os dilemas de sua efetivação na 

prática social. Esses são, também, dilemas do Serviço Social (IAMAMOTO, 

2007, p.165). 

 

A luta por direitos e políticas sociais, no âmbito da sociabilidade capitalista, é 

imprescindível para garantir o suprimento das necessidades básicas dos sujeitos, para 

que eles possam ter condições de sobreviver e protagonizar as lutas cotidianas, mas que 

essas não podem se esgotar em si mesmas, elas precisam ter como norte uma luta maior, 

a luta anticapitalista, senão ficarão reféns de si mesmas.  

 

Nesse sentido, para que as lutas sociais em torno da realização dos direitos 

integrem uma cultura política emancipatória, as reivindicações particulares 

dos sujeitos e segmentos específicos não devem ser equacionadas como um 

fim em si mesmo ou na condição de valores universais, mas que, inseridos na 

dinâmica da luta de classe, possam contribuir para revelar movimentos 

permanentes de tensão e contradição com a ordem vigente (SANTOS, 2007a, 

p.29). 
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A esse respeito, Tonet (2002, p.14-15) ressalta que a luta por direitos humanos 

pode ter um caráter reformista ou revolucionário, dependendo do fim a que se destina, 

discorrendo que se ela tiver como fim último o aperfeiçoamento da cidadania e da 

democracia ela será reformista, porém se ela tiver clareza dos seus limites nessa 

sociabilidade e se articular as lutas radicalmente anticapitalistas essas terão caráter 

revolucionário. Nesse sentido, o autor defende a tese de que a luta pelos Direitos 

Humanos só adquire seu pleno sentido se tiver como fim último a extinção dos direitos 

humanos e a radical superação da ordem capitalista, e que se esse for alcançado por 

meio do socialismo, não representará uma regressão, mas um progresso na 

autoconstrução do ser social. 

 

As lutas pela realização dos DH têm valor estratégico se contribuem para 

explicitar a desigualdade social, as formas de exploração e de opressão 

vivenciadas. O enfrentamento e a superação desses problemas exigem mais 

do que a realização dos DH, exige uma nova forma de organizar as relações 

sociais, fundada no trabalho associado e na socialização da riqueza material e 

espiritual produzida. Queremos mais que resistir à barbárie. O horizonte que 

orienta a luta de resistência é o da conquista da igualdade substantiva na vida 

real de mulheres e homens e é neste sentido que os DH se constituem como 

necessidade e limite (SANTOS, 2007b, p.35). 

 

 Para empreender as lutas anticapitalistas, precisamos ter clareza da diversidade 

de classe e nos articular coletivamente compreendendo que as classes não são 

homogêneas, tem “raça”/etnia e sexo, porém, precisamos ser cautelosos para não nos 

“perder na ênfase das diferenças em detrimento da luta política engendrada pela criação 

dos sujeitos coletivos em torno de uma luta classista, que deve ser o ponto comum entre 

todas as lutas que buscam o fim das desigualdades sociais” (CISNE, 2014, p.33) 

 Nessa perspectiva, percebemos a heterogeneidade e desigualdades existentes no 

interior da classe trabalhadora, não de forma a fragmentá-la, mas de percebê-la como 

uma totalidade dialética, inserida nos marcos da luta de classes em prol da construção 

de uma cultura democrática, da erradicação das desigualdades sociais e da edificação de 

uma sociabilidade contraposta a do capital, em que todos sejam de fato livres. 

 

Para tanto, há que se ter claro que a luta pela apropriação igual da riqueza não 

se resolve na esfera do capitalismo. Há um antagonismo estrutural entre 

democracia e lógica do capital. É somente numa sociedade de livres 

produtores associados, portanto, na sociedade socialista, onde o livre 

desenvolvimento de cada um é condição do livre desenvolvimento de todos, 

que se pode falar em direitos e condições de igualdade sem perder as 

diferenças (GUERRA,2009, p.52). 
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 Para isso, faz-se necessário estabelecer articulação e integração entre as diversas 

lutas, movimentos sociais e resistências imprimindo-lhe um caráter coletivo, classista e 

revolucionário, conforme nos aponta Duriguetto (2014): 

 

Um dos grandes desafios hoje postos para o projeto socialista é estabelecer 

vínculos e conexões entre as várias reivindicações, as diversas lutas sociais, 

assim, como entre essas e o movimento operário. Ou seja, o desafio se posta 

em construir projetos que busquem uma integração das necessidades, 

interesses, reivindicações e ações prático-políticas advindas das lutas, 

incorporando-as em suas dimensões classistas e orientando-as para a 

construção de processos contra-hegemônicos à ordem do capital (p.182). 

 

Em consonância com tal concepção, Iasi (2007, p.32) defende que para 

construirmos uma verdadeira consciência de classe revolucionária, faz-se necessário 

construirmos um processo de consciência da reivindicação (consciência em si), para 

depois a transcendermos e construirmos um processo de consciência coletiva e histórica 

da transformação (consciência para si) e que para tanto, essas passam por uma dupla 

negação: do capitalismo, assumindo sua posição de classe e posteriormente negando-se 

enquanto classe assumindo a luta social pela emancipação contra o capital.  

Esse se torna um grande desafio frente a essa conjuntura reacionária, em que os 

direitos, principalmente os trabalhistas estão ameaçados, em que as conquistas 

democráticas vêm se perdendo gradativamente, em que a esquerda brasileira está 

desacreditada devido ao processo de cooptação e transformismo pelo qual tem passado 

nos últimos anos (nos governos Lula e Dilma) e ao lamaçal da corrupção em que está 

imersa, em que a mundialização do capital financeiro avança a passos largos enquanto 

que o potencial de combatividade da classe trabalhadora tem enfraquecido e em alguns 

momentos recuado, ao passo que a ideologia de que o capitalismo é o fim da história 

passa a ser amplamente disseminada e reproduzida por amplos segmentos sociais que 

veem suas esperanças exauridas diante da barbarização da vida e das relações. Nesse 

sentido, Cisne (2009) aponta, que, 

 

Desobscurecer as lutas da classe trabalhadora, visibilizar o trabalho social e 

recuperar ideais revolucionários são tarefas que se fazem prementes num 

momento em que o “pensamento único” faz coro com a crença no “fim da 

história”: o capitalismo. Assim, a atenção às fraturas e às discordâncias do 

nosso tempo, ou, em outras palavras, a identificação de resistências de classe 

em meio a nossa cultura de subserviência, de “parceria” e “solidariedade”, 

enfim, de grande passividade diante da barbarização humana -, consiste em 

um caminho que não temos como deixar de perseguir (p.69). 
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Essa identificação de resistências que vão na contramão do capital e sua 

alienação nos mostram que a combatividade da classe trabalhadora pode estar 

fragilizada, mas não está perdida, pois como afirma Cisne (2009) ainda existem 

“toupeiras” que contemporaneamente resistem ao capital e oxigenam nossas lutas e 

esperanças no porvir. A mesma ressalta ainda que “apesar das adversidades do nosso 

tempo histórico e, particularmente no Brasil – com os transformismos e o envolvimento 

manipulatório do governo Lula junto a setores da esquerda – há sujeitos que teimam em 

resistir e demonstrar que o dever histórico nos pertence” (p.70-71). Assim, 

 

Vive-se numa época de regressão de direitos e destruição do legado das 

conquistas históricas dos trabalhadores em nome da defesa, quase religiosa 

do mercado e do capital, cujo reino se pretende a personificação da 

democracia, das liberdades e da civilização. A mistificação inerente ao 

capital, enquanto relação social alienada que monopoliza os frutos do 

trabalho coletivo, obscurece a fonte criadora que anima o processo de 

acumulação em uma escala exponencial no cenário mundial: o universo do 

trabalho. Intensifica-se a investida contra a organização coletiva de todos 

aqueles que, destituídos de propriedade, dependem de um lugar nesse 

mercado, cada dia mais restrito e seletivo, que lhes permita produzir o 

equivalente de seus meios de vida. Crescem, com isso, as desigualdades e, 

com elas, o contingente de destituídos de direitos civis, políticos e sociais. 

Esse processo é potenciado pelas orientações (neo)liberais, que capturam os 

Estados nacionais, exigidas  pelos poderes imperialistas como caminho único 

para animar o crescimento econômico, cujo ônus recai sobre as grandes 

maiorias (IAMAMOTO, 2007, p.162). 

 

É relevante salientar, que historicamente, a categoria dos assistentes sociais, por 

meio do Conjunto CFESS-CRESS e do exercício profissional crítico-reflexivo no 

cotidiano dos serviços e instituições nos quais atua, vem levantando a bandeira em prol 

dos direitos humanos, civis, sociais e políticos, lutando contra toda forma de violação, 

violência, opressão, negligência, injustiça, desigualdade, tendo claro posicionamento 

político a favor da classe trabalhadora e da construção de uma sociedade mais justa e 

democrática.  

Vale também ressaltar que a luta por direitos está presente na agenda das 

entidades representativas da categoria desde fins da década de 1970, luta essa, que 

requer desnaturalizar e desmistificar a exploração de classe e identificar as múltiplas 

expressões da violência, opressão e exploração que ocorrem no cotidiano da sociedade e 

fazer seu enfrentamento no exercício profissional, articulando os direitos humanos a 

dimensão ética para além das fronteiras profissionais, associada à ética social. 

Ao longo do tempo a categoria profissional, por meio do Conjunto CFESS-

CRESS vem construindo uma concepção crítica e ampliada dos direitos humanos, para 
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além de sua legalidade, a luz da teoria social marxiana, assentada no chão da história da 

luta de classes, desvelando as desigualdades que camufla e os limites de objetivação 

desses nessa sociabilidade em que esses têm intrínseca relação com a propriedade 

privada. Nessa perspectiva, os direitos são compreendidos como respostas as refrações 

da questão social via políticas públicas, e que para sua defesa precisa se articular com 

outros movimentos, sem perder de vista as especificidades da categoria profissional e 

suas pautas a eles relacionadas. 

A concepção de DH construída pelo Conjunto CFESS-CRESS tem como 

principais pressupostos: 1. A compreensão dos DH como algo que não se 

restringe aos direitos civis e jurídicos-políticos, mas que diz respeito aos 

direitos econômicos, sociais e culturais; 2. A superação da visão ‘legalista’ 

dos direitos, trazendo-os para âmbito da luta de classes e das contradições 

inerentes à (re)produção das relações sociais capitalistas. Não se trata apenas 

de uma oposição ideológica ao liberalismo (que busca equacionar 

juridicamente a questão das desigualdades sociais), mas, principalmente, de 

uma compreensão crítica que desvele a impossibilidade concreta de 

objetivação dos direitos humanos para todos os indivíduos sociais. Isso 

supõe, evidentemente, uma crítica ao pilar das declarações burguesas de 

direitos: a propriedade privada; 3. A compreensão crítica radical dos DH na 

sociedade contemporânea, que instrumentalize uma atuação realista, 

desmistificando as concepções liberais que naturalizam as desigualdades e as 

visões abstratas que tratam o indivíduo ou a ‘dignidade humana’ sem levar 

em conta as particularidades históricas em que a humanidade se 

(des)constrói; 4. A necessidade de uma articulação com os movimentos de 

defesa dos DH, vinculando-a com a ‘questão social’, com as políticas 

públicas; 5. A compreensão das especificidades da luta pelos DH no âmbito 

das entidades profissionais, com o Conjunto CFESS-CRESS, articulando-a 

com os eixos: fiscalização, capacitação e denúncia (CFESS, 2013, p.8-9). 

 

Assim, percebe-se que a luta por direitos humanos no Serviço Social assume 

duas perspectivas: a dos limites objetivos impostos pela sociabilidade capitalista 

assentada na propriedade privada e na exploração e como estratégia de crítica social e 

de luta pela garantia de direitos articulada a outros sujeitos coletivos. 

 Os posicionamentos e bandeiras de luta da categoria estão materializados em 

documentos escritos como as várias edições do CFESS Manifesta, na realização de 

Campanhas como a intitulada “No mundo da desigualdade toda violação de direitos é 

violência: sem movimento não há liberdade”, desenvolvida na perspectiva política de 

luta em prol dos direitos humanos, da igualdade real, da liberdade, da justiça social e do 

respeito à diversidade humana, contra toda forma de violência impressa contra os 

segmentos sociais excluídos da riqueza socialmente produzida. Além disso, nas 

articulações com os movimentos sociais, na participação em eventos diversos (fóruns, 

seminários, congressos, conferências, mobilizações coletivas), na constituição de 
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comissões como a Comissão de Ética e Direitos Humanos, na participação na Frente 

Nacional Drogas e Direito Humanos – FNDDH, nos conselhos como o Conselho 

Nacional de Políticas sobre Drogas – CONAD, entre outros, estando sempre atento ao 

movimento da realidade e entrando em movimento para transformá-la, fazendo análise 

de conjuntura e tomando partido pelos interesses da classe trabalhadora, se articulando a 

outros sujeitos coletivos em prol de nenhum direito a menos, tendo a liberdade como 

valor ético central e bússola das lutas cotidianas. 

 

Porque acreditamos que, sem movimento das forças de esquerda, que lutam 

pela emancipação humana, não há liberdade! Sem solidariedade de classe não 

há liberdade. Sem indignação não há liberdade! Sem respeito à diversidade 

humana não há liberdade. Sem o movimento das categorias dos/as assistentes 

sociais pela garantia do trabalho com dignidade, educação presencial, laica, 

de qualidade e saúde humanizada, não há liberdade. E mais: sem o 

movimento da categoria para combater, cotidianamente, preconceitos e 

discriminações no cotidiano profissional, não há liberdade [...] O CFESS 

Manifesta que, enquanto houver exploração, opressão e violação de direitos, 

o serviço social brasileiro estará presente na luta e na resistência coletiva, 

afinal, sem movimento não há liberdade! (CFESS, 2012b, p.2). 

 

Vasconcelos (2016) faz um panorama da crise mundial em âmbito econômico, 

político e ético e traz um recorte das peculiaridades dessa na realidade brasileira, 

ressaltando que diante dessa crise econômica e política e do neoliberalismo, há uma 

tendência do debate marxista, no que tange às políticas sociais, se não fizer as devidas 

ponderações entre os contextos históricos, se voltar para uma radicalização política e 

teórica, e acentuar duas perspectivas: uma perspectiva estrutural e econômico-financeira 

fechada, em que os tensionamentos e contradições políticas no interior do Estado não 

são visualizadas e atribui-se ao capital o domínio absoluto, restando aos profissionais 

apenas a denúncia e militância fora das instituições estatais; e outra perspectiva similar 

à anterior, que podemos chamar de funcional estéril, em que os dispositivos e instâncias 

de políticas sociais se tornaram funcionais ao interesse do capital sem nenhuma 

resistência.  

Ambas as perspectivas supramencionadas são reducionistas e apontam para o 

fatalismo e o militantismo no que se refere à compreensão das políticas sociais, à leitura 

crítica da realidade e sua dialética, contradições, não considerando as correlações de 

forças das classes, que se inserem na arena de interesses antagônicos em disputa. 

Embora no capitalismo tenham prevalecido até o momento os interesses do capital, a 

classe trabalhadora continua resistindo e lutando em meio a avanços e recuos. Exemplo 
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claro dos frutos desses tensionamentos da luta de classes são os direitos e as políticas 

sociais, que sinalizam conquistas civilizatórias da classe trabalhadora, mas que apesar 

de estarem inscritos na constituição e em outras leis, não estão garantidos de forma 

efetiva, visto que, são alvo de constante disputa. 

 Não podemos generalizar essas tendências apontadas por Vasconcelos (2016), 

que corroboram para uma perspectiva marxista fechada, que não condiz com a dialética 

do materialismo, visto que, os assistentes sociais com formação à luz do projeto ético-

político do Serviço Social têm subsídios para fazer uma leitura crítica-reflexiva da 

realidade e atuar de forma ética, comprometida e propositiva em prol da sua 

transformação.  

Além disso, vale mencionar que no exercício profissional os (as) assistentes 

sociais vivenciam, cotidianamente, as desigualdades, as contradições e embates 

impostos pelas condições estruturais/conjunturais impressas pelo capitalismo. Nesse 

sentido, torna-se perceptível que “a luta por direitos, no âmbito desta sociabilidade, está 

determinada, portanto, na dinâmica da luta de classes, numa relação complexa que 

envolve disputas político-ideológicas quanto à concepção de sociedade e de projeto 

societário que se deseja afirmar” (CFESS, 2013, p.7). Portanto, o Serviço Social atua na 

direção contra hegemônica, lutando pela viabilização e ampliação de direitos para a 

classe trabalhadora, não como um fim em si mesmos, mas enquanto mediação, tendo 

clareza das contradições, limites e possibilidades desses direitos nesse sistema, 

vislumbrando no horizonte uma nova sociabilidade para além do capital.  

Cabe também salientar que as entidades representativas da categoria profissional 

CFESS/CRESS tem se posicionado de forma muito lúcida e militante, reafirmando seu 

direcionamento ético-político a favor dos interesses da classe trabalhadora, nos diversos 

canais de que dispõe (site, publicações de viés crítico, encontros, mobilizações junto a 

outras categorias e movimentos sociais, entre outros) dando subsídios e orientações 

aos/as assistentes sociais e os/as convocando a luta e resistência coletiva frente aos 

ataques daninhos do capital no que tange à expropriação dos direitos da classe 

trabalhadora (desmonte da seguridade social, privatização da saúde, contrarreforma da 

previdência). Ademais, vem socializando análises críticas da atual conjuntura em que se 

visualiza “a destruição da lógica do direito social, em favor das perspectivas de 

focalização, privatização e monetarização da política social, responsabilizando os 

indivíduos pela sua própria proteção social” (CFESS, 2016, p.3) e se posicionando 
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contra o governo ilegítimo e antidemocrático de Temer e seus retrocessos, ressaltando 

em alto e bom som que “Em tempos desiguais NÃO TEMEREMOS”.  

 

Assim não nos pode parecer que os retrocessos sociais hoje em curso no 

Brasil, e bem destacados pelos movimentos de resistência ao interino e 

ilegítimo governo Temer, sejam bem uma novidade na busca do capital de se 

apropriar e aprofundar os processos de exploração da classe com o apoio 

fundamental do Estado. Não é de hoje que nós, trabalhadores e trabalhadoras, 

pagamos a conta pela crise. O fato de não serem novidades em nossa história, 

entretanto, não significa que não sejam piores e, por isso, merecem um nível 

de resistência à altura do abismo que tem significado todas as propostas em 

curso do programa chamado ponte para o futuro, enquanto uma radicalização 

do neoliberalismo. O caráter supostamente moderno do nome esconde a 

essência do documento: um conjunto de retrocessos, preparado em uma série 

de pacotes, ao estilo de “presente de grego” para a parte da população 

brasileira que só tem sua força de trabalho para sobreviver (CFESS, 2016, 

p.2). 

 

Apesar de todos os recursos ideológicos dominantes se voltarem para nos 

convencer que o capitalismo é o fim da História e que cabe a nós uma postura 

permissiva e resignada frente a isso, o Serviço Social, outras profissões, movimentos 

sociais e agentes políticos estão nas trincheiras de luta, resistência, rebeldia contra essas 

investidas ideológicas alienantes, indo na contramão a elas, aos reacionarismos, 

desmonte de direitos e as diversas formas de barbarização da vida que colocam em risco 

a humanidade, atuando na mediação dos interesses antagônicos em disputa, evitando 

posturas “messiânicas e fatalistas”, atenta as contradições e dialética das classes sociais 

e suas relações e das possibilidades reais de transformação da realidade.  

 

Sabemos que o atendimento às necessidades humanas não ocorre sob o 

metabolismo do capital; é por isto que não nos rendemos às perspectivas 

fatalistas que se conformam com a ideia de que não existe alternativa à 

mundialização capitalista. Permanecemos acreditando que a história é uma 

arena fértil, aberta de possibilidades, e dessa forma seguimos lutando pela 

emancipação humana. A defesa da ampliação de direitos comparece como 

mediação estratégica no âmbito dessa sociabilidade, permeada pela dinâmica 

da luta de classes, numa relação complexa, que envolve disputas político- 

ideológicas quanto ao projeto societário que se deseja afirmar (CFESS, 

2012a, p.2). 

 

No capitalismo é importante entender as políticas sociais em sua 

processualidade, como algo complexo, perpassado por conflitos, contradições, lutas, 

resistências, múltiplas determinações (sociais, políticas, econômicas, culturais, 

ideológicas), que estão em constante tensionamento e construção. Apesar das 

adversidades da atual conjuntura e dos desmontes e retrocessos, que estão em processo e 
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os que se avizinham, não podemos cruzar os braços e sucumbir a desesperança, mas 

somar esforços e lutar coletivamente nas arenas dos dispositivos institucionais, nas 

organizações da sociedade civil e nos movimentos sociais, por novas conquistas, mesmo 

que parciais e limitadas, resistindo à desconstrução dos direitos e políticas sociais 

arduamente conquistados. 

 

Assim, a determinação econômica, social e política das políticas sociais nas 

sociedades capitalistas atuais deve ser considerada como um processo 

complexo conflitivo e passível de algumas conquistas, mesmo que parciais. 

Em conjunturas mais desfavoráveis, como a recente onda de políticas 

neoliberais e crise fiscal, o espaço para esses ganhos diminui sobremaneira, 

interpelando, portanto, os discursos mais próximos dos textos diretamente 

políticos e militantes de Marx e Engels. No entanto, isso não inviabiliza por 

completo a atuação político-institucional nos aparelhos e arenas do Estado, 

combinando a mobilização dos movimentos sociais e da sociedade civil com 

as negociações/reivindicações institucionais ou mesmo com a ocupação de 

algumas instâncias estatais, para manter políticas e programas, para formas 

diversificadas de resistência ou de busca de pequenas conquistas, mesmo que 

mais limitadas, no campo das políticas sociais (VASCONCELOS, 2016, 

p.82). 

 

 Assim, torna-se notório que em um contexto de crise do capital os ajustes e 

cortes são nas políticas sociais e direitos, começando pelos que estão à margem do 

sistema, “os improdutivos”, sendo seus cuidados transferidos às famílias, à sociedade, à 

filantropia, numa perspectiva de “refilantropização do social”. Nela o Estado sai de cena 

e transfere a terceiros as responsabilidades que são suas, disseminando o apelo a 

“solidariedade social”. É a máxima “A esmola termina onde o direito começa” ao 

contrário e o resgate da perspectiva higienista de limpeza social para os que são 

“nocivos” para sociedade, dentre eles “loucos”, “marginais”, usuários de drogas, 

sustentados pela ideologia dominante e reproduzido pelos segmentos sociais, que em 

nome do falso moralismo, do medo e receio desses sujeitos, clamam por medidas de 

institucionalização, segregação, internação, prisão, na lógica do cerceamento de 

liberdades, de invisibilidade e silenciamento dos sujeitos que não se enquadram nas 

regras disciplinadoras da sociedade e seu padrão de normalidade e cidadania vinculada 

ao consumo.  

 

Quando as políticas sociais universais são sucateadas, diminui-se o 

investimento mais global na assistência aos grupos sociais mais improdutivos 

com fragilidades existenciais, com várias possibilidades de encaminhamento: 

migração dessas pessoas para as próprias famílias (privatização do cuidado) 

ou para o setor filantrópico; desassistência e negligência social, inclusive 

com aumento do contingente da população em situação de rua; ou ainda 

transinstitucionalização, sendo o sistema prisional um dos principais 
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desaguadouros desse tipo de população. Em contextos desfavoráveis como 

estes, as possibilidades de avanços diminuem em uma reforma psiquiátrica 

abrangente e bem-sucedida, com suporte efetivo e intersetorial no território 

(VASCONCELOS, 2016, p.88-89). 

 

 Isso vai na contramão do que preconiza a reforma psiquiátrica e o movimento 

antimanicomial e se não for combatida representará fortes retrocessos a esses 

movimentos em curso, que lutam pela desinstitucionalização, pela desconstrução dos 

preconceitos e discriminação e por um tratamento humanizado, de base comunitária no 

território, com suporte psicossocial, com articulações intersetoriais, em que a família, os 

profissionais e toda a sociedade é chamada para estabelecer novas relações com as 

pessoas em sofrimento psíquico, que respeite a diversidade e a valorize. 

Diante desse contexto adverso, marcado pela crise mundial e políticas 

econômicas neoliberais, temos um cenário desfavorável às políticas sociais universais e 

as bandeiras específicas, dentre elas a da reforma sanitária e psiquiátrica. Assim, “a 

crise atual mostra ‘que o buraco talvez seja ainda mais embaixo’, que há estruturas que 

resistem e aprofundam a miséria humana e a crise planetária, e que torpeiam os nossos 

objetivos parciais da luta na sociedade mais ampla” (VASCONCELOS, 2012, p.21) 

 

Trata-se de retomar e renovar as nossas raízes de militância popular e de 

esquerda, cujos muitos erros do socialismo real e seus representantes em 

nossos países – os partidos comunistas convencionais – nos estimularam a 

delas nos distanciarmos. Somos nós, que temos a maior responsabilidade por 

pensar os rumos do processo de reforma psiquiátrica neste País, que devemos 

nos mobilizar para dar conta das nossas tarefas. Deixar de fazê-lo, neste 

quadro difícil, pode nos arrastar mais facilmente na correnteza da crise. 

Quando chegamos nos momentos mais difíceis de nossa viagem, em que as 

corredeiras do rio se avolumam, as estratégias usuais de remar a nossa canoa 

podem não dar mais conta de sustentar o trajeto até então conhecido. Então, é 

hora de dar algumas paradas, refletir, conhecer melhor o rio e seus fluxos 

mais traiçoeiros e, renovando nossas energias, retraçar os devidos caminhos 

(VASCONCELOS, 2012, p.21). 

 

 É justamente isso, analisar a conjuntura-estrutura, as rotas seguidas, os percursos 

mais acidentados e redefinir caminhos, construindo outras trilhas e estratégias coletivas 

de luta que nos levem de fato à materialização e enraizamento da reforma sanitária e 

psiquiátrica, construindo “novos sujeitos de direitos e novos direitos para os sujeitos” 

numa perspectiva democrática e emancipatória.  

  Por isso, precisamos ficar atentos às investidas neoliberais com todas as suas 

estratégias de “apropriação da loucura”, com sua indústria farmacêutica e seus hospitais 

privados, com sua lógica de sucateamento do público e investimento no privado, com 
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seus cortes nas políticas sociais e sua desresponsabilização pelas políticas, dentre elas a 

da saúde. E frente a isso, unir esforços coletivos em prol de reavivar as lutas e fortalecer 

o movimento antimanicomial, o movimento de reforma sanitária, e articulá-los com os 

movimentos sociais e com a rede intersetorial e assim fortalecer, ampliar e tornar 

resolutiva a rede de atenção psicossocial e as ações voltadas para a garantia da saúde 

universal, pública, equânime, de qualidade, consentânea às necessidades da população. 

   Em tempos de descenso nas lutas, de desinvestimento e descrença no SUS e no 

setor público em geral, de crise econômica, política, ética, precisamos ocupar as 

trincheiras de luta e resistir a barbarização da vida e ao “veneno mortal” do capital. 

Precisamos lutar pela garantia e ampliação dos direitos humanos e sociais, numa luta 

para além do capital, cujo horizonte é uma nova sociabilidade, plantada no chão da 

História, da luta de classes, de homens e mulheres que mesmo em solo árido, continuam 

a adubar e semear o solo, pois acreditam que mesmo em meio às muitas pedras e 

espinhos do caminho, ao longo percurso e ao cansaço da jornada, há a luz da utopia de 

que a transformação social é possível e que somos todos protagonistas dela. 

   Continuamos convivendo com a ressequidão, com a falta de chuvas, com o 

desalento dos reacionarismos e retrocessos, da “expropriação de direitos”, do 

desrespeito à dignidade humana, porém com a esperança, a força e a coragem de quem 

acredita, teima, sonha e resiste porque sabe que a história, os homens e mulheres e suas 

relações sociais são dialéticas e que o devir histórico nos pertence.  E, assim como o 

sertanejo crer que “o sertão vai virar mar”, nós assistentes sociais, à luz do Projeto 

Ético-Político do Serviço Social, acreditamos que o capitalismo é uma passagem 

sombria, uma erva daninha que afetou nosso solo e nossa plantação, mas que é possível 

combatê-la coletivamente, com os sujeitos sociais que compõe a classe trabalhadora, e 

superá-la, para que o solo volte a ficar fértil e o ser ontológico genérico floresça 

juntamente com uma nova sociabilidade realmente livre, justa, equânime e democrática, 

cuja marca é a emancipação dos indivíduos sociais. 
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4 PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL, SAÚDE MENTAL E 

DIREITOS: debates, dilemas e desafios na contemporaneidade 

 

Nesse capítulo trabalharemos a articulação entre o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social, a Saúde Mental e atenção psicossocial e os direitos, ressaltando os 

debates, dilemas, paradoxos e desafios que os perpassam na atualidade. Nele daremos 

ênfase ao Projeto Ético-político do Serviço Social, gestado na década de 1980 e 

hegemônico na profissão nas quase quatro últimas décadas, dando clara direção política 

e ética a luta em prol da defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora e de um 

projeto comprometido com a construção de uma nova ordem societária justa, equânime, 

solidária e democrática, tendo na ética sua centralidade.  

O referido projeto vai na contramão da sociabilidade capitalista e passa por 

vários embates na contemporaneidade, nessa conjuntura neoliberal, de forte teor 

conservador, reacionário, cuja marca é o profundo desrespeito ao ser humano, a 

reificação das relações e à barbarização da vida. Ele é colocado em cheque, falam de 

sua suposta crise, mas apesar dos ventos contrários ele permanece hegemônico na 

profissão, como norte a guiar os(as) assistentes sociais nas lutas e resistências cotidianas 

em sua defesa e numa atuação pautada nas dimensões teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa, com vistas a uma sociabilidade para além do capital, em 

que os sujeitos sociais sejam realmente livres e iguais.  

 

4.1 Projeto Ético-Político, seu enraizamento e sua materialização em debate 

 

A atual conjuntura, extremamente adversa aos direitos dos segmentos 

trabalhadores, é marcada pelo desmonte dos direitos sociais, pela crise do capital e seus 

corolários, pelo enfraquecimento e criminalização dos movimentos sociais, pela 

naturalização, despolitização e moralização da Questão Social, pela corrupção, pelo 

descenso das lutas de esquerda, pela contrarreforma do Estado. Concomitante a isso, 

ocorre a disseminação da ideologia dominante de que o capitalismo é o fim da história e 

de que o socialismo é utopia e o que nos resta é o conformismo, a apatia e a submissão 

ao capital e sua lógica predadora, de barbárie, de degradação da vida humana e da 

natureza, da desumanização do humano, da tendência ao intimismo e com ela a abertura 
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às questões da vida privada e fechamento ao espaço público, o ocultamento da luta de 

classes e o agravamento da desigualdade estrutural.  

 

Valorizando a instabilidade e a dispersão, a ideologia neoliberal pós-moderna 

declara o “fracasso”: dos projetos emancipatórios, das orientações éticas 

pautadas em valores universais, da razão moderna, da ideia de progresso 

histórico e de totalidade. O estímulo a vivência fragmentada centrada no 

presente (resumida ao aqui e ao agora, sem passado e sem futuro), ao 

individualismo exacerbado, num contexto penetrado pela violência, dá 

origem a novas formas de comportamento (BARROCO, 2011, p.207). 

 

Esse cenário hostil de expropriação dos direitos da classe trabalhadora, de  

precarização e alienação do trabalho, afeta diretamente o exercício profissional do(a) 

assistente social, enquanto profissional que precisa se inserir no mercado e vender sua 

força de trabalho para sobreviver, estando sujeito às condições objetivas dadas pela 

instituição empregatícia para desenvolver seu trabalho, tendo que responder as 

demandas institucionais  e dos(as) usuários(as) por ela assistidos. Essas condições 

limitam sua autonomia que passa a ser relativa ao contexto sócio-histórico, à correlação 

de forças institucionais e à sua capacidade crítica, criativa e propositiva frente a elas, 

com base no projeto ético-político profissional e nos compromissos por ele assumidos.   

 

Este se pauta em um conjunto de valores e numa direção estratégica, o que 

lhe faculta a condição de meio para os profissionais refletirem sobre seus 

valores, sobre suas decisões e as implicações das ações e posturas 

profissionais adotadas. Isso permite-lhes escolher com responsabilidade suas 

estratégias e táticas, sabendo que o que fazem encontra-se dentro dos limites 

dados pela sua condição de trabalhador assalariado. Ao mesmo tempo, não 

permite que tais condições cerceiem sua autonomia relativa dada pela sua 

condição de sujeito de razão e de vontade e, portanto, como sujeito ético [...] 

somente no enfrentamento da falta de recursos institucionais, do desmonte 

das politicas públicas, da satanização do Estado, dos baixos salários, da falta 

de reconhecimento profissional, é que seu trabalho se realiza e, mais do que 

isso, nesta contradição reside suas possibilidades de criar as estratégias de 

intervenção sociopolítica e profissional (GUERRA, 2007b, p. 26). 

  

Diante desse panorama, nós, assistentes sociais somos chamados(as) a reafirmar 

nosso compromisso com a classe trabalhadora, a nos inserir nesses espaços de luta e 

mobilização coletiva, com uma visão crítica, reflexiva, propositiva, participando por um 

arco de mediações, no movimento da luta de classes, nos contrapondo radicalmente ao 

capital e sua dominação, violências e opressões. Além de defender arduamente os 

princípios que compõe o nosso código de ética, materializar o nosso projeto ético-
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político na dinâmica social dos embates cotidianos, em tempos difíceis em que 

parafraseando Marx “quem é livre não são os homens, mas o capital”. 

O Projeto Ético-Político do Serviço Social emerge, no final da década de 1970 e 

início de 1980, tendo como marco o Congresso da Virada em 1979, rompendo com as 

tradicionais concepções filosóficas conservadoras, baseadas no neotomismo e sua 

abstração de valores. Nessa conjuntura sócio-política, marcada pela luta em prol da 

redemocratização do país, a categoria profissional se mobilizou coletivamente em torno 

de debates, discussões, reflexões e posicionamentos contra o conservadorismo 

profissional e a favor da construção de um projeto profissional vinculado aos interesses 

da classe trabalhadora e radicalmente anticapitalista, afirmando pressupostos, valores e 

princípios, cujo norte é uma ética que tem como horizonte uma nova sociabilidade que 

propicie a emancipação humana. Assim, 

 

Temos uma herança conservadora, temos também uma história de ruptura: 

um patrimônio conquistado que é nosso, mas cujos valores, cujas referências 

teóricas e cuja força para luta não foram inventadas por nós. Trata-se de uma 

herança que pertence a humanidade e que nós resgatamos dos movimentos 

revolucionários, das lutas democráticas, do marxismo, do socialismo, e 

incorporamos ao nosso projeto (BARROCO, 2011, p. 215). 

 

O referido projeto é hegemônico na profissão desde a década de 1990 e é 

perpassado por diversos embates, debates, lutas, resistências, tensões, conquistas e 

desafios. O mesmo tem caráter processual e histórico, sofrendo as implicações das 

determinações estruturais e conjunturais, das correlações de força da luta de classes, da 

relação entre Estado e Sociedade e dos desafios postos no cotidiano profissional dessa 

categoria que se articula a outros sujeitos sociais na luta por direitos e pela efetivação de 

valores emancipatórios. Ele é regido por valores e princípios que valorizam o ser social, 

tendo na liberdade o valor ético central, sendo pautado na defesa intransigente dos 

direitos humanos, na recusa do arbítrio e do autoritarismo, na luta pela ampliação da 

cidadania em seus direitos civis, políticos e sociais e para além deles, pelo 

aprofundamento da democracia, com a socialização da participação política e da riqueza 

socialmente produzida, pela construção da equidade, justiça social, respeito à 

diversidade e incentivo ao pluralismo, que o faz transcender os limites de um projeto 

profissional corporativo, vinculando-se assim a um projeto societário, que vá ao 

encontro dos interesses da classe trabalhadora.  
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Isso posto, vale enfatizar que para compreensão do Projeto Ético-Político do 

Serviço Social partimos do clássico conceito de projetos profissionais formulado por 

Netto (1999): 

 

Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, 

elegem os valores que os legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus 

objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e 

institucionais) para o seu exercício, prescrevem normas para o 

comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas relações 

com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as 

organizações e instituições sociais privadas e públicas (inclusive o Estado, a 

que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais)  (p.95). 

 

Temos um projeto profissional crítico, com consciente direção ético-política, que 

se articula a projetos societários progressistas, o que pressupõe projeção do perfil 

profissional que se deseja formar, na perspectiva dos sujeitos se embeberem dele e suas 

bases constitutivas (dimensão teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política) e 

incorporarem seus princípios e valores no exercício profissional. De modo a tomarem 

consciência dos fundamentos objetivos e subjetivos sobre os quais incide sua prática 

tendo condições de tecer críticas à sociedade capitalista; que tenham a oportunidade de 

construção de perfis profissionais conscientes de suas competências na perspectiva 

crítica da defesa de direitos sociais e humanos, percebendo-os como herança dos 

movimentos sociais e da classe trabalhadora e como possibilidade de superação do 

histórico conservadorismo e a adoção de estratégias sócio-políticas vinculadas às lutas 

da classe trabalhadora contra o capitalismo e suas diversas formas de opressão, 

dominação e barbarização da vida. Para isso faz-se necessário fazer “a crítica ontológica 

do cotidiano”, de modo que essa se torne uma ação reflexiva e consciente frente à 

realidade, com as devidas mediações e torne-se práxis (GUERRA, 2007b).  

 

O projeto profissional hegemônico, pela sua perspectiva crítica, constitui-se 

um instrumento, o único capaz de permitir aos assistentes sociais uma 

antevisão da demanda, a captação de processos emergentes e das tendências 

históricas que se configuram e requisitam uma intervenção profissional a 

curto, médio e longo prazos, o significado social e político da profissão e da 

intervenção que desenvolve. Esta capacidade de captar tendências e de se 

preparar técnica e intelectualmente para respondê-las é o diferencial que se 

estabelece entre os profissionais na conjuntura atual (GUERRA, 2007b, 

p.30). 

 

Expostas essas concepções de autores renomados no Serviço Social sobre o 

Projeto Ético-Político do Serviço Social, discorreremos sobre as concepções que os 



160 
 

 
 

nossos sujeitos da pesquisa têm sobre o referido projeto. Várias foram às compreensões 

sobre o mesmo, referindo-o a norte, orientação para a atuação profissional, bem como, 

reportando-o ao componente ético e seu posicionamento a favor da classe trabalhadora e 

à viabilização de direitos, que convergiram no que se refere ao direcionamento para o 

exercício profissional e a dimensão ética. Uma das falas divergiu das demais ao não ter 

clareza do que é o referido projeto e restringi-lo a atuação dos conselhos da categoria. 

Foi explicitado o entendimento do Projeto Ético-Político enquanto fazer 

profissional pautado na perspectiva crítica e dialética da realidade, com viés político, 

ancorado em princípios éticos, contrário ao assistencialismo e às práticas tradicionais, 

funcionando como norte orientador do exercício profissional, compromissado com a 

classe trabalhadora, com a qualificação profissional e com a prestação dos serviços à 

população, via políticas públicas, a serem efetivadas como direito do cidadão e dever do 

Estado.  

 

Esse projeto ético-político trouxe um novo fazer profissional, antes era mais 

pautado nessa questão do assistencialismo, da prática tradicional e hoje a 

gente deve ter uma visão bem crítica da realidade, dar contexto aquela 

situação e esse projeto é como a gente enxerga essa nossa prática. É como 

José Paulo Netto diz “é a autoimagem da profissão”. Não é exatamente dar 

uma receita de como o profissional deve se portar, mas uma orientação, dar 

um norte a gente a seguir, como é que a gente quer o nosso comportamento 

profissional, como deve ser, deve ser voltado para princípios éticos, ter uma 

visão política, visão dialética das coisas. Esse projeto traz essa questão da 

gente ter um compromisso com o serviço que a gente tá prestando a 

sociedade né, e também se autocapacitar constantemente, porque cada 

política que a gente se insere é uma realidade totalmente diferente. A gente 

tem que trabalhar na perspectiva do direito do cidadão. O usuário não é 

alguém que precisa da nossa ajuda, a gente tá aqui porque é uma política 

pública, a política de saúde é um direito do cidadão e dever do Estado 

(JUSTIÇA SOCIAL). 

 

É um norte que orienta a atuação. Ele propõe como a gente deve atuar, em 

que perspectiva, na defesa de quem, da classe trabalhadora. É esse norte que 

fortalece e dá sentido a nossa atuação profissional na perspectiva realmente 

da garantia do direito do usuário, já que minha profissão se propõe a isso 

(COMPROMISSO). 

 

 Além de compreenderem o Projeto Ético-Político enquanto compromisso com a 

viabilização dos direitos nas políticas públicas, com ética; ressaltaram também que este 

exige disposição para se posicionar no que concerne a seu trabalho, atribuições e apoiar 

os colegas nesse processo. 

 

Acredito que seria você ter que trabalhar  dentro dessa viabilização dessas 

políticas públicas e fazer um serviço ético, você não se deixar levar por 
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algumas coisas que você vê dentro do seu, vamos supor, aconteceu aqui uma 

colega concursada também tá sendo pressionada a fazer algo. Você tem que 

fazer, porque o pessoal da atenção básica não faz, você tem que fazer. E eu 

estava aqui, não era comigo, mas fui adiante, você não é obrigada a fazer 

isso, onde é que está dizendo que você é obrigada a fazer isso, isso foge do 

seu serviço. Você tem que trabalhar com ética dentro do seu e no que você 

puder auxiliar a equipe com a qual trabalha, você tem que se posicionar 

diante, porque tem uns colegas que são mais posicionados, tem outros que 

tem um pouco de receio, aí a gente tem que auxiliar eles ao mesmo tempo 

(EQUIDADE). 

 

 Na compreensão do sujeito da pesquisa DEMOCRACIA o projeto em questão é 

o embasamento teórico, que possibilita a capacidade de análise de conjuntura, sendo 

algo amplo, complexo e dinâmico, que engloba o conhecimento da política e o 

funcionamento da sociedade e exige constante aprofundamento. 

 

Acho que o projeto ético-político ele viabiliza para o assistente social uma 

visão ampla das coisas, o conhecimento da política, do funcionamento da 

sociedade. Vejo o projeto ético-político como todo o nosso embasamento 

teórico, que é uma coisa dinâmica, que a gente tem que tá sempre se 

atualizando, conhecendo e é bastante complexo e amplo e a gente tem que tá 

sempre em busca de se aprofundar (DEMOCRACIA). 

 

 A definição acima exposta restringe o projeto a seu aspecto teórico, 

desconsiderando que a materialização e enraizamento do mesmo se dá pelo 

imbricamento e indissociabilidade das dimensões teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa que subsidiam o exercício profissional crítico-reflexivo, 

comprometido e propositivo.  

A percepção do sujeito LIBERDADE sobre o projeto é destoante dos demais, 

em que é notório o equívoco que faz entre o projeto ético-político do Serviço Social e os 

conselhos da categoria, visto que, ao passo que o conceitua como suporte profissional e 

ressalta a ética, o restringe a dimensão da organização política da categoria profissional, 

a atuação do conjunto CFESS/CRESS.  

 

Na minha visão é o único que dá suporte a gente, é o que a gente estuda que 

vai realmente botar, você tem a sua ética, o seu suporte, de todos os 

conselhos o único que eu acho que batalha mesmo é o da gente, é o CRESS é 

o CFESS. Então assim, eu acho que o projeto ético-político do assistente 

social é o projeto. Ele assim, dá um suporte prá gente profissional. Não tenho 

muito o que dizer não (LIBERDADE). 

 

O exercício profissional à luz do projeto ético-político exige compreender o 

movimento dialético da realidade em sua totalidade, contradições e mediações, indo do 
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universal ao particular, passando pelas singularidades para compreender a trama que 

compõe a realidade social, desvelar suas peculiaridades, limites, possibilidades e 

desafios e a partir deles traçar estratégias de intervenção e enfrentamento na perspectiva 

da luta e resistência coletivas. 

 

Perceber a realidade como totalidade, de modo a perseguir as mediações, 

apanhar as contradições do real não como vício do pensamento, mas como 

possibilidades inerentes à própria realidade pelas quais o profissional poderá 

fazer a leitura da realidade e em tais contradições captar as possibilidades de 

intervenção e as perspectivas de seu enfrentamento. Essa forma de captar a 

realidade se reflete na apreensão das diversas e diferentes sequelas da 

“questão social” que se expressam por meio de carências: trabalho, moradia, 

saúde, leitos hospitalares, vagas em escolas, creches etc. E este assistente 

social capta os objetos de intervenção que colhe na realidade como unidade 

de diversos (síntese de determinações macroscópicas de natureza econômica, 

histórica, política, cultural, social, moral, e de determinações microscópicas 

referentes às subjetividades dos sujeitos envolvidos [...] o projeto lhe permite 

ter clareza da sua intencionalidade, decifrando o significado das demandas, 

captando a necessidade que subjaz a elas (GUERRA, 2007b, p.20). 

 

É importante frisarmos que o projeto ético-político do Serviço Social, o 

posicionamento contra o conservadorismo, a aproximação com a teoria social crítica e 

aliança com outros segmentos sociais, na luta pela redemocratização do país, foram 

gestados durante o árduo período da ditadura militar. Conforme nos aponta Ramos 

(2009, p.42): “nas contradições de um período nefasto, como a ditadura, encontramos o 

solo para descobrir, elaborar e aglutinar anseios coletivos por uma nova forma de 

apreender à sociedade e a profissão”. Nessa direção, Duriguetto (2014) dispõe: 

 

Temos, assim, um patrimônio de rupturas com o conservadorismo, que nos 

coloca em sintonia com a defesa e com a construção de uma vida cotidiana 

cheia de sentidos para a humanidade. Nosso projeto profissional chama-nos a 

sermos sujeitos nas lutas pela construção desses cotidianos, que traduzem a 

sintonia com os conteúdos da emancipação humana. Nosso projeto nos 

possibilita sermos sujeitos profissionais com uma função teórico-

metodológica e ético-política a desempenhar na sociedade. Para tanto, um 

dos nossos desafios é o de nos constituir como sujeitos profissionais críticos, 

comprometidos e propositivos. Isso nos convoca a superar os limites de 

sermos apenas sujeitos institucionais executores de políticas, o que implica 

em irmos para além das políticas e serviços que operamos e nos 

sintonizarmos com o horizonte das necessidades e das lutas dos sujeitos que 

demandam nossa intervenção (p.192). 

 

 Esse desafio de nos sintonizarmos com as lutas dos sujeitos que demandam 

nossos serviços, que são classe trabalhadora como nós, nos permite ampliar nossos 

horizontes e “calcados no chão da história”, com seus limites, possibilidades e desafios, 
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sejam eles estruturais e/ou conjunturais, a enxergar os sujeitos em suas relações, 

dinâmica, contradições e a construir e protagonizar lutas coletivas com eles e para eles, 

por melhores condições de vida, por meio da democratização do acesso à riqueza 

socialmente produzida, por meio da ampliação do acesso às políticas sociais públicas, 

da universalização de direitos, sendo esses apenas mediações que não se esgotam em si 

mesmos.  

Para que isso ocorra, é imprescindível a categoria dos/as assistentes sociais, 

vinculados a outros sujeitos coletivos, ter claro posicionamento político e tensionar o 

Estado, para que esse atue frente as refrações da questão social, via políticas públicas de 

forma direta, contínua e democrática, reconhecendo essas, enquanto conquista e direito 

da classe trabalhadora, para garantir suas condições de sobrevivência, frente as diversas 

formas de barbarização e mercantilização da vida impressas pelo capital. 

 

Ao eleger a emancipação, a democratização econômica e social, a defesa das 

políticas públicas, o assistente social está se posicionando contra as diversas 

formas de dominação e de preconceito – de classe, raça, credo, etnia, gênero, 

religião, opção sexual -, contra o autoritarismo, contra a concentração de 

renda, a exploração do trabalho pelo capital que se expressa de variadas 

maneiras, a privatização da vida social, a mercantilização da força de trabalho 

e das formas de sociabilidade, as diversas formas de violência, entendidas 

como a utilização tanto da força física quanto do constrangimento psíquico, 

muitas vezes formas utilizadas nas intervenções profissionais e pelas 

instituições, as quais, na sociedade burguesa, são destinadas a controlar 

comportamentos e moldar subjetividades. Este posicionamento coloca o 

assistente social como sujeito coletivo, em confronto com o projeto 

neoliberal cuja direção vai ao encontro dos interesses de acumulação, 

valorização, concentração e centralização do capital (GUERRA, 2007b, p.21-

22). 

 

 Nessa perspectiva do compromisso com a emancipação humana vem sendo 

enraizado o projeto ético-político do Serviço Social, procurando articular-se a outras 

categorias e segmentos sociais que comunguem desses valores e de bandeiras de luta 

afins. Para melhor entender o referido projeto recorreremos a Ramos (2009), e sua 

concepção acerca do mesmo. De acordo com a autora supracitada, 

 

O Projeto Ético-Político do Serviço Social, consolidado nas décadas de 1980 

e 1990, tem, como uma de suas características, pensar a profissão no contexto 

histórico, garantindo a análise da sua particularidade e da sua relação com 

outros sujeitos sociais e profissionais, na busca, sob determinadas condições 

sócio-econômicas, de estabelecer alianças e parcerias, na defesa de valores e 

princípios comprometidos com a emancipação humana. Esse projeto 

conquistou hegemonia, na primeira metade da década de 1990, expressa, 

notadamente, em três níveis: na produção do conhecimento, nos marcos 

legais e na organização política (p.42). 
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 Em consonância com Netto (1999), Ramos (2009) reafirma o que esse autor 

sinalizava uma década antes, no que se refere à hegemonia do projeto ético-político, 

frisando que as vanguardas profissionais articularam uma direção social estratégica em 

torno de dois elementos: a participação cada vez maior do corpo profissional em 

eventos e espaços coletivos de discussão e a descentralização desses e a sintonia do 

referido projeto com os movimentos da sociedade brasileira e das classes. Netto (1999) 

argumenta que o projeto ético-político é promissor e ressalta: 

 

[...] Fica claro que o projeto ético-político do Serviço Social tem futuro. E 

tem futuro porque aposta precisamente ao combate - ético, teórico, 

ideológico, político e prático-social – ao neoliberalismo, de modo a preservar 

e atualizar os valores que, enquanto projeto profissional, o informam e o 

tornam solidário ao projeto de sociedade que interessa à massa da população 

(NETTO, 1999, p. 19). 

 

Posteriormente Netto (2007) traz ao debate a problematização da suposta crise 

do projeto ético-político do Serviço Social e na mesma direção Braz (2007) 

problematiza os graves riscos da perda da hegemonia do projeto ético-político. Por 

outro lado, Ramos (2009) e Cisne (2009) contra-argumentam as teses de Braz (2007) e 

Netto (2007) acerca da problematização da suposta crise do projeto ético-político e da 

suposta perda da hegemonia do mesmo no âmbito profissional. As referidas autoras, 

com as quais concordo e dialogarei mais adiante, defendem que apesar da ofensiva do 

capital avançar a passos largos em suas contrarreformas, e a esquerda brasileira estar 

passando por uma expressiva crise, tendo sérias repercussões na classe trabalhadora, no 

seu processo de organização e no Serviço Social e o projeto ético-político do Serviço 

Social está sob fortes ameaças, o mesmo não está em crise de hegemonia, visto que 

ainda existem sujeitos coletivos que resistem e se contrapõem a lógica do capital e 

cravam suas bandeiras de luta de classe no chão da história.  

Iniciemos o acalorado debate por Netto (2007). O referido autor afirma que “A 

conjuntura atual no Brasil, não registra mobilização e resistência expressivas à cultura 

neoliberal” (2007, p.38), bem como ressalta a crise de implementação do projeto ético-

político, dispondo: “Hoje, porém, as ameaças apenas anunciada em 1999 adquirem uma 

densidade que põe em crise a implementação do projeto “ético-político”. Então o seu 

enfrentamento supõe mais vontade política organizada e menos ilusões otimistas” 

(NETTO, 2007, p.40). 
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A esse respeito Cisne (2009) argumenta que concorda com a leitura de Netto 

acerca do governo PT, mas contrapõe-se a sua afirmação acerca da inexistência de 

mobilização e resistência expressivas ao neoliberalismo, ressaltando que apesar de 

estarmos num período de forte descenso, as lutas e resistências permanecem e que não 

estamos paralisados como classe vivendo “ilusões otimistas”, mas sim temos os pés 

fincados na leitura crítica da realidade, percebendo a adversidade histórica para o 

trabalho, o transformismo pelo qual passou o PT e suas tentativas de cooptação da 

esquerda, que absorveram segmentos da categoria profissional. 

Netto (2007) defende a tese de que o projeto ético-político nessa conjuntura está 

“inviabilizado” por dois aspectos: o primeiro é que o “elenco dos objetivos do Serviço 

Social tem sido intencional e acintosamente minimizado mediante a centralização das 

suas funções no plano assistencial [...] a redução do Serviço Social à ‘profissão da 

assistência’ configura uma enorme regressão” (p.38). O segundo aspecto ressaltado pelo 

autor é o “que se refere aos requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu 

exercício – está claro que aqui se insere, entre outros componentes, toda a problemática 

da formação profissional” (p.39) 

 Aos argumentos de Netto (2007), Ramos (2009, p.45-46) contra-argumenta dos 

graves riscos que estão postos com a dinâmica do capital, sendo uma questão complexa, 

mas ressalta que essa “assistencialização das políticas”, apesar das fortes investidas do 

governo nessa concepção, ela não é a única perspectiva no debate e segmentos 

expressivos de profissionais e entidades nacionais da categoria vem contrapondo-se a 

ela, não sendo essa concepção que dá direção aos debates em defesa da Assistência 

Social, Seguridade Social e Projeto Ético-Político. A referida autora ressalta, ainda, o 

importante papel dos debates políticos da categoria que precisam ser fortalecidos pelo 

Conjunto CFESS/CRESS, a ABEPSS e a ENESSO, do espaço dos conselhos de direitos 

e da crítica da literatura sobre o tema e pontua: 

 

Das reflexões, postas por Netto, não temos dúvidas quanto à necessidade de 

desmistificar, teórica e politicamente, esses processos, no seio da categoria, 

especialmente com a tendência de precarização da formação e do exercício 

profissional. Precisamos, no entanto, reconhecer as contradições desse 

processo e as contraposições feitas pelos defensores do projeto ético-político 

profissional, em suas intervenções, a exemplo do próprio autor em discussão, 

que tem feito a esse estado atual das coisas (RAMOS, 2009, p.46). 
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 Assim, percebe-se que Ramos (2009) não nega as investidas do capital para 

fragilizar as concepções críticas, as mobilizações e lutas contrapostas a sua ordem sócio 

metabólica e a um projeto de classe que tenha como fim sua extinção e a construção de 

um novo tipo de sociabilidade, como é o caso do projeto ético-político do Serviço 

Social. Todavia, frente a esses desafios postos no presente, ela aponta possíveis 

caminhos a serem trilhados e o que já vem sendo feito nesse processo, ressaltando que 

não estamos e não podemos ficar apáticos diante dessas investidas, mas vermos nas 

contradições, no movimento da realidade possibilidades de encontros, resistência, 

contraposições e mobilizações. Assim, dispõe que “Os sujeitos profissionais precisam 

se encontrar, é, pois, a presença que tem a força de mobilizar e de promover iniciativas 

que favoreçam a apreensão da realidade, instigando-nos para irmos além do lugar que 

estamos, pois ter projetos é entrar em movimento, é romper com estagnações” 

(RAMOS, 2009, p. 42). 

 Braz (2007) argumenta que o que põe o projeto ético-político do Serviço Social 

em crise são dois problemas centrais: 

 

O primeiro diz respeito à ausência de uma proposta alternativa à do capital na 

sociedade brasileira, capaz de unificar interesses sociais distintos relativos ao 

trabalho [...] O segundo problema está centrado em fatores objetivos que 

incidem sobre as bases materiais do projeto profissional. Refiro-me às 

condições atuais sobre as quais se efetivam o processo de formação 

profissional e o próprio exercício da profissão no Brasil (p.7). 

 

 

 A respeito do primeiro problema, apontado por Braz, no que tange a uma 

proposta alternativa ao capital, Ramos (2009) reconhece a crise real da esquerda e as 

repercussões dessa para o Serviço Social e argumenta que “esse projeto não é endógeno 

à profissão, se formou no contexto de variadas influências do pensamento crítico e da 

esquerda e essa crise da esquerda caracteriza profundas alterações no âmbito do projeto 

ético-político profissional” (p.43). Porém, destaca alguns movimentos sociais do Brasil 

na luta em prol dos interesses do trabalho (movimentos por moradia, movimento dos 

trabalhadores sem teto, movimento dos trabalhadores desempregados e MST). Ressalta, 

ainda, que a relação entre esquerda e projeto ético-político não se restringe a uma 

questão partidária (PT), que tem impactos sérios sobre o projeto e sobre a organização 

da classe trabalhadora e sobre as profissões mais críticas como o Serviço Social, 

afirmando que os segmentos mais progressistas da profissão mantêm a agenda de lutas 

com as devidas mediações, atenta aos limites e contradições.  
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 Em consonância com Ramos (2009), Cisne (2009) argumenta que temos 

propostas alternativas ao capital, só não conseguimos ainda unificar os interesses 

relativos ao trabalho. Ademais, destaca ser limitador resumir a luta de classe, a um 

governo, um partido (PT), por mais força política que ele tenha e por mais que seu 

transformismo repercuta sobre a classe trabalhadora, em sua desmobilização e 

descrédito. Além de frisar que desconhece uma vinculação restrita entre nosso projeto 

profissional e o PT, deixando claro que o que pautou o Projeto Ético-Político do Serviço 

Social foi o amadurecimento teórico com o marxismo e alianças com as classes 

subalternas e seus interesses, que vem sendo renovada constantemente pelas entidades 

da categoria. E salientou ainda, que o referido projeto continua sendo um protagonista 

de resistência política, ao lado dos sujeitos coletivos que representam os interesses das 

classes subalternas. 

 No que tange ao segundo problema elencado por Braz (2007), acerca das 

condições objetivas que repercutem nas bases materiais do projeto, Ramos (2009) 

concorda que a precarização da formação com a disseminação da graduação a distância 

pode trazer dificuldades à materialização dos princípios do projeto, mas se reporta a 

história para mostrar que o projeto nunca esteve em consonância com as 

contrarreformas da educação e que essas fragilidades encontradas tornaram-se motivos 

de crítica e de luta coletiva. E conclui seus argumentos afirmando que a atual conjuntura 

não aponta elementos concretos que comprovem uma crise de hegemonia do Projeto 

Ético-Político do Serviço Social, visto que, 

 

[...] nas suas três esferas constitutivas, não há indicativos para tal. Do ponto 

de vista da produção do conhecimento, notamos a predominância da teoria 

social crítica das nossas produções permanece [...] No âmbito dos nossos 

instrumentos normativos, não identifico elementos para falar em crise de 

hegemonia, porque não aconteceram, em nenhum dos nossos marcos legais 

ou instrumentos normativos – código de ética, lei de regulamentação e 

diretrizes curriculares -, mudanças regressivas. Permanecem em vigência, 

com legitimidade, os documentos que foram construídos e aprovados 

coletivamente, com clara direção de defesa dos princípios éticos-políticos 

dessa profissão. E, na dimensão da organização política, penso, também, que 

mantemos, na multiplicidade das entidades representativas nacionais – 

ABEPSS, CFESS, ENESSO – uma direção política de sustentação ao projeto 

profissional hegemônico (RAMOS, 2009, p.47). 

 

 Comungando com a perspectiva de Ramos (2009), a respeito das esferas 

constitutivas do projeto, Cisne (2009) pontua: que no campo de resistência teórico-

política, apesar de existirem setores conservadores, a hegemonia é do marxismo e 
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exemplifica sua dinamização por meio da oferta, pelo conjunto CFESS/CRESS, da 

especialização à distância e do Curso Ética em Movimento, como forma de capacitar 

criticamente os profissionais e o crescimento e a qualidade das produções teóricas na 

área, em uma perspectiva crítica; na dimensão jurídico-política sinaliza avanços junto ao 

CFESS/CRESS na publicação das resoluções CFESS 493/2006, CFESS 489/2006, 

CFESS 533/2008, todas elas demonstrando o compromisso ético com o nosso projeto 

ético-político e societário. No que tange a dimensão político-organizativa, Cisne (2009) 

cita como demonstrações de resistência e capacidade de enfrentamento da categoria 

profissional a campanha CFESS/CRESS “Lutar por direitos, romper com 

desigualdade”, a luta por concurso público (concurso para assistentes sociais do INSS), 

luta por projeto de lei para inserção de assistentes sociais na educação (PLC 060), pela 

redução da carga horária de trabalho de assistentes sociais para 30 horas (PLC 152), os 

Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS, os Congressos 

Brasileiros de Assistentes Sociais – CBAS e o Congresso alusivo aos 30 anos da virada, 

entre outros. E ressalta: “Continuamos forjando lutas, buscando enfrentar os desafios 

postos para a afirmação e enraizamento do Projeto Ético-Político” (CISNE, 2009, p. 93) 

Como brilhantemente Ramos (2009) e Cisne (2009) pontuaram, não há indícios 

concretos de crise de hegemonia do nosso projeto profissional, pois o mesmo em suas 

bases constitutivas está íntegro e ativo, mas há fortes ventos contrários sobre a classe 

trabalhadora e todos os sujeitos e projetos coletivos que teimam em resistir ao capital.  

 

O grande desafio dos segmentos profissionais identificados com a defesa do 

projeto ético-político é avançar na luta política e ideológica, é fazer a grande 

política gramsciana, tanto do ponto de vista da profissão, como no âmbito da 

sociedade. A perspectiva organizativa dos assistentes sociais deve fortalecer a 

contraposição ao pensamento único, ao isolamento da crítica, ao 

conservadorismo , tão presentes na atual conjuntura brasileira, na perspectiva 

do fortalecimento e autonomia dos movimentos vinculados ao trabalho e que 

defendem a eliminação da ordem sócio-metabólica do capital (RAMOS, 

2009, p.47). 

 

Assim, torna-se perceptível que grandes são os desafios para a nossa categoria e 

para os sujeitos sociais, por isso, precisamos unir esforços e avançarmos na 

organização, mobilização coletiva e luta político-ideológica em prol do fortalecimento 

dos movimentos em defesa do trabalho e contra o capital, na perspectiva da plena 

expansão dos indivíduos sociais, ou seja, da emancipação humana. 
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Cabe a nós, assistentes sociais, na condição de uma categoria profissional 

comprometida com a classe trabalhadora, não apenas lutarmos em defesa, 

mas também pelo enraizamento do Projeto ético-político do Serviço Social. 

Para isso, é importante buscarmos “soldar laços de pertencimento de classe”, 

reforçando as fileiras dos sujeitos coletivos e das “toupeiras” que vêm 

resistindo neste contexto regressivo, na afirmação e defesa das políticas 

sociais, ou seja, na manutenção das condições de vida, necessidade primeira 

para empreendermos lutas. Contudo, como toupeiras, podemos e devemos 

surpreendermos “os de cima”, indo para além dessas mediações com as 

políticas sociais, à medida que podemos, como classe trabalhadora inflamar 

um acúmulo de força que promova um ascenso das massas, podendo esse 

desembocar em um necessário processo revolucionário (CISNE, 2009, p.95-

96). 

 

Assim, torna-se notório que para que o referido projeto se materialize e enraíze, 

faz-se necessário que a categoria profissional tenha consciência desse compromisso, 

acredite nele e o assuma, bem como, que se reconheça enquanto classe trabalhadora e se 

articule a outros sujeitos coletivos, visto que, “uma adorinha só não faz verão”.  

Nesse sentido, indagamos aos sujeitos da pesquisa se eles acreditam que o 

Projeto Ético-Político pode ser materializado, de que forma e solicitamos que eles (as) 

citassem um exemplo do cotidiano. Foi consensual que esse pode sim ser materializado, 

todavia, as formas em que essa se dá e os desafios que a perpassam foram apontados de 

formas diversas.  

A materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social requer o esforço da 

categoria profissional, assim como a identificação de cada sujeito com a política na qual 

atua e com o compromisso com o aprimoramento contínuo para a prestação de serviços 

de qualidade para os usuários (que esbarra na precarização das condições de trabalho, 

baixa remuneração). O referido projeto é hegemônico, parte de uma perspectiva crítica, 

da luta por justiça social, liberdade e direitos para os cidadãos e vai de encontro ao 

capitalismo. A fala do sujeito da pesquisa, abaixo citada, traz como exemplo do 

cotidiano, no que se refere à materialização do referido projeto, aos enfrentamentos dos 

desafios, as experiências exitosas, a participação profissional na criação de estratégias 

em prol da diminuição do sofrimento psíquico e de trabalho de cunho preventivo com 

usuários e famílias.  

 

Pode, agora assim, requer também o esforço da categoria. Ele realmente é a 

forma que se tornou hegemônica, a gente sempre trabalhando nessa 

perspectiva crítica de lutar por mais justiça social, de dar liberdade ao 

cidadão. Então assim, a gente tem que pensar que vai dar certo sim, porque se 

a gente não tiver essa ideia positiva o que é que a gente tá fazendo né?! Esse 

projeto profissional vai de encontro a um projeto mais amplo de sociedade 

que visa tanto o econômico, aí a gente vai nessa vertente social, pra dar certo 
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eu acho que requer também até um esforço profissional pra gente tá buscando 

realmente se identificar naquela política que a gente tá inserido, se qualificar 

[...] A área é tão mal remunerada, e muitas vezes, a gente precisa dividir esse 

nosso tempo com outro vínculo [...] Exemplo é ir enxergando os sujeitos 

como sujeitos de direitos, a gente tá dando sempre o nosso melhor, muitas 

vezes, enfrentamos bastante desafios no dia-a-dia, mas a gente tá sempre 

disposto a fazer mais, a enfrentar todos esses problemas, porque quando a 

gente se depara com experiências exitosas, com casos que deram certo  e a 

gente pode dar nossa contribuição, então isso é gratificante. É o que faz a 

gente tá sempre trabalhando nessa perspectiva de solucionar, ou então, pelo 

menos, tá apontando caminhos que possam tá reduzindo esses sofrimentos 

emocionais, esses problemas com relação a saúde mental, aqui eu noto que é 

um processo de adoecimento da própria família. Quando a gente consegue 

fazer um trabalho até preventivo, que é o ideal na verdade, possa tá ajudando, 

de certa forma, a esses problemas não criar dimensões maiores (JUSTIÇA 

SOCIAL). 

 

  A compreensão da materialização do projeto como algo complexo, mas que 

precisa se tentar dentro das possibilidades que se tem. Efetiva-se por meio da 

viabilização de direitos (do próprio servidor e dos usuários que atende), pela construção 

de iniciativas que procurem transcender o legal para o real, o preconizado pela política 

de saúde mental estar tentando inserir na dinâmica institucional, com as devidas 

mediações e dentro dos limites impostos pelas condições objetivas que se tem. 

 

É bem difícil essa questão da materialização do projeto ético-político do 

serviço social, a gente tenta, tem que tentar fazer pelo menos o que der pra 

gente ir fazendo com a gente como profissional, com o usuário que procurar 

o serviço, o máximo que puder. Quando você vai atrás dos seus direitos como 

servidor, como profissional assistente social e dos direitos dos seus usuários, 

da parcela a qual você atende, você tá tentando materializar isso. Então, 

acredito que seja isso, é tentar realmente fazer, tentar sair do papel, das rodas 

de conversa, dos fóruns, do que quer que seja, a gente tem que tentar 

(EQUIDADE). 

 

 Entendimento da materialidade do referido projeto no que se refere à garantia de 

direitos, ao atendimento de forma qualificada (que acolha os usuários, identifique suas 

demandas, atue frente a elas e acompanhe todo o processo), à reinserção familiar, social 

e no mercado de trabalho, nas conquistas de cada usuário e no trabalho articulado a 

outros serviços que compõe a rede intersetorial. Tem suas limitações e desafios, mas 

tem possibilidades inscritas na realidade social, no exercício profissional cotidiano.  

 

Nessa garantia do direito, de buscar que esse usuário seja atendido de forma 

qualificada, quando eu consigo, por exemplo, reinserir uma pessoa 

socialmente, ver aquela pessoa receber alta e tá se reinserindo no mercado de 

trabalho, saber que fiz parte daquilo, porque quando ele chegou aqui foi 

acolhido por mim e pelo restante da equipe, que acompanhei seu processo, 

ouvi, reconheci suas demandas e fui em busca de uma solução para isso, 

perceber que ele voltou pro seio familiar, são poucos casos, mas acontecem 
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[...] Cada conquista de cada usuário é relevante, é ver que alguém de repente 

voltou prá escola, uma mãe que estava afastada dos filhos por causa da 

dependência e ela conseguiu o convívio novamente, porque hoje ela está bem 

para cuidar dos seus filhos,. E aí tem muitas limitações, muitas dificuldades, 

mas eu acho que a gente vai conseguindo fazer, quando eu consigo trabalhar 

junto a outros serviços, então se materializa aí, nessas ações 

(COMPROMISSO). 

 

 O projeto adquire vida quando se tem conhecimento sobre ele e o coloca na 

prática profissional, com uma atuação dinâmica, crítica, reflexiva, para além da 

execução dos serviços, tornando-a práxis.  

 

A medida que a gente tem conhecimento, toma posse desse conhecimento em 

relação os Projeto Ético-Político do Serviço Social, na nossa prática, na nossa 

ação, é visivelmente percebido entre os colegas, os profissionais, porque você 

passa a atuar de forma dinâmica, crítica, não é só aquele executor. Eu tô 

sempre naquela reflexão pra fazer a práxis. Quando a gente nas nossa prática 

faz acontecer de forma dinâmica, crítica, a gente tá mostrando o Projeto 

Ético-Político tem vida (DEMOCRACIA). 

 

 A materialidade do projeto profissional se dá na convivência com os usuários, no 

cotidiano, nas escutas. Ressalta o receio de passar dos limites éticos com as escutas e 

suas limitações no que se refere às ações na área. Diante dessa fala, é importante 

problematizar a questão das escutas, que dependendo da forma como ela é feita e dos 

objetivos a que se propõe, podem fugir ou não das competências e atribuições 

profissionais. A linguagem é um dos principais instrumentais utilizados pelos(as) 

assistentes sociais, sendo a fala e a escuta elementos constitutivos dela. 

 

Tendo como instrumento básico de trabalho a linguagem, as atividades desse 

trabalhador especializado encontram-se intimamente associadas a sua 

formação teórico-metodológica, técnico-profissional e ético-política. Suas 

atividades dependem da competência na leitura e acompanhamento dos 

processos sociais, assim como no estabelecimento de relações e vínculos 

sociais com os sujeitos sociais junto aos quais atua (IAMAMOTO, 2003, 

p.97). 

 

 A escuta é uma forma de acolhimento individual ou em grupo, de identificação 

de demandas, de aproximação com os(as) usuários(as) do serviço, de interação, que se 

for desenvolvida nessa perspectiva de estreitar os canais da comunicação articulado a 

linguagem, está coerente com o exercício profissional. No entanto, se essa se der no 

sentido terapêutico, está vedada ao assistente social, conforme versa a Resolução nº 

569/2010, anteriormente exposta, visto que, essa prática não possui relação com a 

formação do assistente social, cabendo a cada profissão respeitar os limites de sua 
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atuação técnica, e de acordo com a lei que regulamenta a profissão do assistente social, 

a Lei 8.662/1993, essa não compõe suas competências profissionais e atribuições 

privativas.  

 

Eu acho que sim. Realmente eu tenho ele como se fosse o meu caminhozinho 

que eu tenho que seguir. Na convivência com eles, no dia-a-dia, nas escutas, 

eu me baseio muito por ele para não passar do meu limite, então meu limite 

de assistente social é ali com eles, mais do que isso eu não posso. Eu sou bem 

limitada a certas ações desenvolvidas aqui na minha área, eu não passo do 

que é pra ser não. O que pega mais no projeto ético-político pra mim são as 

escutas, que eu tenho muito medo de passar além do que eu esteja apta aqui 

(LIBERDADE). 

  

Diante das falas supracitadas, nota-se que os sujeitos, em sua maioria, conhecem 

o Projeto Ético-Político do Serviço Social, precisando alguns aprofundar o 

conhecimento a seu respeito e incorporá-lo de forma mais efetiva no seu exercício 

profissional, porém, todos relatam procurar materializá-lo na convivência e intervenções 

diárias junto aos(as) usuários(as) do serviço e suas famílias, na viabilização de direitos, 

no enfrentamento dos desafios e nas experiências exitosas de reinserção familiar e 

social. 

O desafio é, portanto, fortalecermos cotidianamente as raízes do nosso projeto 

ético-político, por meio do exercício profissional crítico-reflexivo, das lutas e 

resistências coletivas, imprimindo-lhe um caráter revolucionário, articulado aos amplos 

segmentos sociais, seus interesses estreitando assim o vínculo de pertencimento de 

classe em prol da transformação societária.  

 

4.2 Caminhos que se entrecruzam: projeto ético-político, saúde mental e viabilização de 

direitos para os usuários dos CAPS da região Seridó 

 

O processo de materialização do projeto ético-político do Serviço Social nos 

CAPS da região do Seridó, no qual se insere a defesa dos direitos dos (as) usuários (as) 

de tais serviços, reque trilhar caminhos diversos, construir rotas, percursos, perder o 

rumo, recomeçar e ir paulatinamente reencontrando a direção individual e coletiva  sob 

o chão árido e sol escaldante, em meio à seca, as pedras e espinhos, e em meio às flores 

e frutos que teimam, respectivamente, em desabrochar e brotar, reavivando em nós a 

esperança em dias melhores. Entre esses (as) caminhantes, estão os (as) assistentes 
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sociais dos CAPS da região seridó, que resistem e vão desbravando os mais difíceis 

percursos da tortuosa e apaixonante saúde mental e construindo novos rumos, mesmo 

em meio às incertezas, aos obstáculos e ao cansaço da árdua jornada. Esses (as), tendo 

como norte o projeto ético-político do serviço social e os princípios da reforma 

psiquiátrica, vão cravando, no chão da história, a luta pela viabilização de direitos para 

as pessoas em sofrimento psíquico, em meio a avanços e recuos, indo na contramão da 

sociabilidade capitalista. Essa não é uma tarefa fácil, principalmente numa conjuntura 

tão adversa, em que é preciso não sucumbir a perspectivas imediatistas e fatalistas e 

munir-se da paciência histórica, fazer as devidas mediações e continuar acreditando e 

arando o solo, junto a outros sujeitos coletivos, para que esse torne-se fecundo, e as 

sementes da transformação social sejam plantadas e floresçam. 

Enveredaremos pelos caminhos do projeto ético-político, da saúde mental e dos 

direitos para as pessoas em sofrimento psíquico, que se entrecruzam, dialogam e 

constroem novas perspectivas para a saúde mental, em especial, para essa nos CAPS da 

região Seridó, nosso lócus de pesquisa.  

 Como anteriormente exposto, entendemos que o conceito de cidadania, 

democracia, igualdade, liberdade, direitos, estão atrelados substancialmente à luta de 

classes e a modernidade e que esses tornaram-se funcionais ao capital e sua lógica de 

acumulação e mercantilização da vida, desumanização do humano, alienação, 

encobrindo as desigualdades reais vivenciadas pelos sujeitos sociais, ao atribuir-lhes o 

rótulo de cidadãos e sustentar o discurso ideológico de que nessa sociabilidade todos 

são livres e iguais. Diante disso, faz-se premente termos uma visão crítico-reflexiva 

acerca dos direitos e seus limites e lutar por sua democratização e universalização não 

como um fim em si mesmo, mas como uma mediação até chegarmos a uma cultura 

política emancipatória, para além do capital. Esses subsídios para construção de uma 

visão ampliada nos são propiciados pela aproximação com o materialismo histórico 

dialético e sua incorporação ao projeto ético-político do serviço social, que ilumina os 

horizontes do nosso exercício profissional, nos fazendo ver além do que está posto e 

plantar as sementes do amanhã.   

 

Nosso projeto ético-político profissional nos convida e nos convoca a sair dos 

limites do aqui e agora, da limitação do pragmatismo e imediatismo. 

Construir um novo tempo histórico em que os indivíduos vivam sem 

exploração e sem opressão nada tem de ilusório. É possibilidade inscrita na 

vida real. Os compromissos éticos e políticos e o conjunto de lutas e ações 

em defesa dos direitos assumidos pelo Serviço Social brasileiro nesses mais 
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de trinta anos e, em particular nesses anos que o atual Código de Ética está 

em vigor, enraíza nossa participação efetiva no enfrentamento do presente e 

na elaboração do futuro (CFESS, 2011a, p. 2). 

  

 Essas lutas e resistências coletivas vêm dando o tom do Serviço Social nos 

últimos 30 anos e reafirmando a clara direção política a favor dos interesses da classe 

trabalhadora, da luta intransigente pelos direitos humanos, por uma sociedade mais 

democrática, equânime, justa, que respeite a diversidade e tenha na liberdade sua 

centralidade. Todavia, é importante enfatizar, que isso não se dá sem resistências, 

tensionamentos e disputas de interesses distintos e contraditórios dentro da categoria e 

fora dela, visto que, “sendo a profissão atravessada por relações de poder, ela dispõe de 

um caráter essencialmente político, o que não decorre apenas das intenções pessoais do 

assistente social, mas dos condicionantes histórico-sociais dos contextos em que se 

insere e atua”. (IAMAMOTO, 2009, p.171). Vale destacar que o atual contexto é 

desfavorável, marcado pela crise da esquerda e dos projetos socialistas em âmbito 

global, pela reatualização do conservadorismo (neoconservadorismo), por atitudes 

autoritárias e discriminatórias, que rebatem diretamente no exercício profissional e 

desafiam a categoria a continuar nas trincheiras de luta e resistência e reafirmar seu 

compromisso com a perspectiva emancipatória impressa no projeto ético-político da 

profissão. 

 

 Assim, considerando que o cenário atual pode ser facilitador da reatualização 

de projetos conservadores na profissão, mas entendendo também que nossa 

trajetória de lutas, inserida no universo de resistências da sociedade brasileira 

permite esse enfrentamento, quero afirmar do ponto de vista ético-político a 

busca de ruptura com o conservadorismo no Serviço Social – princípio e 

objetivo que norteou (norteia) o projeto ético-político nesses trinta anos – é 

neste momento renovado como um grande desafio: o enfrentamento de suas 

novas formas ético-políticas e manifestações teórico-práticas (BARROCO, 

2011, p. 211-212).  

  

O referido projeto encontra-se num momento determinante, em que o 

fortalecimento das raízes que lhe dão sustentação, precisam mais do que a continuidade 

da produção teórico crítica por parte dos intelectuais orgânicos que compõe a vanguarda 

do Serviço Social, que os sujeitos profissionais incorporem seus valores e princípios e 

os materializem por meio de ações concretas realizadas nos diversos espaços sócio- 

ocupacionais, mediante intervenção qualificada, politizada, ética, crítica, propositiva e 

democrática, atenta ao movimento da realidade com seus limites, possibilidades e 
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desafios e “remar na contracorrente, andar no contravento, alinhando forças, que 

impulsionem mudanças na rota dos ventos e das marés na vida em sociedade” 

(IAMAMOTO, 2003, p.141)   

 

O projeto profissional mantém estruturais relações com os projetos 

societários, podemos dizer que, diante do quadro atual – de continuidade da 

ofensiva do capital e do enfraquecimento das lutas e da resistência dos 

movimentos organizados do trabalho -, o projeto ético-político encontra-se 

num momento crucial de sua trajetória, que é expressão também da própria 

trajetória da profissão. E o momento é crucial porque remete à manutenção 

ou não das bases teóricas, organizativas e ético-políticas do projeto coletivo 

da profissão que mudou as feições do Serviço Social brasileiro nos últimos 

30 anos. A sua reafirmação depende, não exclusivamente, tanto das respostas 

políticas que as vanguardas profissionais darão aos desafios atuais no âmbito 

do exercício profissional e no campo da formação – onde se destaca a 

espantosa expansão de cursos privados, inclusive os que se valem das 

metodologias de ensino em graduação a distância, quanto das ações dos 

profissionais nas diversas áreas de atuação, a partir de intervenções 

qualificadas, éticas e socialmente comprometidas (BRAZ e TEIXEIRA, 

2009, p.16). 

 

 Esse compromisso com a materialização do projeto ético-político quando se 

refere ao exercício profissional na área da saúde mental torna-se ainda mais complexo, 

visto que é perpassado pelo desafio da efetivação dos princípios e diretrizes que 

norteiam a reforma psiquiátrica e sua perspectiva de desinstitucionalização, da quebra 

dos muros físicos e simbólicos dos manicômios e da luta pela viabilização de direitos 

para as pessoas em sofrimento psíquico, que atreladas às desigualdades inerentes a 

sociabilidade capitalista, sofrem com a marginalização e estigma do rótulo de “loucas”, 

que ainda povoa o ideário social. 

 É importante enfatizar que a reforma psiquiátrica e o Projeto Ético-político do 

Serviço Social tem consonância em diversos valores, dentre eles: a defesa dos direitos 

humanos, a luta pela liberdade, autonomia, emancipação, cidadania, equidade, justiça 

social, democracia, empenho no combate aos preconceitos, respeito à diversidade e a 

discussão das diferenças e a implicação na construção de uma nova ordem societária 

sem exploração e dominação, em que todos tenham vez e voz nos espaços sociais. Vale 

também salientar que entre eles existem diferenças e peculiaridades, pois enquanto o 

projeto ético-político do Serviço Social é um projeto de uma categoria profissional, que 

faz uma politizada opção pela classe trabalhadora, seus direitos e pela superação da 

sociedade capitalista e toda sua exploração e se edifica no materialismo histórico 

dialético, a reforma psiquiátrica é um movimento amplo, diversificado e plural formado 

por profissionais, usuários e familiares, cujo viés volta-se para a luta em prol da 
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desinstitucionalização e cidadania para as pessoas em sofrimento psíquico e está 

baseada nas perspectivas basagliana e foucaultiana (VASCONCELOS, 2016) 

 Nesse sentido, buscamos compreender se os sujeitos da pesquisa identificam 

alguma relação entre os princípios da reforma psiquiátrica e do projeto ético-político do 

serviço social, e em caso positivo, qual relação. Assim, foram feitos questionamentos a 

esse respeito, tendo uma abstenção de resposta, e respostas afirmativas das demais, 

salientando que esses convergem em vários aspectos, principalmente no que tange a 

questão dos direitos e a humanização12 do atendimento. Sendo também salientadas a 

liberdade, qualidade nos serviços prestados, justiça social, ética, luta, transformação. 

O sujeito da pesquisa abaixo mencionado ressalta que esses partilham de uma 

visão mais humanizada, novo rumo na perspectiva dos direitos humanos e da justiça 

social, do tratamento em liberdade no território, de cunho psicossocial com 

envolvimento da família no tratamento.  

 

Com relação aos princípios da reforma psiquiátrica e do projeto ético-político 

essa visão mais humana, essa questão da inclusão e não de exclusão social 

que hoje se trabalha mais essa questão inclusiva das pessoas, ninguém 

merece ser privado de sua liberdade, porque é acometido por algum problema 

de saúde mental. Essa nova visão, esse trabalho no território, psicossocial, 

esse trabalho que envolve a família. Veio para dar um novo norte, um novo 

rumo na perspectiva dos direitos humanos (JUSTIÇA SOCIAL). 

 

 Outros sujeitos apontam a convergência entre os princípios da reforma 

psiquiátrica e do projeto ético-político do Serviço Social no que concerne à viabilização 

de direitos (dentre outros, a liberdade, a convivência familiar e social), tratamento 

humanizado e de qualidade. 

Acho que tem toda relação do projeto ético-político com a reforma 

psiquiátrica, porque a gente tá buscando viabilizar esses direitos, agir 

eticamente, tudo se casa. A reforma ela veio para melhorar ou terminar, que 

seja, com o tratamento desumano que as pessoas receberam, porque ali não 

eram consideradas praticamente pessoas, era mais ou menos um tratamento 

de um animal doente que precisa ficar ali afastado da sociedade até sua 

                                                             
12 Existem diversas concepções de humanização, que envolvem vários aspectos, dentre eles: o caráter 

político da sua operacionalização, os valores que a perpassam, o compromisso social e o repensar das 

práticas de assistência e gestão. Os(as) assistentes sociais são convocados, junto com os demais 

profissionais da saúde a efetivar essa política e a debater com usuários e profissionais o significado dessa 

numa perspectiva ampliada. “A concepção de humanização, na perspectiva ampliada, permite aos 

profissionais analisarem os determinantes sociais do processo saúde-doença, as condições de trabalho e os 

modelos assistencial e de gestão” (CFESS, 2010, p.52). A defesa dessa, tem respaldo no projeto ético-

político do Serviço Social e tem como grande desafio a criação de uma nova cultura de atendimento 

pautada na construção coletiva do SUS e na participação ativa dos sujeitos, usuários(as) nesse processo 

(CFESS, 2010). 
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morte. No momento em que você tira o direito de ir e vir, de que você o 

tranca, de que você o exime de tudo, que você o afasta da convivência social, 

ali você retirou todos os direitos dele. Então, o Projeto Ético-Político ele vem 

dentro dos CAPS exatamente pra isso, eu falo sobre o CAPS, a gente aqui 

tenta fazer com que eles sejam desinstitucionalizados, que eles possam ter o 

máximo das condições deles, possam ter uma vida (EQUIDADE) 

Toda relação, principalmente quando a gente percebe que o objetivo da 

reforma psiquiátrica é reconhecer o usuário de saúde mental como uma 

pessoa de direito, que merece um tratamento digno e qualificado. Então, a 

proposta da reforma psiquiátrica é essa, é garantir o atendimento 

humanizado. O nosso projeto ético-político é isso, é garantir direitos, e 

garantir qual seja a necessidade do usuário que ele vai ter o seu direito 

garantido, suas necessidades vão ser supridas. Não tem como você trabalhar 

num serviço de saúde mental que foi proposto pela reforma psiquiátrica se eu 

não sigo o meu projeto ético-político, é inviável (COMPROMISSO). 

 

 Destaca-se que um dos sujeitos evidencia a intrínseca relação existente entre 

ambos, visto que propõem luta de interesses antagônicos em disputa, transformação de 

pensamento e da sociedade, viabilização de direitos.   

Acho que tem tudo a ver, tá intrinsecamente ligado o projeto ético-político 

com a reforma psiquiátrica, pelo que propõe, uma mudança de pensamento, 

do novo, da transformação do modelo que existe. Quando a gente pensa em 

reforma psiquiátrica pensa em luta, luta de classes, luta de interesses, porque 

tem o interesse da gestão, da família, do sujeito que tá envolvido, que assim, 

é o principal. E nós assim, enquanto assistente social, nosso projeto ético- 

político é isso, é luta, é buscar essa viabilização de direitos, de inclusão 

(DEMOCRACIA). 

 

 Nessa perspectiva, de ir na contramão da sociabilidade capitalista, seus 

estereótipos, estigmas, violências e opressões e ancorados no projeto profissional 

crítico, na reforma sanitária e na reforma psiquiátrica, vem sendo proposta pelas 

instâncias deliberativas da categoria (conjunto CFESS/CRESS), e construída pelos(as) 

assistentes sociais de formas diversas, a  intervenção  na saúde mental, articulados a 

outros sujeitos coletivos, outras categorias profissionais, usuários e familiares que 

acreditam e lutam por uma política de  saúde mental efetiva, articulada a outras políticas 

setoriais, que amplie o acesso aos direitos e intensifique o processo de 

desinstitucionalização das pessoas em sofrimento psíquico e (re)inserção social.  

E os(as) assistentes sociais dos CAPS da região Seridó seguem percorrendo 

esses caminhos entrecruzados, uns mais desbravadores e corajosos, conscientes do seu 

papel, outros mais recuados e tímidos, tendo como horizonte a reforma psiquiátrica e o 

projeto ético-político do serviço social, passando por algumas pedras e desvios de rotas, 
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que obstaculizam seu exercício profissional, mas não os impedem de caminhar e ver 

além do que está posto, pois acreditam no devir histórico. 

 

4.2.1 Serviço Social nos CAPS da região Seridó: cravando lutas no chão da história 

entre devaneios, realidade e utopias em prol do florescer do projeto ético-político e da 

reforma psiquiátrica  

 

Cravar lutas é tarefa árdua, e mais em tempo de descenso, de apatia, exige coragem 

e utopia, pois é no chão da história que essas podem ser plantadas e o respeito pela 

diversidade florescer. Ancorados no projeto ético-político e na reforma psiquiátrica, 

seguem os (as) assistentes sociais, parafraseando Geraldo Vandré em sua canção Prá 

não dizer que não falei das flores, “Vem vamos embora, que esperar não é saber, quem 

sabe faz a hora não espera acontecer [...] Os amores na mente, as flores no chão, a 

certeza na frente, a história na mão”.  

Nas trincheiras de luta em prol da saúde mental nos Centros de Atenção 

Psicossocial do Seridó, se encontram cinco assistentes sociais, de forma que em um 

destes CAPS, localizado em Currais Novos, no momento de realização da pesquisa, não 

contava diretamente com esse (a) profissional em sua equipe, visto que a assistente 

social de referência desse serviço assumiu a coordenação das redes de atenção a saúde 

da prefeitura municipal e dá suporte não só a esse serviço, mas a toda rede de saúde. Tal 

realidade demonstra uma fragilidade desse serviço em contemplar o atendimento direto 

às diversificadas demandas dos (as) usuários (as), particularmente àquelas relacionadas 

às determinações sociais que incidem na saúde destes sujeitos. 

No que se refere à materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social é 

relevante enfatizar que ela é tensionada pelas condições estruturais, conjunturais e pelas 

relações de trabalho vivenciadas cotidianamente pelos (as) assistentes sociais dos CAPS 

da região Seridó. Em se tratando do vínculo empregatício dos sujeitos da pesquisa, 

quatro são efetivos (via concurso público municipal) e um contratado (via processo 

seletivo). O fato de a maioria ser concursada, embora potencialize uma maior 

autonomia, necessariamente não implica a ausência de limites ao exercício profissional, 

visto que, sua própria condição de trabalhador (a), o(a) faz ter, como ressalta Iamamoto 

(2003), uma autonomia relativa, decorrente da natureza dessa especialização do 

trabalho, que ao vender sua força de trabalho ao empregador, submete-se a certas 
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exigências da instituição empregadora, todavia tem uma relativa independência ao 

elencar prioridades e executar seu trabalho. Todos (as) perfazem uma carga horária de 

30 horas semanais, em cumprimento da lei 12.317/2010, que acrescenta dispositivo à 

Lei nº 8.662/1993, dispondo que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 

horas semanais, sendo vedada a redução de salário. Essa diminuição da carga horária 

semanal foi uma luta da categoria e conquista de grande relevância, visto que a 

profissão, devido à complexidade da intervenção frente às refrações da Questão Social, 

gera uma tendência à absorção dos problemas sociais, que pode desencadear o 

adoecimento.  

Todos os sujeitos da pesquisa demonstram identificação com a área da saúde 

mental e relatam se reconhecerem no trabalho desenvolvido no CAPS. Por outro lado, 

problematizam a pouca visibilidade do serviço social e a não priorização da gestão 

nessa área, os recursos escassos, a falta de supervisão clínica-institucional e de 

capacitações, o que gera certo descontentamento nos (as) profissionais, mas que os (as) 

incita a ousar e continuar lutando, pois sabem que há mais chão a ser trilhado do que o 

aqui e agora. 

Os assistentes sociais, apesar do pouco prestígio social e dos baixos salários, 

formam uma categoria que tem ousado sonhar, que tem ousado ter firmeza na 

luta, que tem ousado resistir aos obstáculos, porque aposta na história, 

construindo o futuro, no presente (IAMAMOTO, 2003, p.80). 

 

 Assim, atuar frente aos desafios da atualidade, exige leitura crítica da realidade, 

decifrando os limites e possibilidades que ela apresenta, buscando “o desenvolvimento 

de um trabalho pautado no zelo pela qualidade dos serviços prestados, na defesa da 

universalidade dos serviços públicos, na atualização dos compromissos ético-políticos 

com os interesses da população usuária” (IAMAMOTO, 2003, p.20) 

 Desse modo, no sentido de elucidar a compreensão que os (as) assistentes sociais 

dos CAPS da região Seridó tem sobre a existência da relação entre o Projeto Ético-

Político do Serviço Social com seu exercício profissional foi feito o referido 

questionamento e, em caso de resposta afirmativa, foi solicitado especificar qual a 

relação, e em caso negativo justificar o porquê essa inexiste e para exemplificar citando 

algo do cotidiano institucional. 

 Cabe mencionar que foi unânime a resposta afirmativa quanto à existência dessa 

relação do projeto com o exercício profissional no CAPS, em que cada sujeito da 

pesquisa especificou de forma distinta essa relação a partir da bagagem teórica que tem 



180 
 

 
 

e da interlocução que faz com realidade do seu campo de trabalho, sendo ressaltada por 

todos a questão da viabilização dos direitos.   

 A referida relação se remete a uma visão mais ampliada, crítica e 

contextualizada da política de saúde, da realidade em sua complexidade, a questão da 

ética, da luta pelos direitos e (re)socialização dos usuários, vendo-os como sujeitos de 

direitos e de potencialidades, do trabalho na perspectiva interdisciplinar, de respeito e 

diálogo com o pluralismo, e da possibilidade de projetos de geração de renda, como 

forma de desenvolvimento de aptidões, inserção em outros serviços da rede e renda. 

 

Assim, essa relação do projeto ético-político, dessa visão mais ampliada. É eu 

acho que tem a ver com o exercício profissional, porque ela na verdade traz 

um contexto, nessa política de saúde que eu tô inserido traz mais essa questão 

do olhar para o social, o que está por trás desses problemas que nos são 

apresentados [...] Essa questão ética, essa questão da gente lutar por esses 

direitos dos usuários, ter essa visão mais crítica das coisas, dialogar, de saber 

realmente a importância de um trabalho interdisciplinar, tentar fazer um 

trabalho, o projeto terapêutico singular, trabalhando com a coletividade em 

grupo, mas começar a observar as singularidades, as particularidades de cada 

caso. Saber que eles tem direitos, tem suas potencialidades também, tem que 

trabalhar a autonomia deles [...] Se eles pudessem é aprenderem trabalhar 

essas questões manuais, de artesanatos, pra poder se inserir em outros 

serviços da rede pra se capacitar e daí que vai surgindo a geração de renda 

(JUSTIÇA SOCIAL). 

 

Apesar de ser muito relevante a questão da capacitação dos (as) usuários (as) 

para desenvolver suas aptidões, na perspectiva da autonomia e geração de renda para 

garantir sua sobrevivência, nesse contexto do mundo do trabalho cuja marca é a 

profunda desigualdade, exploração, desemprego e desmonte dos direitos trabalhistas, 

essas ações funcionam como paliativos, como estratégias de reabilitação psicossocial. 

  A fala abaixo ressalta que a associação entre o projeto e o seu exercício 

profissional se dá por meio do posicionamento ético com profissionais e usuários, do 

acolhimento, conversa, disponibilidade de prestar assistência, orientação, da luta para 

que os direitos dos usuários sejam garantidos. 

 

Tento fazer com que os meus usuários tenham o máximo possível os seus 

direitos garantidos. O máximo que eu puder fazer eu faço por eles ou por 

qualquer pessoa que vier aqui, faço, acolho, converso, vejo o que é que eu 

posso ajudar, mesmo que não seja usuário, não seja do ambulatório tento 

fazer. Sempre procuro agir com ética com os colegas, com os usuários. Acho 

que você tem que se posicionar como um profissional ético, um profissional 

que age de acordo o que tem que ser, que tem que fazer e fazer realmente. 

Esse negócio de fazer corpo mole não dá certo não. A gente tem que ir atrás, 

correr, fazer, buscar viabilizar o máximo que der pra fazer (EQUIDADE). 
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 A correlação entre o projeto e a intervenção profissional no CAPS entendida 

como defesa do direito do usuário ao tratamento e publicização desse direito junto aos 

usuários, demais profissionais e população, a defesa de direitos, as tentativas de 

viabilização de benefício, do acesso a um serviço de saúde humanizado, de qualidade, 

que visualiza as múltiplas necessidades do sujeito em sua integralidade. Trabalhar na 

perspectiva da socialização das informações quanto aos direitos, para que os sujeitos se 

reconheçam enquanto cidadãos e tenham autonomia na busca pela efetivação dos 

mesmos. 

 

Essa questão de tá defendendo o direito e o espaço do usuário aqui e de fazer 

ele compreender e os demais profissionais compreenderem, fazer a 

comunidade e a sociedade compreender quem é o dependente químico, o por 

que que é uma doença e que ele vai ser tratado e que ele como qualquer outra 

pessoa tem direitos. Essa questão da defesa do direito que as pessoas têm, 

independente de ser usuário do serviço ou não. E nesse sentido por exemplo  

de defender, de garantir, de tentar viabilizar um direito de uma pessoa que 

tem direito a um benefício, ter acesso ao serviço de saúde humanizado, 

qualificado, um atendimento que compreende todas as suas necessidades [...] 

Trabalho nessa perspectiva  de que ele reconheça o que é direito pra que ele 

possa ter uma autonomia na busca desse direito também (COMPROMISSO). 

 

 

 No que se refere à relação supracitada, essa é entendida pelo sujeito abaixo 

como unidade entre teoria e prática, a busca constante pela qualificação, pelos subsídios 

teóricos, políticos e normativos da profissão, estando atenta aos posicionamentos do 

conselho, aos textos e as legislações para respaldar sua conduta diante das exigências 

institucionais, sendo veementemente contrária a imposições que descaracterizam suas 

atribuições e competências profissionais.  

 

Tem tudo a ver, porque eu nunca vi, eu nunca percebi a prática desvinculada 

da teoria. Faz 17 anos que eu terminei, mas eu tô sempre buscando, sempre 

entrando no site no CFESS, procurando saber os posicionamentos dos 

conselhos. Então eu acho que tenha tudo a ver pra que a gente tenha uma 

prática que não seja só executora e repetidora daquilo que a gestão quer. A 

gente tem que ter essa visão crítica, esse conhecimento, esse embasamento 

teórico, ele nos ajuda a não aceitar tudo como está e fazer a nossa 

intervenção. Aqui no CAPS eu sempre busco, por exemplo, estar  em contato 

com as normas, as resoluções, porque quando se exigir alguma coisa da 

gente, do assistente social que não cabe, não é atribuição minha, então eu 

digo não é atribuição minha e eu não vou fazer. No início do ano queriam que  

a gente fizesse oficina de artesanato, então eu bati de frente em relação a isso 

e disse eu não faço oficina de artesanato, porque não é minha atribuição e a 

portaria diz que tem que ter artesão e até agora o serviço está sem artesão. Eu 

faço o que é minha atribuição grupo, reunião com a família 

(DEMOCRACIA). 
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 Nessa fala fica clara a correlação de forças, os embates diários, o tensionamento 

entre a condição de assalariamento, da autonomia relativa e à defesa do projeto ético-

político, das requisições que historicamente têm sido demandadas ao Serviço Social 

pelos empregadores e pela equipe de saúde na qual está inserido (a), que não são da sua 

competência. Diante disso, faz-se necessário debater com a equipe, gestão e usuários 

(as) sobre suas atribuições, ações e planos de trabalho para não sucumbir ao 

atendimento de exigências institucionais que descaracterizam o exercício profissional.  

 

O assistente social tem tido, muitas vezes, dificuldades de compreensão por 

parte da equipe de saúde das suas atribuições e competências face à dinâmica 

de trabalho imposta nas unidades de saúde determinadas pelas pressões com 

relação à demanda e à fragmentação do trabalho ainda existente. Entretanto, 

essas dificuldades devem impulsionar a realização de reuniões e debates entre 

os diversos profissionais para o esclarecimento de suas ações e 

estabelecimento de rotinas e planos de trabalho (CFESS, 2010, p.47). 

 

A respeito da relação do projeto ético-político com o seu exercício profissional o 

sujeito Liberdade ressalta que a base de sua intervenção no CAPS é o projeto, que tem 

cautela com as escutas e pontua que sua intervenção se volta ao contexto familiar, a 

orientações para dar entrada em benefícios como o BPC, sobre projetos e serviços. Vale 

ressaltar que a mesma não faz menção sobre os princípios que norteiam a profissão e 

relaciona de forma superficial o projeto ao trabalho que desenvolve no CAPS. 

 

Acho que a base do CAPS todinha na minha área é  em cima disso, porque se 

não tivesse como é que a gente resolveria as coisas [...] Eu evito muito muito 

ir além do que eu posso, porque eu sei que eu não posso fazer escuta assim 

mais detalhada, então eu faço até onde eu posso escutar. Já tive família e 

usuários que queriam que eu fizesse semanalmente uma escuta, tive que 

explicar que não podia fazer a escuta deles, se eles tivessem com algum 

problema em casa, quisessem batalhar pelo BPC, ou algum projeto que eles 

quisessem participar, poderiam vir procurar que iria orientar como até eles 

chegarem (LIBERDADE). 

 

Diante das falas, notam-se propriedade e clareza, de grande parte dos 

profissionais sujeitos da nossa pesquisa, ao falar do projeto ético-político, da reforma 

psiquiátrica, da relação existente entre o projeto e seu exercício profissional, outros, 

porém, apresentam limitações no que se refere ao conhecimento sobre o mesmo e de 

fazer a interlocução entre ambos. Isso pode sinalizar a existência de uma formação 

deficitária, a não continuidade dos estudos, das leituras e aprofundamentos na área em 

que atua, o não incentivo da gestão no sentido da qualificação e aprimoramento 
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contínuo, a complexidade de demandas, a sobrecarga de trabalho e o desgaste físico e 

mental.  

É importante fazer as devidas ponderações e levar em consideração o caráter 

prospectivo do projeto ético-político profissional, as condições objetivas dadas pela 

conjuntura e a interferência dessas e da subjetividade de outros sujeitos coletivos na 

intervenção dos (as) assistentes sociais, bem como, há que se atentar para o fato de que, 

sendo a realidade dialética, entre a projeção e a realidade existe um leque de 

contradições, mediações, imprevistos, que irão depender da ação consciente de homens 

e mulheres que desejam coletivamente atuar frente à realidade e transformá-la 

(GUERRA, 2007b). Além disso, como se trata da saúde mental tem que se ficar atento 

às peculiaridades da reforma psiquiátrica enquanto processo complexo em curso, que 

envolve diversos sujeitos sociais, sendo os (as) assistentes sociais uma das categorias 

nele engajadas, dentre várias que compõe essa luta plural e repleta de desafios. 

Portanto, o Serviço Social nos CAPS da região Seridó, vem cravando lutas 

diárias no chão ressequido e sol escaldante, descortinando limites, possibilidades e 

desafios no seu exercício profissional, entre devaneios, realidade e utopias, uns com 

clara direção do projeto ético-político e da reforma psiquiátrica, outros precisando se 

apropriar melhor do projeto profissional e da reforma psiquiátrica para uma atuação 

mais crítica e reflexiva. Todos (as) demonstram identificação com a área da saúde 

mental e engajamento na luta em prol dos direitos para as pessoas em sofrimento 

psíquico, e cada um (a) com suas particularidades, teima em acreditar e lançar as 

sementes do respeito à diversidade. Alguns (as) têm os horizontes mais ampliados, 

conseguindo fazer uma leitura da realidade vendo-a em sua totalidade, contradições e 

mediações, outros precisam alargá-los, tendo uma visão pragmática, imediatista das 

demandas e singularidades do aqui e agora, dando respostas rápidas e paliativas, sendo 

absorvidos (as) pelas exigências institucionais, sem conseguir refletir sobre seu 

exercício profissional e transformá-lo em práxis. 

Uma profissão se constrói cotidianamente pela ação dos seus sujeitos, a partir 

das condições objetivas de trabalho, das requisições que se apresentam e da 

capacidade de leitura e de resposta dada pelo profissional às demandas. Por 

isso, importante é o estudo crítico de situações concretas sobre o exercício 

profissional, uma vez que o desvelamento pode contribuir para o 

aperfeiçoamento do exercício profissional. Esse é um desafio crítico coletivo! 

(MATOS, 2013, p.149-150).  
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Portanto, sendo a história e os sujeitos dialéticos, as “metamorfoses 

ambulantes”, as possibilidades de deciframento e reinvenção da realidade são infinitas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegar ao término do árduo e desafiante percurso, calcado no chão da 

história, em meio a caminhos e descaminhos, flores e espinhos, encontros e 

desencontros, algumas respostas e muitas indagações, num processo dialético, na 

perspectiva de superação da aparência e aproximação da essência, chegamos ao 

concreto pensado do nosso objeto de pesquisa. Isso não quer dizer que ele está pronto e 

acabado, mas desvelado em alguns aspectos, perpassado de indagações provocativas, 

que esperamos que estimulem outras pesquisas que o confirmem, o aprofundem e o 

refutem, para manter acesa a chama da busca do conhecimento em acalorados e 

qualificados debates com os (as) autores (as) que versam sobre essa relevante temática. 

Esse estudo, ora proposto, se deu no intuito de elucidar quais os limites, 

possibilidades e desafios enfrentados pelos (as) assistentes sociais dos CAPS da região 

Seridó, no que se refere à viabilização de direitos dos (as) usuários (as) em consonância 

com o Projeto Ético-Político do Serviço Social e com a reforma Psiquiátrica.  

Para alcançar tal intento, realizamos a pesquisa bibliográfica e documental para 

ampliar nosso universo informacional e adquirir subsídios para uma interlocução 

crítico-reflexiva com os (as) autores (as), bem como, fomos a campo e realizamos 

entrevistas semiestruturadas com cinco  assistentes sociais dos CAPS da região Seridó. 

Essas, se deram no intuito de oxigenar a pesquisa e vivificá-la, por meio do diálogo com 

os (as) referidos (as) profissionais, e assim, descortinar a compreensão deles (as) sobre o 

Projeto Ético-Político do Serviço Social e a Reforma Psiquiátrica, analisar se no 

exercício profissional eles (as) materializam os princípios do referido projeto e reforma 

e de que modo o fazem, além de, buscar apreender as experiências profissionais 

deles(as) e suas relações com a viabilização de direitos para os (as) usuários (as) e 

identificar quais os limites, possibilidades e desafios postos ao Serviço Social dos CAPS 

da região Seridó.  

Iniciamos o percurso enveredando pela história, pelos caminhos da saúde 

mental, trazendo a termo as determinações sociais da saúde e suas peculiaridades no 

capitalismo, exige ver a saúde inserida na trama da luta de classes, em meio às 

contradições, disputas ideológicas, reinvindicação por direitos, resistências, exploração, 

opressão e barbarização da vida impressas pelo capital. Assim, esse modelo de relações 

e produção vigente é responsável por gerar o adoecimento físico e psíquico. Ademais, 
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exige resgatar como a tortuosa “loucura” esteve presente ao longo do tempo, na história 

da humanidade, sendo seu trato e suas conotações diferenciadas de acordo com os 

contextos, com as sociedades e suas relações, adquirindo múltiplos e antagônicos 

significados.  

Ao fazer uma breve retrospectiva, constatamos que na idade média ela ficou 

abrigada na instituição de caridade, junto aos vagabundos, miseráveis, doentes; na 

renascença ela povoou o imaginário social com a simbologia da Nau dos Loucos; e com 

a ascensão da burguesia essa é reclusa nos hospitais gerais, como uma estratégia 

higienista de limpeza social, que promoveu “a grande internação” para proteger os 

“sãos” dos “insanos”, reprimindo, marginalizando e submetendo esses últimos, que 

estavam incapacitados para o trabalho, as mais nefastas formas de tratamento, marcadas 

pela violência. No período da revolução francesa, o hospital passa a ganhar 

características médicas, ancoradas no saber/poder/dominação do discurso médico a 

serviço do Estado burguês, tendo em Pinel uma figura marcante, que libertou os 

“alienados” das correntes físicas e os aprisionou nas amarras simbólicas do isolamento 

da hospitalização, com o intuito de restituir-lhes a razão. Nesse sentido, os hospitais 

psiquiátricos ou manicômios, permaneceram por longo tempo como lugar hegemônico 

de tratamento moral em que eram cometidos os mais diversos tipos de violência, sob o 

crivo do saber/poder médico e do braço coercitivo do Estado, sendo essas consentidas e 

naturalizadas socialmente.  

No contexto do capitalismo monopolista, devido ao agravamento das condições 

de saúde e doenças endêmicas, da intensificação da exploração do trabalho pelo capital 

e do aumento da desigualdade social, emerge a Questão Social e o Estado é pressionado 

pela classe proletária a intervir, e assim, o Serviço Social é chamado a atuar como 

mediador das classes em disputa (burguesia e proletariado), via implementação de 

políticas sociais, em especial na saúde.  

No pós-segunda guerra mundial, diante do grande contingente de homens 

incapacitados para o trabalho era preciso recuperar a mão-de-obra. Desse modo, 

surgiram, em diversos países, experiências de reformas nos hospitais psiquiátricos, 

sendo a Psiquiatria Democrática Italiana, dirigida por Franco Basaglia, a de maior 

visibilidade e repercussão em nível mundial no que refere à experiência exitosa de 

desinstitucionalização, sendo um marco para o desabrochar de outras experiências 

semelhantes, tendo influenciando substancialmente o surgimento do Movimento de 

Reforma Psiquiátrica Brasileira. 
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No Brasil, a reforma psiquiátrica e a reforma sanitária foram gestadas na década 

de 1970, no período da ditadura militar, e de luta pela redemocratização do país, sendo 

essas processos coletivos ainda em construção, perpassados contradições e conflitos de 

interesses distintos de classes antagônicas em disputa. A reforma sanitária liderada 

pelos profissionais da saúde tendo como bandeira de luta a defesa da saúde pública, 

gratuita, de qualidade, dever do Estado e direito do cidadão, conseguiu escrever na 

Constituição Brasileira de 1988, grande parte dos seus objetivos e princípios, 

desembocando na criação do SUS, acirrando as disputas entre a saúde coletiva direito 

do cidadão e dever do estado e a saúde enquanto mercadoria a venda pelo setor privado. 

Vale salientar, que esse último tem saído fortalecido com o neoliberalismo e sua lógica 

perversa de contrarreforma do Estado, sucateamento, desfinanciamento e privatização 

do público, apesar de existirem diversos movimentos e fóruns estaduais em defesa do 

SUS. 

A reforma psiquiátrica brasileira emerge em 1978, e vai na contramão dos 

interesses da “indústria da loucura”, que torna o doente mental uma mercadoria rentável 

para o capital, principalmente para a indústria farmacêutica e para os hospitais 

psiquiátricos privados. Essa foi protagonizada pelo Movimento dos Trabalhadores em 

Saúde Mental que deflagraram uma greve, denunciando as péssimas condições de 

trabalho dos profissionais, a precária assistência aos (as) usuários (as) e a cronificação 

dos manicômios, tendo caráter histórico processual e composição heterogênea, 

incluindo profissionais, familiares, usuários e a sociedade, contrapondo-se aos 

paradigmas e práticas da psiquiatria clássica, propondo novas formas de lidar com as 

pessoas em sofrimento psíquico de modo à desinstitucionalizá-las, a vê-las não como 

objetos da psiquiatria, mas como sujeitos de direitos, cujo lugar não é trancafiado nos 

manicômios, e sim no âmbito do seio familiar e social, tendo seu lugar de pertencimento 

no mundo. 

Essa tem como um dos maiores desafios, se não o maior, a 

desinstitucionalização, visto que, essa é um processo complexo e acima de tudo ético, 

não consistindo apenas em tirar as pessoas com transtorno mental dos manicômios e 

inseri-las em serviços substitutivos de cunho psicossocial, como os CAPS, mas em 

construir condições concretas de vida para elas no território, construindo formas 

coletivas e democráticas de lidar com esses sujeitos, atenta as suas singularidades, 

particularidades e a totalidade social e seus antagonismos que conformam a realidade 

individual e coletiva, em que está inserido. 
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No que se refere à compreensão que os (as) assistentes sociais dos CAPS da 

região Seridó tem sobre a reforma psiquiátrica, constatou-se que esses (as) têm diversos 

entendimentos, enquanto movimento de mudança na assistência prestada as pessoas 

com transtorno mental, situado num determinado momento histórico, fruto de luta de 

profissionais visionários no intuito de desmistificar o apartheid da lógica 

hospitalocêntrica, novo olhar humanizado, na perspectiva psicossocial de tratamento 

corresponsabilizado pela família, contraposto a reclusão e violência dos manicômios. 

Sendo trazidas por parte de alguns sujeitos da pesquisa algumas problematizações 

dessa, enquanto processo lento, que paulatinamente vem demolindo os muros físicos 

dos manicômios, contudo não consegue destruir, na mesma proporção, os muros 

simbólicos enraizados ideologicamente, que sustentam os preconceitos, a discriminação, 

os estigmas e os estereótipos.     

Dessa forma, nota-se que é imprescindível quebrar não apenas os muros físicos 

dos manicômios, que nos últimos mais de 30 anos tem sido demolidos gradativamente, 

mas principalmente os simbólicos, que ainda povoam o ideário social, caso contrário, 

correremos o risco de reforçar a “institucionalização humanizada” consentida nos 

dispositivos substitutivos e incorrer no erro de restringir a reforma a capsização.  

Apesar dos CAPS serem potentes dispositivos estratégicos e contribuírem 

sobremaneira nesse processo de reestruturação da rede socioassistencial da saúde 

mental, precisamos estar atentos e compreendermos a reforma psiquiátrica em suas 

particularidades, totalidade e processualidade.   

Alguns de nossos sujeitos da pesquisa consoante com Rosa (2008), Amarante 

(1995; 2007), Pitta (2011), Vasconcelos (2016) sinalizam crítica e reflexivamente o 

desafio de desinstitucionalizar os usuários e salientam que os CAPS, muitas vezes, não 

dispõem de condições estruturais e de trabalho para executar o que é preconizado 

legalmente (desenvolvimento de ações extramuros, de iniciativas concretas de trabalho 

no território, com as políticas setoriais, de projetos de geração de renda, entre outros) e 

continuam de certa forma, reproduzindo inconscientemente a cultura hospitalocêntrica, 

“remanicomizando” as pessoas em sofrimento psíquico, apesar da política de saúde 

mental dispor o contrário, ratificando desse modo, as disparidades entre o previsto 

legalmente e as condições objetivas impressas pela realidade.   

Assim, não adianta apenas mudar a arquitetura dos serviços substitutivos, mas 

sim, investir na educação permanente dos profissionais, viabilizar melhores condições 

estruturais e de trabalho para as equipes que atuam na saúde mental, para que essas 
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possam desenvolver estratégias no território (atividades lúdicas, culturais, de 

entretenimento, como passeios, projetos de (re)socialização, de fomento a geração de 

renda em parceria com outros serviços e instituições da rede intersetorial, a discussões  

em eventos como fóruns, seminários, conferências) que dialoguem com a sociedade, 

levando-a a refletir e a repensar preconceitos, discriminações, estereótipos, estigmas, 

mitos e tabus, na perspectiva de mudança de mentalidades e construção de novas 

relações mais equânimes com as pessoas em sofrimento psíquico. 

Desta feita, para que a reforma psiquiátrica avance, as dimensões técnico-

conceitual, técnico-assistencial, jurídico-política e sociocultural precisam estar 

imbricadas, visto que, precisa-se ampliar o universo teórico e as concepções críticas 

relacionadas à saúde mental, estender a rede de atenção psicossocial – RAPS, formular 

e revisar normativas e legislações que versam sobre a política de saúde mental, no 

intuito de que essas regulamentem avanços nos direitos para as pessoas em sofrimento 

psíquico e para reforma psiquiátrica, e estreitar os diálogos com a sociedade em prol da 

desconstrução de preconceitos, estereótipos e construção do respeito à diversidade 

humana. 

Nesse sentido, para que a materialização da reforma psiquiátrica se efetive faz-se 

mister a compreensão dessa de forma ampliada, bem como, da articulação dos diversos 

sujeitos envolvidos nessa construção coletiva. Dentre esses sujeitos, que protagonizam 

essa luta, estão os/as assistentes sociais, que além de se ancorar nos princípios da 

referida reforma, precisam estar alicerçados no Projeto Ético-Político do Serviço Social 

para uma atuação crítica, reflexiva, em defesa dos interesses da classe trabalhadora e 

seus direitos, tendo como horizonte a construção de uma nova sociabilidade para além 

do capital e a plena expansão dos indivíduos sociais. Assim, para analisar a 

compreensão que os (as) assistentes sociais dos CAPS da região Seridó tem sobre o 

Projeto Ético-Político e de que forma eles materializam os princípios do projeto e da 

reforma psiquiátrica os (as) indagamos a esse respeito. As concepções sobre o projeto 

profissional foram distintas, convergindo em alguns aspectos como seu caráter 

direcionador que norteia o exercício profissional, a dimensão ética a ele intrínseca e a 

defesa intransigente de direitos, uns reportando-se especificamente aos direitos dos (as) 

usuários (as) do referido serviço, outros com uma visão mais ampliada, reportando-o 

aos interesses e direitos da classe trabalhadora. Contudo, identificamos falta de clareza 

do que seja o projeto em questão, em uma das falas, que o confunde com a atuação dos 

conselhos da categoria. 
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No que se refere à forma como os sujeitos da pesquisa o materializam no seu 

exercício profissional, é salientado que essa se dá por meio do enfrentamento dos 

desafios cotidianos, do trabalho desenvolvido com usuários (as) e famílias, da 

articulação com outros serviços da rede intersetorial, da viabilização de direitos, do 

compromisso com o aprimoramento intelectual e com a qualidade dos serviços 

prestados consentâneo as necessidades dos (as) usuários (as) do serviço e ao 

preconizado pela política de saúde mental. Alguns sinalizam que a referida 

materialização é algo complexo, que exige esforço individual e coletivo da categoria e 

esbarra na precarização das condições de trabalho. Apenas uma das falas apresenta 

fragilidades maiores nesse sentido da compreensão e expressão do que sejam os 

mesmos e da sua efetivação na atuação profissional, destoando das demais, e trazendo 

ao debate à questão dos limites da escuta por parte dos (as) assistentes sociais.  

Nesse contexto de desfinanciamento das políticas sociais públicas, 

sucateamento, deterioração e privatização do público dentre os principais desafios da 

política de saúde mental na atualidade na perspectiva da Reforma Psiquiátrica e do 

Projeto Ético-Político do Serviço Social estão: a ampliação da Rede de Atenção 

Psicossocial – RAPS, para acabar com a coexistência dos hospitais psiquiátricos e 

clínicas particulares com os serviços substitutivos, devido à insuficiência desses últimos 

e da lógica hospitalocêntrica que ainda povoa o ideário social; a necessidade de  

capacitação contínua para as equipes de saúde mental, atenção básica, rede psicossocial 

e intersetorial para atuarem de forma qualificada no território junto às pessoas em 

sofrimento psíquico; a requisição da ampliação das ações que visem dar visibilidade ao 

trato da problemática da “loucura” na sociedade, na perspectiva da discussão e respeito 

à diversidade, desconstrução de preconceitos, estereótipos, estigmas, mitos em torno da 

assustadora “loucura” e sua periculosidade social e da construção de uma cultura 

antimanicomial mais efetiva; criar estratégias para uma melhor articulação do CAPS, 

com a gestão, com a família, a atenção básica e a rede intersetorial, de modo a 

corresponsabilizar o cuidado e desinstitucionalizar; o combate coletivo a desconstrução 

da seguridade social, dos direitos trabalhistas, do congelamento nos investimentos nas 

políticas sociais, e suas drásticas repercussões na política de saúde, especialmente na 

saúde mental; o enfrentamento ao avanço das forças neoconservadoras, defensoras dos 

modelos hospitalocêntricos (incentivo à proliferação das comunidades terapêuticas, 

injetando recursos públicos em instituições filantrópicas ou privadas que não atendem 
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aos critérios de tratamento humanizado no território, preconizada pela reforma 

psiquiátrica e pelo SUS). 

Vale ressaltar que na percepção dos (as) assistentes sociais as maiores 

dificuldades enfrentadas no cotidiano profissional dos CAPS da região Seridó se 

relacionam a insuficiência de recursos humanos (equipe reduzida e defasada gerando 

sobrecarga dos profissionais e a polivalência de funções), materiais (recursos escassos) 

e estruturais (estrutura física deficitária, dificuldade com transporte, burocratização dos 

processos licitatórios), falta de capacitação, de supervisão clínica-institucional, 

dificuldade com a gestão, que muitas vezes desconhece a política e não a prioriza, bem 

como, com a rede intersetorial e com a atenção básica, condições desfavoráveis para a 

realização de ações extramuros, desconhecimento de alguns profissionais sobre as 

competências profissionais dos (as) assistentes sociais, delegando a esses (as) demandas 

que não são suas precipuamente, exigindo que o referido profissional tenha clareza do 

seu papel e esteja constantemente reafirmando-o. Somando-se a isso, tem o paradigma 

médico curativo, enraizado nos estabelecimentos de saúde e reproduzido por grande 

parte dos (as) profissionais, usuários (as) e familiares, que obstaculiza a compreensão 

ampliada de saúde, de direitos e as ações de promoção e prevenção da saúde. 

Cabe destacar que no que se trata da compreensão de direitos, os sujeitos da 

pesquisa tem uma concepção restrita, abstrata e fetichizada dos direitos, reproduzindo o 

discurso ideológico do “direito a ter direitos”, da cidadania mistificadora burguesa, da 

igualdade formal, encobrindo a desigualdade real, na perspectiva desses como um fim 

em si mesmos. É também relevante mencionar que o compromisso dos (as) assistentes 

sociais dos CAPS da região Seridó com a  defesa de direitos dos (as) usuários (as) 

expressa uma vinculação com a direção ético-política do projeto profissional e requer 

uma articulação com os demais princípios, dentre eles, “a opção por um projeto 

profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem 

dominação, exploração de classe, etnia e gênero”. Esse horizonte de construção de uma 

nova sociabilidade para além do capital não apareceu na fala de nenhum dos nossos 

sujeitos da pesquisa. Todavia, a luta pela materialização de vários princípios como a 

liberdade, a democracia, a defesa intransigente dos direitos humanos, o combate ao 

preconceito e a discriminação, o compromisso com o aprimoramento intelectual e com a 

qualidade dos serviços prestados foram notórios nos discursos dos nossos sujeitos.  

No que se refere ao exercício profissional e sua relação com a defesa e 

viabilização de direitos para as pessoas em sofrimento psíquico, as ações desenvolvidas 
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se voltam para a defesa intransigente dos direitos humanos, a desconstrução de 

preconceitos, realização de campanhas (18 de maio da luta antimanicomial, de 

prevenção ao suicídio), viabilização do acesso dos (as) usuários (as) as políticas sociais 

públicas, aos serviços e benefícios previdenciários, socioassistenciais, entre outros que 

se fizerem necessários, trabalho com grupos abordando temáticas diversas, 

atendimentos, visitas domiciliares, encaminhamentos, matriciamento da atenção básica, 

entre outros. 

A partir de todos esses aspectos, cabe apontar que os (as) assistentes sociais, 

inseridos nos CAPS da região Seridó buscam afinar sua atuação com os princípios da 

reforma psiquiátrica, do projeto profissional crítico da categoria e da viabilização de 

direitos, reconhecendo, grande parte deles, as contradições, mediações e limites 

estruturais, conjunturais e institucionais, inscritos na realidade social, visto que, a luta 

por direitos, justiça social e liberdade vão de encontro ao capitalismo. No entanto, é 

relevante salientar que mais do que se apropriar do conhecimento a respeito do projeto 

profissional, da reforma psiquiátrica e dos direitos numa perspectiva crítica é preciso 

incorporar e internalizar os valores e princípios do referido projeto, e transformá-los em 

ação consciente, para que esse se consubstancie em práxis. 

 Portanto, nessa sociabilidade, temos a disseminação da ideologia dominante que 

ecoa o capitalismo como o fim da história e que não há outro caminho para humanidade. 

Frente a esse contexto adverso que estamos vivenciando, de crise de utopias, de 

desesperanças, de reacionarismos, de desmobilização, de contrarreformas, de 

(neo)conservadorismo, há sujeitos coletivos “toupeiras” que resistem, lutam e acreditam 

que, no chão da história, está o solo fértil em que poderão brotar os mais saborosos 

frutos e  as mais belas flores, plantadas em meio a aridez e aos espinhos da atual 

conjuntura. Acreditamos que entre essas “toupeiras” estão os (as) assistentes sociais, 

que ao longo do seu amadurecimento profissional, fruto da aproximação com a teoria 

social crítica e com os segmentos das classes subalternas, seus interesses e suas 

bandeiras de luta gestaram o Projeto Ético-Político do Serviço Social. Projeto esse, que 

vai muito além de uma categoria profissional, mas que se articula a outros sujeitos 

coletivos, que sonham, resistem e lutam contra a dominação, exploração e violência do 

capital e acreditam que uma nova ordem societária é possível e depende da mobilização 

coletiva da classe revolucionária “motor da história”, que  poderá a qualquer tempo 

protagonizar a luta mais importante da humanidade e serem escritores da liberdade, 

trocando assim os grilhões do capital pelas asas da liberdade, da emancipação humana. 
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APÊNDICE 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

I – PERFIL DA/O PARTICIPANTE: 

Idade: _____ 

sexo: (    ) feminino    (    ) masculino 

Instituição em que cursou a graduação em Serviço 

Social:______________________________Modalidade________________________ 

Ano de conclusão da graduação em Serviço Social: ____________________________ 

Há quanto tempo exerce a profissão? ________________________________________ 

Há quanto tempo trabalha no CAPS? ________________________________________ 

Qual o seu vínculo empregatício com a instituição?_____________________________ 

Qual a sua carga horária de trabalho no CAPS? ________________________________ 

Como você se inseriu no CAPS? ____________________________________________ 

 

 

II – PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL, SAÚDE MENTAL E 

DIREITOS 

1. O que você entende por Reforma Psiquiátrica? Qual o papel do CAPS nesse 

processo? 

2. Qual a finalidade do trabalho dos(as) assistentes sociais no CAPS? 

3. O que você entende por direitos? 

4. Existe relação entre a atuação profissional dos (as) assistentes sociais do CAPS e a 

defesa de direitos das pessoas em sofrimento mental? Qual?  

5. Quais ações são desenvolvidas pelos (as) assistentes sociais no CAPS? Alguma 

delas tem sido realizada no sentido da viabilização de direitos para as pessoas com 

transtorno mental? Quais? 

6. Quais as principais dificuldades enfrentadas cotidianamente pelos (as) assistentes 

sociais do CAPS? 

7. Qual sua concepção acerca do Projeto Ético-político do Serviço Social? 



201 
 

 
 

8. Existe relação do Projeto Ético-Político do Serviço Social com o seu exercício 

profissional no CAPS? Se sim, qual? Se não, por quê? Cite um exemplo do 

cotidiano. 

9. Na sua opinião o Projeto Ético-Político pode ser materializado? De que forma? 

Você poderia citar um exemplo? 

10. Você identifica alguma relação entre os princípios da Reforma Psiquiátrica e do 

Projeto Ético-Político do Serviço Social? Qual? 

 

 

 

 

 

 

 


