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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão acerca da atuação do Serviço Social na 
política de Saúde Mental e os desafios contemporâneos. Buscamos apresentar as 
transformações sócio histórica que a saúde mental brasileira vivenciou com o processo de 
Reforma Psiquiátrica, permitindo uma ampliação dos espaços sócio ocupacionais da profissão. 
Apreende-se que apesar dos avanços obtidos com a política de saúde mental, a realidade 
aponta para um campo desafiador para a atuação de todas as profissões envolvidas dentre 
elas o Serviço Social. Para este estudo recorremos à pesquisa bibliográfica e documental.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social; Espaço sócio ocupacional; 
Saúde Mental.  

 

ABSTRACT 

 

This article aims to present a reflection on the work of Social Work in Mental Health Policy and 
contemporary challenges. We seek to present the historical social transformations that Brazilian 
mental health experienced with the process of Psychiatric Reform, allowing for expansion of 
occupational social spaces of the profession. Is apprehended that despite the progress 
achieved with the mental health policy, reality points to a challenging course for the 
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performance of all professions involved among them the Social Service. For this study we used 
the bibliographical and documentary research. 

KEYWORDS: Social Work; Occupational social space; Mental 
Health. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo que ora se apresenta buscou refletir acerca da atuação do Serviço Social na 

política de Saúde Mental brasileira, fazendo uma relação com os desafios contemporâneos. O 

processo de Reforma Psiquiátrica possibilitou avanços significativos no cuidado em saúde 

mental, preconizando o tratamento das pessoas em sofrimento psíquico por meio de serviços 

substitutivos, que se distanciasse do isolamento e do convívio em sociedade.  

A política de saúde mental é fruto dos embates políticos e expressa, no âmbito legal, os 

avanços da saúde mental brasileira. Todavia, com o advento das ações neoliberais, a realidade 

aponta para um campo desafiador a plena efetivação dos direitos das pessoas em sofrimento 

mental, os princípios e valores que foram socialmente lutados e conquistados no processo de 

Reforma Psiquiátrica. 

O Serviço Social, que compõe a equipe de profissionais da saúde mental desde a 

década de 1940, acompanhou esse processo de mudanças e convive cotidianamente com os 

desafios contemporâneos. Considera-se que o processo de renovação crítica da profissão 

permitiu a construção de um Projeto Ético Político comprometido com a classe trabalhadora 

numa perspectiva crítico dialética. Sendo assim, nota-se uma sintonia dos princípios e valores 

da profissão posto no Código de Ética de 1993 com os princípios da Reforma Psiquiátrica. 

Ressaltamos a relevância da temática aqui levantada uma vez que o Serviço Social tem 

potencial (teórico metodológico) para contribuir no campo da saúde mental, na perspectiva da 

concretização dos princípios e valores da Reforma Psiquiátrica, que vão além do saber psi, na 

garantia de direitos e da cidadania, uma vez que o adoecimento mental envolve uma série de 

fatores de caráter social, e de degradação da vida humana que atinge as pessoas mais 

vulneráveis.    

Para o desenvolvimento desse estudo foi necessário à pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental. A pesquisa documental se deu por meio da leitura das principais 

políticas, portarias, leis e decretos que abordam a Política de Saúde Mental e a Rede de 

Atenção Psicossocial. E a pesquisa bibliográfica foi feita por meio de autores que abordam a 

temática e que contextualizam a trajetória da saúde mental e a inserção do Serviço Social.   
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Para melhor explicitar tais questões dividimos esta discussão em dois momentos: o 

primeiro refere-se à inserção do Serviço Social na saúde mental; e o segundo momento 

abordará acerca dos desafios contemporâneos da política de saúde mental e a atuação 

profissional do assistente social. 

1. A INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL 

 

A literatura registra a inserção do profissional de Serviço Social na saúde mental em 

meados da década de 1940, mais especificamente em 1946, no âmbito dos chamados 

“serviços sociais psiquiátricos”. A presença de assistentes sociais em hospitais psiquiátricos ou 

manicômios era relativamente reduzido, como também o número de hospitais psiquiátricos 

estatais e privados. Vale pontuar que nesse período a psiquiatria estava organizada conforme 

o modelo manicomial, baseado na exclusão do sujeito do convívio social por meio de sua 

internação em hospitais psiquiátricos por longos períodos de tempo. Nesse período, os 

hospitais psiquiátricos eram comparados a grandes campos de concentração, uma vez que a 

miséria era real naquele ambiente que nada tinha de terapêutico. 

Os assistentes sociais eram situados como a “porta de entrada e saída” dos hospitais, e 

ocupava um lugar de subalternidade em relação aos médicos e a direção da instituição. 

Segundo Vasconcelos (2000), as primeiras práticas dos assistentes sociais se deram nos 

Centros de Orientação Infantil e Centro de Orientação Juvenil (COI/COJ) no ano de 1946. 

Essas práticas possuíam um caráter de “Serviço Social Clínico”, em que se predominavam 

abordagens higienistas1. Nesse processo, o Serviço Social atuava junto com as famílias do 

chamado “cliente” a fim de ajudá-la a prover um ambiente adequado ao tratamento psiquiátrico 

da criança, além de fazer levantamentos de dados sociais e familiares dos pacientes, contato 

com os familiares para a preparação de alta, confecção de altas sociais e encaminhamentos.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A partir de 1964, e principalmente 1968, o período ditatorial no Brasil foi marcado pela 

forte repressão popular pelos militares, em que os direitos civis e políticos foram suspensos. O 

Estado brasileiro assume um caráter de antinacional, antidemocrático e centralizador. A 

                                                 
1
 Em meados do século XIX e início do século XX, chegava ao Brasil um novo ideal com a preocupação 

central na saúde. Suas propostas residiam na defesa da saúde pública, na educação, e no ensino de 
novos hábitos. O higienismo brasileiro pode se definir pelo estabelecimento de normas e hábitos para 
conservar e aprimorar a saúde coletiva e individual da população. Preconizando normas e hábitos que 
colaborariam com o aprimoramento da saúde coletiva e individual, o “movimento higienista” era 
altamente heterogêneo sob o ponto de vista teórico e ideológico. (JUNIOR, 2007) Disponível em: 
<http://www.uel.br/grupo-
estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Edivaldo_Gois_Jr.pdf> 

http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Edivaldo_Gois_Jr.pdf
http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Edivaldo_Gois_Jr.pdf
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profissão se deparava com novas demandas fruto das novas exigências de um capitalismo 

monopolista tardio regido por um regime autocrático burguês. Inquietações e insatisfações 

passaram a fazer parte da categoria da profissão, pois as antigas ações de moldes 

conservadores tradicionais já não atendiam as novas exigências. A reformulação do Serviço 

Social ocorreu no processo de expansão de um mercado nacional de trabalho para os 

assistentes sociais. 

Durante a década de 1960, há um grande aumento no número de hospícios no Brasil, 

ocorre à reforma da saúde pública brasileira promovida pelos governos militares, e a elevada 

privatização no atendimento médico, ou seja, o Estado passa a comprar serviços psiquiátricos 

do setor privado e a loucura passa a ser fonte de lucro, uma mercadoria para os empresários. 

Em decorrência disso, registra-se nesse momento um considerável aumento no número de 

internações em hospitais privados; foram abertas várias clínicas psiquiátricas, hospitais, 

manicômios que eram de origem privada, mas que prestavam serviços ao governo e eram 

pagas pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Isso levou a uma ampliação na 

rede de hospitais psiquiátricos e consequentemente uma maior contratação de profissionais de 

Serviço Social na saúde mental, que eram contratados por meio de vínculos precários e baixa 

remuneração. (BISNETO, 2007) 

A partir da década de 1970, mais especificamente em 1973, o Ministério da Previdência 

e Assistência Social (MPAS) vai reforçar a importância da equipe interprofissional para o 

tratamento das pessoas com transtornos mentais, exigindo a inserção de profissionais de 

Serviço Social para compor a equipe de tratamento. Isso levou um aumento no número de 

assistentes sociais em hospitais psiquiátricos. Vale lembrar que durante a década de 1970 o 

Brasil passava por períodos turbulentos, o regime autoritário imposto pelos militares refletiam 

na saúde pública brasileira. Houve tentativas de reorganizar a saúde psiquiátrica, com a 

portaria do INAMPS de 1973 que exigia um aumento no número de profissionais nos hospitais, 

dentre eles estava o assistente social. (VASCONCELOS, 2000) Conforme aponta Bisneto 

(2007), os hospitais psiquiátricos passaram a contratar um assistente social para cumprir a 

regulamentação do Ministério, pagando um mínimo possível como salário e sem incumbi-lo de 

funções definidas.  

O Serviço Social estava sendo requisitado, nesse período turbulento de ditadura militar, 

a desenvolver nada mais que a essência de sua função para a sociedade capitalista, isto é, 

participar das formas de enfrentamento das expressões da questão social que eram expressas 

na realidade da população internada nos hospitais psiquiátricos. É nesse período que as 

políticas sociais são pautadas na centralização política e financeira em nível federal, 

fragmentação institucional, exclusão da participação social, autofinanciamento dos 
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investimentos, privatização dos serviços com características clientelísticas, dentre outros 

aspectos característico desse Estado arbitrário. Bisneto (2000) sintetiza esse momento 

afirmando: 

 

O grande problema para o governo da ditadura militar nos hospícios no fim dos 
anos 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 assistência mental. O assistente social veio para “viabilizar” o 
sistema manicomial no seu ponto mais problemático. O Serviço Social foi 
demandado pelo Estado ditatorial como executor terminal de políticas sociais na 
área de Saúde Mental, repetindo sua contradição histórica, de uma demanda 
pelas elites para atender aos “necessitados”. (BISNETO, 2007, p.25)  

 

 Fica evidente que a inserção de assistentes sociais no campo da saúde mental 

brasileira se deu pela necessidade do Estado em controlar as expressões da questão social 

que estavam sendo postas aos profissionais na Saúde Mental. Nesse sentido, o Estado visa a 

regulação das relações sociais, econômicas, políticas e ideológicas a fim de reiterar a 

acumulação capitalista e controlar os trabalhadores. Para o autor, o Serviço Social entrou na 

Saúde Mental como mais uma das medidas racionalizadoras do sistema saúde-previdência. 

Vale dizer que nessa época, mesmo de ditadura militar, já havia psiquiatras com visão social, 

que defendiam a ideia de um atendimento mais humanizado de esquerda e de um tratamento 

por meio de uma equipe multiprofissional. Estes contribuíam na elaboração de políticas 

públicas dentro do Estado. O Serviço Social se inseriu nessa área objetivando novas visões no 

que diz respeito ao contexto familiar e social, a universalidade da loucura, prevenção primária e 

comunitarista. 

Nesta direção, ocorre o debate sobre a necessidade de mudanças na assistência e a 

incorporação de propostas desenvolvidas na Europa2. Todavia, só em 1978 começa a ser 

constituído o movimento de Reforma Psiquiátrica brasileira3, ganhando expressão o Movimento 

dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), que num primeiro momento incorpora críticas ao 

hospitalocentrismo, às más condições de trabalho e de tratamento, e à privatização da 

assistência psiquiátrica, marcando sua entrada no aparelho público. (AMARANTE, 1995).  

A partir da década de 1980 novas concepções e práticas em saúde mental vão se 

desenvolver no país, questionando o modelo manicomial até então dominante. O movimento 

antimanicomial se fortalece com lema “Por uma sociedade sem manicômios”, entendendo a 

estrutura manicomial como desumana, arcaica e ineficaz com resultados desastrosos como 

                                                 
2
 Como a psiquatria preventiva e comunitária – expandindo serviços intermediários; e as comunidades terapêuticas – 

buscando a humanização dos hospitais, estavam presentes desde a década de 1960. (AMARANTE, 1998) 
3
 Esse movimento foi fortemente influenciado pelas experiências americana, europeia e italiana.  
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maus tratos e mortes induzida. O dia 18 de maio passou a ser referência da Luta 

Antimanicomial, por remeter ao I Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, ocorrido em 

1987, estruturado em três temas: Economia, Sociedade e Estado: Impactos sobre a saúde e a 

doença mental; Reforma Sanitária e reorganização da assistência à saúde mental; Cidadania e 

doença mental: direitos, deveres e legislação do doente mental. 

Vale pontuar que em meados da década de 1970 e 1980, acontecem dois processos na 

profissão na área da saúde mental: a consolidação do autodenominado “Serviço Social 

Psiquiátrico” e o desenvolvimento de práticas ambulatoriais de reabilitação social dentro dos 

hospitais psiquiátricos e asilos. A partir do final da década de 1970 o Serviço Social passa por 

uma autocrítica de questionamento de suas bases, que resultará numa renovação crítica da 

profissão, influenciada pelo recente Movimento de Reconceituação4, experimentado na 

América Latina, e denominado por Netto (2010) de Intenção de Ruptura5. Em 1980, o Serviço 

Social passa a pensar a história brasileira e a gênese da profissão de maneira crítica, com o 

suporte das tendências marxistas, possibilitando o questionamento das perspectivas 

profissionais até então presentes na profissão. 

Na década de 1990 há um considerável aumento no número de contratação de 

assistente social na saúde mental, pois com a institucionalização e consolidação do SUS 

através da aprovação da Lei nº 8.080/90, a área da saúde se apresenta como o maior campo 

de atuação profissional do Serviço Social6. Nesta década, vários serviços de saúde mental são 

criados, e fortalecidos a partir da política de saúde mental com a Lei 10.216 de 20017, o que vai 

                                                 
4
  De acordo com Bisneto (2007), o Movimento de Reconceituação na América Latina lançou uma série de críticas à 

atuação tradicional do Serviço Social, dentre elas a de que a própria assistência social contribuía para a reprodução 
da opressão de um sistema de classes, uma vez que viabilizava a manutenção das desigualdades por meio da 
execução de políticas sociais que apenas administravam os conflitos sociais sem resolvê-los de fato. (BISNETO, 
2007)  
5
 Netto descreve o movimento de renovação da profissão no pos-1964 em três vertentes: [...] a perspectiva 

modernizadora revela um feixe de profundas vinculações com a ordem sociopolítica oriunda do golpe de abril. (...) 
No âmbito estrito da profissão, ela se reporta aos seus valores e concepções mais “tradicionais”, não para superá-
los ou negá-los, mas pra inseri-los numa moldura teórica e metodológica menos débil, subordinando-os aos seus 
vieses “modernos”; (...) a perspectiva de reatualização do conservadorismo faz-se legatária das características que 

conferiram à profissão o traço microscópico da sua intervenção e a subordinaram a uma visão de mundo derivada 
do pensamento católico tradicional, mas o faz com um verniz de modernidade ausente no anterior tradicionalismo 
profissional, à base das mais explícitas reservas aos limites dos referenciais positivistas; a perspectiva que se 
propõe como intenção de ruptura com o Serviço Social “tradicional” ao contrário das anteriores possui como 

substrato nuclear uma crítica sistemática ao desempenho “tradicional” e aos seus suportes teóricos, metodológicos e 
ideológicos. Com efeito, ela manifesta a pretensão de romper quer com a herança teórico-metodológica do 
pensamento conservador (a tradição positivista), quer com os paradigmas de intervenção social (o reformismo 
conservador) (NETTO, 2010, p. 154-159) 
6
 Conforme aponta Martins (2008), ainda nos dias de hoje a saúde continua sendo a área que mais absorve 

profissionais de Serviço Social, embora nos últimos anos a área de assistência social tenha crescido bastante.  
7
 A Lei 10.216, aprovada em 2001, possibilitou a pessoa com transtorno mental os seguintes direitos: ter acesso ao 

melhor tratamento do sistema de saúde, de acordo com as suas necessidades; ser tratada com humanidade e 
respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na 
família, no trabalho e na comunidade; ser protegida contra qualquer forma de abuso ou exploração; ter garantia de 
sigilo nas informações prestadas; ter direito a presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade 
ou não de sua hospitalização involuntária; ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; receber o maior 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
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impactar no aumento de assistentes sociais atuando na área de Saúde Mental. Segundo 

Bisneto (2007): 

 

Os serviços substitutivos, fruto da Reforma Psiquiátrica, têm requerido um maior 
número de profissionais de Serviço Social em relação aos serviços de 
internações, o que te ampliado à contratação de assistentes sociais desde o ano 
de 1990 na saúde mental se assimilando a “onda” de contratação produzida nos 
anos 1970 com a resolução do INPS. O movimento de Reforma Sanitária, que se 
deu paralelamente ao movimento de Reforma Psiquiátrica também levou a uma 
ampliação no número de assistentes sociais no campo da saúde.  (BISNETO, p. 
38, 2007) 

 

Nota-se, que os serviços substitutivos, fruto da Reforma Psiquiátrica, se apresentam 

como mais um espaço sócio ocupacional para a atuação do Serviço Social, na qual 

expressivamente na década de 1990 ocorre uma intensificação da inserção de assistentes 

sociais nesses espaços. Assim, podemos considerar que a nova perspectiva que a saúde 

mental brasileira experimentou com a reforma psiquiátrica possibilitou uma atuação do Serviço 

Social numa perspectiva histórico-crítica. 

Em 1993 um novo Código de Ética Profissional do assistente social é publicado e é 

possível verificar que os valores e os compromissos éticos da profissão estão em consonância 

com os princípios da Reforma Psiquiátrica, como pudemos constatar na pesquisa de Silva 

(2008). Podemos relacionar os princípios do Código de Ética Profissional de 1993, com a 

realidade da saúde mental, uma vez que o portador de transtorno mental deve ser tratado 

preservando suas referências sociais, familiares e culturais; a defesa dos direitos da pessoa 

com transtorno mental, na luta pela melhoria na qualidade dos serviços prestados, resgatando 

a autonomia do indivíduo, e fazendo com que este se veja como sujeito detentor de direitos; na 

viabilização de direitos, das políticas sociais, benefícios, programas e projetos vinculados à 

questão da cidadania, da equidade e da justiça; nas ações de caráter participativo dos usuários 

no que diz respeito aos deveres e responsabilidades, fazendo com que este indivíduo se 

reconheça como incluso na sociedade, partícipe da democracia e capaz de produzir riqueza 

social; potencializando a autonomia dos usuários fazendo com que este seja capaz de 

desempenhar seus papéis sociais; na formulação de estratégias de ação visando contribuir 

com o processo de “desalienação”; descontruindo visões autoritárias e preconceituosas em 

relação ao doente mental, incentivando ações fundadas na democracia; na consolidação da 

                                                                                                                                                             
número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; ser tratada em ambiente terapêutico pelos 
meios menos invasivos possíveis; ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 
(BRASIL, 2001a) Em suma, esta lei de caráter universal preconiza a não exclusão de nenhum portador de 
sofrimento psíquico em virtude de “orientação sexual, famíliar, recursos econômicos, grau de gravidade e tipo de 
evolução de seu transtorno”.  
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cidadania, melhores condições de vida, garantia dos direitos sociais com vista na construção 

de um novo projeto societário que preconize o fim de todo tipo de exploração; na articulação 

com os movimentos sociais, na luta das classes subalternas contra a barbárie e a 

desumanização. (SILVA, 2008) 

Considera-se que os princípios do Código de Ética da profissão de 1993, estão em 

consonância à proposta de Reforma Psiquiátrica, uma vez que a reforma tem por objetivo 

construir um novo espaço social para a loucura, questionando as práticas da psiquiatria 

tradicional. Relaciona-se com os princípios do código no que diz respeito à garantia dos direitos 

da pessoa com transtorno mental, eliminação de qualquer forma de preconceito, discriminação, 

bem como a garantia da inclusão e da cidadania. 

É com essa nova forma de tratar as pessoas com transtornos mentais que a loucura 

passa a ser vista de forma não mais isolada, mas como parte integrante da sociedade. O 

potencial dessas pessoas é levado em consideração, e estes são vistos como um indivíduo 

participante, com habilidades e potencialidades para assumir diversos papéis na sociedade. O 

Serviço Social na saúde mental contribui na viabilização de direitos sociais e na luta pela 

garantia da qualidade dos serviços, buscando erradicar qualquer forma de exploração, e 

discriminação como afirma o Código de Ética Profissional de 1993. 

 Apesar dessa renovação na saúde mental é importante salientar que os atuais 

dispositivos de atenção à saúde mental configuram-se em estabelecimentos que mesclam 

serviços tradicionais e serviços renovados, como também as pessoas que trabalham nesses 

dispositivos têm posicionamentos diversos e variados, tornando-se muitas vezes um campo 

contraditório e tenso da prática multiprofissional. (BISNETO, 2007). 

 De acordo com Robaina (2010), “o Serviço Social vem privando o campo da saúde 

mental da riqueza de seu saber próprio, fértil de contribuições para que a Reforma Psiquiátrica 

alcance o seu projeto ético-político: uma sociedade igualitária, que comporte as diferenças!”. 

Nesta direção, ressalta-se que a atuação profissional não está vinculada ao campo do saber 

psi, busca contribuir no campo teórico prático para a identificação dos determinantes sócio 

econômico da população usuária do serviço, como também identificar as particularidades das 

expressões da questão social que é expressa no cotidiano profissional.   

Considera-se que o Serviço Social se constitui historicamente como uma profissão 

especializada na divisão sociotécnica do trabalho, atuando na viabilização das políticas sociais, 

compondo os serviços sociais voltados para a reprodução (material e ideológica) da força de 

trabalho, que neste caso, seria da atuação sobre as demandas postas pelas pessoas com 

transtornos mentais.  
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2. DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E A 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL  

 

   Apreende-se que apesar dos avanços obtidos com a política de saúde e de saúde 

mental, os últimos anos têm demonstrado que a realidade tem se tornado um campo complexo 

e desafiador para a atuação das profissões, dentre elas o assistente social, comprometidas 

com os princípios e valores do SUS e da Reforma Psiquiátrica.  

   Ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha representado avanços para as políticas 

sociais com a instauração da Seguridade Social de caráter universal, vemos que a implantação 

do projeto neoliberal8 no Brasil representou um retrocesso, tendo em vista que “na prática se 

efetivou um sistema seletivo, focalizado, com características assistenciais e tendências 

privatizantes e mercantis” (CORREIA, 2005, p. 30). Assim, ocorre uma diminuição da 

responsabilidade estatal na área social passando esta responsabilização para a sociedade 

civil, acarretando a precarização das políticas sociais públicas. 

   Os princípios e pressupostos para o processo de desinstitucionalização foi fundamental 

na Reforma Psiquiátrica brasileira e na construção da política de saúde mental. Essa 

perspectiva preconiza um tratamento aberto, por meio de serviços substitutivos, que não prive 

o indivíduo, com transtorno mental e/ou com problemas decorrentes do uso de drogas, do 

convívio em sociedade. Apreende-se que, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

regulamentada por meio da portaria 3.088 em 2011 no âmbito do Sistema único de 

Saúde (SUS), compactua com essa perspectiva, pois nela está descrita uma série de serviço 

de caráter substitutivo ao internamento de longa duração.   

   Todavia, nota-se que a RAPS têm passado por um tensionamento econômico e político, 

marcado fortemente por interesses contraditórios, pois ainda há recursos públicos investido em 

instituições privadas que estão distantes da perspectiva de desinstitucionalização e ao que está 

descrito na política de saúde mental, pois violam uma série de direitos e privam os indivíduos 

do convívio social por meio de internações involuntárias e compulsórias. Dessa forma, esses 

recursos não têm sido devidamente investidos na assistência da rede pública do SUS, 

incentivando-se a privatização dos serviços de saúde e/ou de atenção às pessoas que usam 

drogas. Isto ocorre através de convênios que pagam internações para o usuário do serviço de 

Saúde Mental por meio de convênios em instituições privadas, a fim de continuar enriquecendo 

o capital. 

                                                 
8
 A política neoliberal prega o Estado mínimo, em que as políticas sociais públicas são reduzidas ou 

repassadas para o setor privado. O estado neoliberal reduz as políticas sociais à funcionalidade de 
manter a reprodução social a custos mínimos. (BISNETO, 2007, p. 41) 
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   Vale ressaltar que em decorrência da grande repercussão que a questão das drogas 

ganhou nos últimos anos, principalmente com grande divulgação da mídia, em que passou a 

tratar o problema das drogas como uma pretensa epidemia, o governo federal lançou diversas 

políticas para o “enfrentamento” das drogas, especialmente algumas voltadas para a atenção à 

saúde das pessoas que usam drogas. Essa questão se tornou um campo fértil para o 

investimento em políticas sociais direcionadas ao enfrentamento das drogas, e para os grandes 

empresários, um campo lucrativo.    

 Com isso, tem-se nos últimos anos uma disseminação de instituições privadas como as 

Comunidades Terapêuticas e as Clínicas Involuntárias para tratar os dependentes químicos por 

meio de internações compulsória e involuntária, com grande investimento de dinheiro público. 

Em contraposição, vemos pouco investimento da Rede de Atenção Psicossocial no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), que se amplia a passos lentos, permeado pela precarização. 

Essas instituições de natureza privada se apresentam como serviços muito distantes da 

perspectiva de desinstitucionalização, pois consiste em ações com viés fortemente segregador, 

de caráter repressivo e higienista, contrárias ao que historicamente foi lutado e conquistado. 

Nesta direção, a lógica neoliberal além de sucatear os serviços públicos de saúde 

mental cria uma rede paralela de serviços privados e filantrópicos, que foge aos padrões da 

universalidade da saúde, caracterizando-se pela sua focalização e seletividade. Neste sentido, 

o acesso aos direitos é comprometido pela lógica mercantil, pois a saúde e os direitos se 

tornam comércio, ou são transmitidos com um caráter de benemerência. 

A expansão desses serviços possibilita a expansão de mais um espaço sócio 

ocupacional do Serviço Social, que se insere nesse campo contraditório. Novos desafios são 

posto ao mercado de trabalho do Serviço Social que se vê permeado de contradições, na qual 

o sistema capitalista e os avanços do neoliberalismo impõem limites à prática profissional e aos 

usuários do serviço que tem o acesso aos seus direitos de forma precarizada.  

O Serviço Social tem enfrentado os desafios das afirmações da contrarreforma9 do 

Estado, em que o Projeto Privatista, tem assumido grandes espaços nos serviços de 

saúde/saúde mental no que diz respeito à questão do tratamento de pessoas com problemas 

decorrentes do uso abusivo de drogas. Tais questões recaem ao exercício profissional do 

Serviço Social, no que diz respeito às condições de trabalho, formação profissional e 

atribuições profissionais distorcidas, como também a inserção de assistentes sociais nesses 

                                                 
9
 Adotamos o termo “contrarreforma” para denominar as reformas neoliberais do Estado Brasileiro que implicaram 

num profundo retrocesso social, partindo das reflexões de Bravo e Behring. Conforme as autoras, o reformismo é um 

patrimônio de esquerda que difere substancialmente da perspectiva das reformas neoliberais. Como exemplo do 

significado dessa expressão “contrarreforma” temos a reforma do Estado brasileiro materializada na Constituição de 

1988, progressivamente destruída pela contrarreforma a partir da década de 1990. 
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serviços que não fortalecem o que preconiza os princípios de SUS e da Reforma Psiquiátrica. 

Amplia-se nesse caso, a prática precarizada do assistente social.  

Nota-se ao longo dos últimos anos: 

 

O projeto privatista vem requisitando ao assistente social, entre outras 
demandas, a seleção socioeconômica dos usuários, atuação 
psicossocial por meio de aconselhamento, ação fiscalizatória aos 
usuários dos planos de saúde, assistencialismo por meio da ideologia do 
favor e predomínio de práticas individuais. Entretanto, o projeto de 
Reforma Sanitária vem apresentando como demandas que o assistente 
social trabalhe as seguintes questões: democratização do acesso às 
unidades e aos serviços de saúde; estratégias de aproximação das 
unidades de saúde com a realidade; trabalho interdisciplinar; ênfase nas 
abordagens grupais; acesso democrático às informações e estímulo à 
participação popular. (CFESS, 2010, p. 24) 

 

Diante disto, considera-se que não é apenas o saber profissional, o mercado de trabalho 

profissional que está nesse jogo de disputa de interesses, mas todo um histórico de lutas da sociedade 

brasileira em busca do direito universal à saúde. Ressaltamos a relevância desta discussão pois ao apontar 

os dilemas que atravessam o cotidiano profissional na política de saúde mental, foi possível fomentar o 

debate sobre os novos impactos no espaço sócioocupacional do Serviço Social, especialmente na área de 

Saúde Mental. Consideramos que as alterações da realidade da qual faz parte a profissão e a atuação 

profissional precisam ser recorrentemente expostas e analisadas como forma de não permitir que a 

imediaticidade dos fatos predomine sobre a possibilidade de construir novas mediações em torno da 

realidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante das questões levantadas, apreende-se que a Reforma Psiquiátrica representou 

um avanço, no campo dos direitos, para as pessoas com transtornos mentais e pessoas com 

problemas decorrentes do uso de drogas. Todavia nota-se que os interesses privatizantes 

característicos da sociedade capitalista incidem sobre essa questão sempre em nome dos 

interesses do capital, incidindo num processo de precarização dos serviços.  

 Verificamos que o Serviço Social, assim como todas as profissões que se inserem 

nesse contexto, tem sido atingido pela lógica neoliberal, requisitando ações focalizadas, 

seletivas, fiscalizatórias dentre outras que vão de encontro ao que foi lutado e conquistado no 

processo de Reforma Psiquiátrica. Assim, novos desafios são posto ao mercado de trabalho do 

Serviço Social que se vê permeado de contradições, na qual o sistema capitalista e os avanços 
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do neoliberalismo impõem limites à prática profissional e aos usuários do serviço que tem o 

acesso aos seus direitos de forma precarizada. 
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