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RESUMO 
Este trabalho objetiva discutir acerca da formação profissional em 
Serviço Social na saúde mental, com destaque para análise do processo 
formativo nos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior 
públicas localizadas nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do 
Brasil. A metodologia empreendida tem caráter bibliográfico e 
documental, a partir de fontes secundárias extraídas de portais 
eletrônicos e analisadas em abordagem quanti-qualitativa. Apontamos 
a baixa incidência de discussão e disciplinas acerca da Saúde Mental. 

 
Palavras-chave: Serviço Social no Brasil; Formação Serviço Social; 

Saúde Mental. 

 

ABSTRACT 
This work aims to discuss about professional training in Social Work in 
mental health, with emphasis on the analysis of the training process in 
undergraduate courses in public Higher Education Institutions located in 
the Northeast, North and Center-West regions of Brazil. The 
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methodology used was bibliographic and documental, based on 
secondary sources extracted from electronic portals and analyzed in a 
quanti-qualitative approach. We point out the low incidence of 
discussion and disciplines about Mental Health. 

 
Keywords: Social Work in Brazil; Training in Social Work; Mental 

Health. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho objetiva discutir acerca da formação profissional em Serviço Social na 

saúde mental, com destaque para análise do processo formativo nos cursos de graduação das 

Instituições de Ensino Superior públicas localizadas nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste 

do Brasil. 

Tal artigo apresenta os resultados parciais de pesquisa de Iniciação Científica realizada 

no âmbito do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí, intitulada de “Serviço 

Social e Saúde Mental: Um Olhar Para a Formação Profissional” iniciada no ano de 2021 e que 

está em andamento em 2022. A investigação integra o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão 

em Políticas Públicas e Saúde Mental (PPSAM/CNPq), vinculado ao departamento de Serviço 

Social e ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFPI.  

Trata-se de um estudo de caráter bibliográfico e documental, com abordagem quanti-

qualitativa, que utiliza dados de fontes secundárias disponíveis nos portais eletrônicos do 

Ministério da Educação (MEC), da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS), do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), além das páginas institucionais das 

Instituições de Ensino Superior investigadas. Nesses portais foram levantados documentos e 

dados relativos aos cursos de Serviço Social ofertados em Instituições Públicas na modalidade 

presencial nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, visando identificar a apropriação da 

temática da saúde mental nos seus projetos pedagógicos. 

 

2 FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL 

 

O capitalismo, sistema econômico iniciado com a Revolução Industrial na Inglaterra ao 

fim do século XIX, infringe a população operária e provoca ampliação das desigualdades e do 

pauperismo através das expressões da questão social que culminam de seu modo de produção. 
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Historicamente, a Igreja Católica se implicava da questão social e prestava assistencialismo às 

populações mais pobres. No entanto, uma vez reconfigurada a ideologia dominante vigente 

com o capitalismo, que deixa de ser a Igreja Católica a partir da Revolução Burguesa, passa a 

haver a necessidade de um profissional, demandado pela burguesia para com o Estado, que 

possa suprir a necessidade social de manutenção e reprodução da força de trabalho 

(IAMAMOTO, CARVALHO, 2014b). 

É nesse contexto que ocorre o surgimento do Serviço Social. No Brasil, as protoformas 

que serviram de base para o início do Serviço Social relacionam-se com o apostolado laico da 

Igreja Católica que desenvolvia um departamento especializado na Ação Social doutrinária, 

empreendida para atuar diante da questão social (IAMAMOTO, CARVALHO, 2014b). 

Dado o momento em que o Estado passa a intervir na questão social, dá-se o surgimento 

de centros voltados para a capacitação do assistencialismo, no qual, em 1936 funda a primeira 

escola de Serviço Social em São Paulo (IAMAMOTO, CARVALHO, 2014b).  

A Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro dá-se em seguida, no ano de 1937 que, por 

incorporar-se à Escola de Enfermagem Ana Nery e, em 1938, vinculada ao Juizado de Menores, 

fora criada mais uma escola. Nesse sentido, a formação nessas primeiras escolas teve influência 

franco-belga, aliada a doutrina católica, ao neotomismo e de base humanista. Já as escolas do 

Rio de Janeiro tinham uma influência maior do movimento higienista (CASTRO, 2011). 

No período de 1940, no Brasil, no Estado Novo, ocorre a institucionalização do Serviço 

Social, que passa a se inserir enquanto profissão assalariada nas grandes instituições sociais e 

assistenciais, e atuar no âmbito das políticas sociais.  

Todavia, a franca ampliação da profissão acontece durante os anos 1960, quando existe 

a busca de uma expansão econômica através de uma ideologia desenvolvimentista, na qual o 

Serviço Social também se insere sob uma perspectiva modernizadora. Verifica-se, portanto, que 

existe uma historicidade na qual o Serviço Social se relaciona, entre avanços e retrocessos, até 

empreender a intenção de romper com o conservadorismo. Netto (2015) aponta que o viés 

crítico da conjuntura da profissão no país, em meio ao cenário nacional de crise da autocracia 

burguesa, torna-se pioneiro dentro do movimento universitário da Universidade Católica de 

Minas Gerais já na década de 1970, expandindo para além desta instituição apenas na década 

seguinte. Esse processo de renovação que acontece na profissão no Brasil se insere em um 

contexto mais amplo de Reconceituação no cenário latino-americano, em que o Serviço Social 
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passa por um movimento de autoquestionamento de sua atuação e formação e passa a buscar 

identidade com os movimentos sociais e com as particularidades do continente. 

Para Netto (2015), a consonância da criticidade nas universidades advinda da intenção 

de ruptura está relacionada com o crescente número de pós-graduações em Serviço Social que 

vem a implicar em mais um campo de inserção na carreira, o de professor. Nesse ínterim, 

Iamamoto (2014) versa ainda acerca da criação do primeiro doutorado do curso de Serviço 

Social no ano de 1980; no ano de 1982 é aprovado um currículo mínimo no MEC para ensino de 

Serviço Social; já em 1983 é realizado o I Encontro Nacional de Pesquisa em Serviço Social. A 

autora ressalta ainda a importância de que, em 1984, o Serviço Social passa a ser tido como 

área de conhecimento pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico). Dessa forma, o Serviço Social vai adquirindo a sua maturidade enquanto campo 

de conhecimento científico, sobretudo a partir da construção teórica marxista, além das 

contribuições no campo das políticas sociais. 

Iamamoto (2014a) vai enfatizar que a década de 1980 é o marco dos fundamentos do 

Serviço Social na teoria crítica social. Todo esse debate vai levar à uma reformulação do Código 

de Ética Profissional (CEP) em 1993, na promulgação da Lei de Regulamentação da profissão, 

no mesmo ano, e nas Diretrizes Curriculares da ABESS em 1996, expressando a consolidação do 

Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro. 

Iamamoto (2014a) enfatiza que a primeira inovação em relação as Diretrizes 

Curriculares dizem respeito a criação de núcleos temáticos (núcleo dos fundamentos teórico-

metodológicos e ético-políticos da vida social; núcleo dos fundamentos da formação sócio-

histórica da sociedade brasileira e do significado do Serviço Social no seu âmbito; núcleo dos 

fundamentos do trabalho profissional) que, embora independentes, possuem uma 

complementação ou inter-relação. Além disso, todos abrangem as dimensões de análise, tais 

como historicidade, dimensão teórica e sistemática. 

A ABEPSS (1996) estipula as disciplinas básicas do para o currículo de Serviço Social, são 

elas: Sociologia, Ciência Política. Economia Política, Filosofia, Psicologia, Antropologia, 

Formação Sócio-histórica do Brasil; Direito; Política Social; Acumulação Capitalista e 

Desigualdades Sociais: Fundamentos Histórico e Teórico-metodológicos do Serviço Social; 

Processo de Trabalho do Serviço Social; Administração e Planejamento em Serviço Social; 

Pesquisa em Serviço Social; Ética Profissional. 
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As Diretrizes Curriculares integram força à “especialização do trabalho da sociedade, 

inscrita na divisão social e técnica do trabalho social” (IAMAMOTO, 2014a) que reforça a 

questão social como a base do exercício profissional do assistente social. Unificando-se com o 

CEP, propõem uma formação acadêmica embasada na dinâmica da vida social, que possa 

superar toda a lógica acadêmica de ensino-aprendizagem e dê espaço para o pensamento 

crítico, além de colocar em pauta o tripé de uma formação teórico-prática de excelência, que é 

o ensino, a pesquisa e a extensão (ABEPSS, 1996). 

O Ministério da Educação, no ano de 2002, implementa a Resolução CNE/CES nº 15 que 

estabelece a vigência das Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social, a explicitação 

dos componentes de seu Projeto Pedagógico e normatização de carga horária de acordo com 

Resolução própria acerca do assunto. Tem-se, portanto, vinte anos desta normatização vigente 

para o ensino de Serviço Social. 

Após consulta no portal do Ministério da Educação (MEC), foi possível verificar que 

existiam no ano de 2021, 627 instituições cadastradas com o curso de Serviço Social em 

atividade no país. Cabe ressaltar que os dados sobre o quantitativo de instituições são distintos 

em relação ao número de cursos, já que uma mesma instituição consegue fornecer o mesmo 

curso em diversos polos. Sendo assim, o número de cursos no país amplia para 1548, em que 

apenas 81 são cursos ofertados em Instituições de Ensino Superior públicas e 1467 são 

ofertados por faculdades privadas. Foi descoberto que 490 destes cursos privados não possuem 

fins lucrativos e 977 têm o caráter totalmente privatista. 

É pertinente sinalizar sobre as diferentes modalidades de oferta de cursos de Serviço 

Social no país, que podem ser: presencial, ensino à distância (EaD) ou semipresencial. Em uma 

análise primária, observou-se que, em alguns IES que ofertam o curso de Serviço Social na 

modalidade EaD, o polo presencial não se localiza na cidade onde o mesmo é ofertado. Dessa 

forma, é oferecida uma formação que pouco – ou não propicia – contato físico presencial com 

coordenador de curso, docentes ou mesmo com a turma de discentes. Isto leva à reflexões 

acerca do encontrado nas diretrizes curriculares que enfatizam a convivência entre professor-

aluno: 

Propõe-se uma lógica curricular inovadora, que supere a fragmentação do processo 
de ensino-aprendizagem, e permita uma intensa convivência acadêmica entre 
professores, alunos e sociedade. Este é, ao mesmo tempo, um desafio político e uma 
exigência ética: construir um espaço por excelência do pensar crítico, da dúvida, da 
investigação e da busca de soluções. (ABEPSS, 1996, p. 9). 
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Nesse sentido, questiona-se sobre a necessidade de se refletir se a qualidade do ensino 

ofertado nos cursos de Serviço Social na modalidade à distância possibilita seguir uma 

perspectiva de formação crítica e alinhada às propostas das Diretrizes Curriculares da ABEPSS. 

 

3 FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: como está disposta nos Projetos Pedagógicos de Curso? 

 

O Serviço Social é um curso de ordem generalista do âmbito das Ciências Sociais 

Aplicadas, nesse sentido, a sua formação deve possibilitar o desenvolvimento de habilidades e 

competências para atuar sobre as expressões da questão social e as diversas políticas sociais. 

Basílio e Caputi (2017) complementam que a discussão em saúde se encontra atrelada ainda às 

políticas públicas, uma vez que também faz parte da Seguridade Social no Brasil.  

A saúde mental é um dos espaços sócio-ocupacionais estratégicos onde atuam os 

assistentes sociais, o que leva a necessidade de se compreender que profissionais de Serviço 

Social vêm sendo formados para trabalharem nessa política e como essa temática vêm sendo 

ensinada nos cursos de graduação em Serviço Social. 

Com base nisso, foi realizado um levantamento nos cursos de graduação em Serviço 

Social ofertados nas Instituições de Ensino Superior Públicas do território nacional, com foco 

nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, na modalidade presencial, de forma a 

compreender sobre a formação na saúde mental. 

Neste sentido, foi realizado um mapeamento dos cursos através do portal e-MEC 

(https://emec.gov.br), para posteriormente, serem localizados os Projetos Pedagógicos de 

Curso dessas IES, encontrados a partir de fontes secundárias, em seus sites institucionais. Desta 

feita, a análise documental compreende o acervo encontrado, descrito em quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Descrição dos PPCs de Serviço Social analisados 

IES CIDADE 
ANO DO 
CURSO TIPO 

Ano do 
documento LOCALIZAÇÃO Páginas 

NORTE 

UFAM Manaus - PPC 2019 Solicitado Por Email 181 

UFAM Parintins 2007 PPC 2012 Site Institucional 84 

UFPA Breves 2009 PPC 2016 Site Institucional 137 

UFT Miracema 2007 PPC - Site Institucional 115 

about:blank
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UNITINS Palmas - PPC 2017 Site Institucional 54 

UERR  Boa Vista 2006 PPC 2019 Site Institucional 126 

CENTRO-OESTE 

UNB 
(Diurno) 

Distrito 
Federal 

1971 PPC 2011 Site Institucional 119 

UNB 
(Noturno) 

Distrito 
Federal 

2010 PPC - Site Institucional 103 

UFG Cidade de 
Goiás 

2008 PPC 2013 Site Institucional 68 

UFMT Cuiabá  - PPC 2007 Centro acadêmico do curso  93 

NORDESTE 

UFMA São Luís 1953 PPC 2016 Site Institucional 128 

UFPI Teresina 1977 PPC 2012 Site Institucional 105 

IFCE Iguatu 2010 PPC 2013 Site Institucional 185 

UECE Fortaleza 1950 PPC 2017 Site Institucional 9 

UERN Mossoró 1965 PPC 2013 Site Institucional 192 

UFRN Rio Grande do 
Norte 

1945 PPC 2019 Site Institucional 262 

UFPB João Pessoa 1969 Resolução 2017 Site Institucional 54 

UFCG Sousa 2010 Resolução 2014 Site Institucional e contato com 
coordenação via e-mail. 

10 

UEPB Campina 
Grande 

1959 PPC 2016 Site Institucional 133 

UFPE Recife 1940 PPC 2009 Site Institucional 177 

UPE Palmares 2013 PPC 2016 Contato com coordenação via e-
mail. 

74 

UFAL Maceió 1957 PPC 2019 Site Institucional 233 

UFAL Palmeira dos 
Índios 

2006 PPC 2018 Site Institucional 151 

UFS São Cristóvão 2003 Resolução 2010 Contato com coordenação via e-
mail. 

17 

UFRB Cachoeira 2008 PPC - Site Institucional 91 

UFBA Salvador 2009 Portaria 2008 Contato com professora do 
curso que informou site 
institucional. 

3 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos documentos encontrados. 
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Na região Nordeste foram localizados: no Maranhão, o PPC da Universidade Federal do 

Maranhão; Piauí com a Universidade Federal do Piauí (UFPI); Ceará com Instituto Federal do 

Ceará município de Iguatu (IFCE Iguatu) e Universidade Estadual do Ceará (UECE); com o Rio 

Grande do Norte há a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); na Paraíba temos a Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG); em Pernambuco há a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade de 

Pernambuco (UPE); em Alagoas temos dois campi da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

com incidência do curso de Serviço Social, um em Palmeira dos Índios e outro em Maceió; em 

Sergipe, apenas a Universidade Federal de Sergipe (UFS); finalmente na Bahia temos a 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Na região Norte encontramos 5 instituições de ensino superior, onde tem: Pará com a 

UFPA (Universidade Federal do Pará); Roraima com a UERR (Universidade Estadual de Roraima) 

; Tocantins com a UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) e a UNITINS (Universidade 

Estadual do Tocantins); e o Amazonas com a UFAM (Universidade Federal do Amazonas). É 

preciso fazer uma ressalva nesta região: a primeira é em relação ao número de instituições em 

relação ao número de cursos, pois, constatamos que há instituições que oferecem o curso em 

campus distintos e distintos PPCs em cada um deles. Como é o caso da UFPA que possui o 

campus de Breves e o campus de Belém; e a UFAM que também possui 2 campi, sendo um em 

Parintins e outro em Manaus. Ou seja, a região Norte tem 5 instituições e 7 cursos de serviço 

social ofertados na modalidade presencial em IES públicas. 

Na região Centro-Oeste foram encontradas 3 instituições, sendo elas: a UFMT 

(Universidade Federal do Mato Grosso) no Mato Grosso; a UNB (Universidade de Brasília) em 

Brasília; e a UFG (Universidade Federal de Goiás) em Goiás. Aqui também houve o caso de uma 

mesma instituição ofertar o curso duas vezes, no entanto, a UNB oferta o curso duplicado na 

mesma instituição, colocando duplicado por conta do período. Aqui novamente teremos 3 

instituições e 4 cursos. 

Após o mapeamento das IES’s no portal do MEC, foram localizados os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Serviço Social das referidas instituições, através da busca em sites 

institucionais, contato via e-mail com coordenações de cursos, Centros Acadêmicos, ABEPSS, 

dentre outros. 
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No Nordeste houve uma discrepância entre os documentos disponibilizados. Foram 

localizados os PPC’s das seguintes IEs’s: UFMA, UFPI, IFCE Iguatu, UECE, UERN, UFRN, UEPB, 

UFPE, UPE, UFAL Palmeira dos Índios, UFAL Maceió e UFRB. Em relação as Resoluções foram 

encontradas das: UFPB, UFCG e UFS. Além disso, foi possível identificar um parecer da UFBA. 

Neste sentido, as Resoluções e Parecer são documentos não ideais que, embora analisados 

juntamente com os demais, possui um déficit de informações, uma vez que não possuem todos 

os dados detalhados para a busca dos descritores / palavras-chave, o que pode afetar o 

resultado da pesquisa. 

Na região Norte, obteve-se um total de 6 projetos pedagógicos, onde cada instituição se 

localizou da seguinte forma: UFPA (1); UERR (1); UFT (1); UNITINS (1); e UFAM (2). Na UFPA só 

conseguimos localizar o documento de Breves, sem a possibilidade de analisar a similaridade 

ou diferença do campus de Belém. Já a UFAM realmente constatou a diferença nos PPCs de 

cada campus, onde a estrutura, o ano do documento, a carga horária e o número de vagas são 

distintos em cada projeto pedagógico. 

Após a identificação dos Projetos Pedagógicos, foi realizada uma leitura dos referidos 

documentos, a partir da busca primária dos seguintes palavras-chave / descritores: saúde; 

saúde mental; reforma psiquiátrica; reforma sanitária; luta antimanicomial; atenção 

psicossocial; Sistema Único de Saúde. Posteriormente, os achados foram organizados e 

classificados em quadros, para posterior análise do seu conteúdo, como pode ser observado no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 2- Descritores encontrados nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Serviço Social 

 Região Saúde 
Saúde 

Mental 
Reforma 

Psiquiátrica 
Luta 

Antimanicomial 
Atenção 

Psicossocial 

Sistema 
Único 

de 
Saúde 
(SUS) 

TOTAL 

UFAM 
(Manaus) 

Norte 
14 1 0 0 0 1 16 

UFAM 
(Parintins) 

Norte 
12 1 0 0 0 1 14 

UFPA 
(Breves) 

Norte 
47 14 1 0 1 2 65 

UFT Norte 9 0 0 0 0 0 9 
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UNITINS Norte 28 12 1 0 0 2 43 

UERR Norte 13 1 0 0 0 0 14 

UNB 
(Diurno) 

Centro-
Oeste 

52 0 5 0 0 1 58 

UNB 
(Noturno) 

Centro-
Oeste 

7 0 0 0 0 0 7 

UFG Centro-
Oeste 

31 1 0 0 0 1 33 

UFMT Centro-
Oeste 

15 1 0 0 0 0 16 

UFMA Nordeste 21 4 3 0 0 1 29 

UFPI Nordeste 42 3 3 0 0 5 53 

IFCE 
(Iguatu) 

Nordeste 
48 12 3 3 2 9 77 

UECE  Nordeste 11 0 0 0 0 0 11 

UERN 
(Mossoró) 

Nordeste 
31 4 1 0 0 5 41 

UFRN Nordeste 9 0 0 0 0 0 9 

UEPB Nordeste 27 4 2 0 4 2 39 

UFPE Nordeste 47 5 0 0 6 11 69 

UPE Nordeste 15 5 0 1 6 2 29 

UFAL M Nordeste 46 9 2 2 3 8 70 

UFAL P Nordeste 13 1 0 0 0 2 16 

UFRB Nordeste 28 0 0 0 0 0 28 

UFPB Nordeste 20 1 0 0 1 2 24 

UFCG Nordeste 1 1 0 0 0 2 4 

UFS Nordeste 1 0 0 0 0 0 1 

UFBA Nordeste 0 0 0 0 0 0 0 

total - 588 80 21 6 23 57 775 

Fonte: Sistematização das autoras com base nos documentos. 
 

Em se tratando da região Nordeste, pode-se observar a disparidade de números totais em 

descritores das universidades UFPB, UFCG, UFS e UFBA, uma vez que os documentos analisados 

são Resoluções ou Parecer. Aquelas que apresentaram apenas menções em Saúde foram: UECE, 
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UFRN e UFRB. Destaca-se que estes PPC’s conferem a presença da saúde apenas de uma 

maneira ampla e não relacionada à Saúde Mental, pois não foi possível localizar os demais 

descritores. Vale ressaltar que, em número de páginas, o PPC da UFRN é o maior e o da UECE é 

o menor e aqui apresentam equivalência de presença de descritor. A UEPB não consta apenas 

do descritor Antimanicomial, enquanto a UPE não consta apenas de Reforma Psiquiátrica. A 

incidência dos demais é apresentada.  

Os PPCs das seguintes IES não apresentam incidência dos descritores “Psicossocial/ais” e 

“Antimanicomial”: UFMA, UFPI e UERN, mas têm incidência dos demais descritores. Em relação 

aos descritores “Antimanicomial” e “Reforma Psiquiátrica”, não foi possível localizar 

informações nos documentos da UFPE e UFAL Palmeira dos Índios, todavia, apresentam a 

incidência dos demais descritores. 

Na região Norte, a UFPA Breves apresenta a maioria dos descritores da região, totalizando 

65 citações, seguido da UNITINS com 43 descritores, seguidos por UFAM-Manaus (16), UFAM-

Parintins (14), UERR (14) e UFT (9). A diferença destes descritores é notória, uma vez que se 

apresentam 4 documentos com menos de 20 descritores enquanto 2 documentos colocam mais 

de 40 em cada um. No total, a região denota 161 citações. 

Já na região Centro-Oeste, totaliza 114 citações dos descritores, sendo divididas da 

seguinte forma: UNB-Diurno (58); UFG (33); UFMT (16) e UNB-noturno (7). 

Observa-se ainda que o quantitativo desses descritores se dá em maior número 

relacionado à “Saúde”, que se trata de um espaço sócio-ocupacional de grande relevância 

devido à política de saúde brasileira que legitima através da Lei 8080/90 o Sistema Único de 

Saúde de acordo com os moldes da Constituição Federal de 1988.  

Em relação ao quantitativo de disciplinas sobre a saúde encontradas nos projetos 

pedagógicos analisados percebe-se a seguinte estrutura: a região Norte possui um total de 6 

disciplinas, sendo divididas da seguinte forma: UFAM (Manaus) 0; UFAM (Parintins) 1; UFPA 

(Breves) 2; UFT 1 ; UNITINS 2 ; UERR 0. A UFAM (Parintins) possui 1 disciplina optativa com o 

descritor saúde intitulada de “Serviço Social Na Área Da Saúde”; a UFPA de Breves possui 1 

matéria obrigatória com o descritor saúde “Seguridade Social I- Saúde” e 1 optativa com o 

descritor saúde mental “Seminário de Política Social I – Saúde mental”; a UFT apresenta 1 

disciplina optativa da saúde “Saúde da Família”; a UNITINS dispõe de 1 disciplina obrigatória da 
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saúde “Seguridade Social: Saúde” e uma optativa da saúde mental “Serviço Social e Saúde 

Mental”. 

No Centro-Oeste, esta região tem ao total 11 disciplinas que tratam sobre a saúde e se 

fragmentam da seguinte maneira: UNB(diurno) 7 ; UNB(noturno) 4 ; UFMT 0 ; UFG 0. A UNB 

(diurno) possui 1 matéria obrigatória em saúde “Seguridade Social 2- Saúde” e 6 disciplinas 

optativas sendo 5 sobre saúde “ Saúde e Sociedade 1; Saúde e Sociedade 2; Saúde e Sociedade 

3; Saúde Familiar; Tópicos Especiais em Antropologia da Saúde” e 1 sobre saúde mental “Saúde 

Mental em Saúde Coletiva”; A UNB (noturno) se encontram 1 disciplina obrigatória “Seguridade 

Social 2- Saúde”, 2 optativas “Saúde e Sociedade e Saúde família" e uma no campo da saúde 

mental “Saúde Mental em Saúde Coletiva”. 

No caso do Nordeste, a partir de uma análise mais ampla compreendendo tendo como 

finalidade a construção de relação com a Saúde Mental pode-se perceber que entre os 12 PPC’s 

encontrados, há incidência de disciplina em Saúde Mental objetivamente em sete IES’s: na 

UFMA, IFCE e UFAL Maceió há a disciplina “Saúde Mental e Serviço Social”; na UERN, UPE e Ufal 

Palmeira dos Índios existe a disciplina de “Serviço Social e Saúde”; finalmente a UEPB consta 

com a disciplina “Tópicos Especiais em Serviço Social e Saúde Mental”. Observou-se que tais 

disciplinas são eletivas / optativas da matriz curricular. Com relação aos documentos de 

Resolução e Parecer, apenas foi possível atestar a presença de disciplina em Saúde Mental na 

UFPB, também eletiva e constando ainda de ementa e de bibliografia.  

Destaca-se ainda que no PPC da Universidade Federal do Piauí existe a disciplina intitulada 

Tópicos Especiais enquanto optativa, que pode ser ofertada com a temática específica da Saúde 

Mental, a critério da coordenação de curso. A não incidência de componentes curriculares 

relacionados à temática da Saúde Mental, nem obrigatórias ou optativas, a nível de Nordeste 

foram verificadas na UECE, UFRN, UFPE, UFRB, UFBA, UFS e UFCG. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo realizado nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Serviço Social, 

verifica-se que a presença da temática da saúde, de forma geral, sobretudo no formato de 

disciplina obrigatória ou optativa. No geral, os documentos apontam o ensino da saúde aliado 
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a temáticas como: saúde da família, saúde coletiva, seguridade social, antropologia da saúde, 

dentre outros. 

Em relação à saúde mental, constam poucas informações sobre a presença da discussão 
no processo formativo em Serviço Social nas instituições de ensino superior analisadas, ao 
menos enquanto conteúdo de componentes curriculares obrigatórios. Nos Projetos 
Pedagógicos onde foi possível verificar disciplinas com essa temática, no geral, são eletivas 
/optativas, mas com pouca incidência. Acerca do debate sobre Luta Antimanicomial, Reforma 
Psiquiátrica e Atenção Psicossocial, o número de documentos que apresentam esses 
descritores é baixíssimo, o que leva ao questionamento se esses temas, que são tão 
importantes para a atuação do assistente social na política de saúde mental, fazem parte do 
processo de formação dos estudantes de Serviço Social no Brasil. 
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