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EIXO TEMÁTICO 9 | QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA/ETNIA E GERAÇÃO

 

RELAÇÕES DE GÊNERO NO CONTEXTO HISTÓRICO DO SERVIÇO 
SOCIAL NA SAÚDE MENTAL DO PIAUÍ 

 
GENDER RELATIONS IN THE HISTORICAL CONTEXT OF SOCIAL SERVICE IN MENTAL HEALTH IN 

PIAUÍ 
 

Dafne Dias Lages Monteiro1 
 

RESUMO 
Este artigo objetiva discutir a trajetória histórica da atuação feminina no 
Serviço Social na saúde mental do Piauí, a partir dos resultados de uma 
pesquisa de Iniciação científica denominada “A trajetória do estágio 
supervisionado no curso de Serviço Social da UFPI: os espaços sócio-
ocupacionais da saúde mental em foco”, apoiada na metodologia 
quanti-qualitativa, com informações coletadas a luz de documentos de 
estágio supervisionado, do período de 1981 a 2019, demonstrando 
como a temporalidade seria a chave para a compreensão do modo como 
vem se construindo a identidade profissional da assistência social no 
campo da saúde mental. 
 

Palavras-chave: Serviço Social; Gênero; Saúde Mental. 

 

ABSTRACT 
This article is based on the historical trajectory of women's performance 
in Social Work in mental health in Piauí, the results of a research of 
Scientific Initiation in Piauí called "The trajectory of the supervision 
internship in the Social Work course at UFPI: the socio-cultural spaces". 
mental collection in focus”, recognized in the quantitative-qualitative 
methodology, with information given to professional supervision 
internship documents, from 1981 to 2019, demonstrating the key to 
understanding how it becomes an identity of care society in the field of 
mental health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo pretende discutir a participação feminina na história da Saúde Mental 

no Piauí, tendo por base os resultados da pesquisa “A trajetória do estágio supervisionado no 

curso de Serviço Social da UFPI: os espaços sócio-ocupacionais da saúde mental em foco”, que 

vem sendo desenvolvida desde 2020, com o objetivo de resgatar o percurso histórico do curso 

de bacharelado em Serviço Social da Universidade Federal do Piauí no campo da saúde mental, 

ao longo das últimas quatro décadas. 

A pesquisa conta com financiamento do Programa de Bolsas de Iniciação Científica do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e UFPI. Ressalta-se 

ainda que o estudo foi realizado através do Grupo de Pesquisa, Estudos 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.  

A metodologia do estudo apoiou-se na pesquisa quanti-qualitativa, de caráter 

bibliográfico e documental, utilizando dados de fontes secundárias - documentos produzidos 

por alunos/as em seus estágios supervisionados em saúde mental no curso de Serviço Social da 

UFPI, do período de 1981 a 2019, encontrando ao todo 344 documentos, tais como análises 

institucionais, projetos de intervenção, relatórios, entre outros.  

Ao todo, foram encontradas informações a respeito de 18 campos de estágio, sendo as 

instituições: Casa de Acolhimento Transitório Infanto Juvenil, CAPSi Dr. Alexandre Nogueira, 

CAPSi Dr. Martinelli Cavalca, CAPS II Leste, CAPS III Sul, CAPS II Sudeste, CAPS II Sul, Clínica 

Médica Psicológica do Piauí, Clínica Terapêutica Gesta, Consultório na Rua, Hospital Areolino 

de Abreu, Hospital Dia Dr. Clidenor Freitas Santos, Hospital Dia Dr. Wilson Freitas, Hospital do 

Mocambinho, Hospital Sanatório Meduna, Maternidade Dona Evangelina Rosa, Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família, Coordenação de Atenção a Dependentes Químicos da Secretaria de 

Assistência Social e Cidadania. 

A partir das informações coletadas nesses espaços sócio-ocupacionais da saúde Mental 

em Teresina onde se inseriram os estagiários ao longo do período analisado, foi possível realizar 

um estudo a respeito da trajetória histórica da mulher na assistência psicossocial, tendo por 

base a análise interpretativa da realidade, buscando ir além da aparência imediata dos dados, 

e das suas contradições. 
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O artigo está estruturado em tópicos, onde o primeiro tópico apresenta os principais 

marcos da história da assistência psiquiátrica no Piauí, à luz do olhar da predominância feminina 

da profissão, com reflexões fundamentadas no referencial teórico sobre o tema. No segundo 

tópico, são apresentados os resultados da pesquisa que tratam da questão de gênero, a partir 

do olhar histórico do estágio supervisionado em Serviço Social da Universidade Federal do Piauí. 

Por fim, destaca-se a importância de compreender a influência das questões de gênero no 

âmbito do mercado de trabalho do Serviço Social. 

 

2 A TRAJETÓRIA FEMININA NO SERVIÇO SOCIAL PIAUIENSE 

 

O Serviço Social é uma profissão consolidada na sociedade brasileira, sustentada por um 

projeto ético-político que habilita o profissional a atuar nas expressões da Questão Social2. A 

gênese da profissão está diretamente ligada a substituição do capitalismo concorrencial para o 

capitalismo monopolista, e que devido aos problemas provocados pelas expressões da Questão 

Social, era necessário um profissional com competência para lidar com suas expressões em seus 

diversos campos de atuação. 

A questão de gênero dentro do Serviço Social não é uma discussão recente, ela vem 

sendo debatida durante toda a trajetória histórica da profissão. Hoje, essa discussão vive um 

momento de intensos debates, ocasionados principalmente devido às mudanças ocorridas na 

sociedade, onde as questões de gênero vêm ganhando cada vez mais espaço. 

Pensar nessa profissão levando em consideração a dominação da presença feminina, é 

de fundamental importância para compreender o Serviço Social. Contudo, também é 

necessário entender as razões por trás da predominância feminina. É preciso olhar com atenção 

para o fato de que gêneros compõem esse quadro. Portanto, o Serviço Social deve ser visto não 

apenas na perspectiva das mulheres como categoria de experiência, mas também na 

perspectiva das relações de gênero. 

Por esse motivo, percebeu-se a importância do resgate da trajetória da participação 

feminina das assistentes sociais que atuavam na saúde mental do Piauí. Além disso, é 

importante ressaltar que o arcabouço teórico do campo da Saúde Mental ainda é focado, 

 
2 De acordo com Iamamoto (2001), a Questão Social é parte constitutiva das relações sociais capitalistas, sendo 
entendida como expressão ampliada das desigualdades sociais. 
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principalmente, na região sudeste do país. Desse modo, é fundamental contribuir para a 

história regional e local. 

Sabe-se que o Serviço Social como profissão inserida na divisão social e técnica do 

trabalho está atrelada a criação das grandes instituições assistenciais, no início da década de 

1930, conforme é destacado no trecho a seguir: 

 

Aceitando a idealização de sua classe sobre a vocação natural da mulher para as 
tarefas educativas e caridosas, essa intervenção assumia, aos olhos dessas ativistas, a 
consciência do posto que cabe à mulher na preservação da ordem moral e social e o 
dever de tornarem-se aptas para agir de acordo com suas convicções e suas 
responsabilidades (IAMAMOTO, CARVALHO, 2014, p. 182, grifo do autor). 

 

Na Saúde Mental, a inserção do Serviço Social acontece somente na década de 1940, a 

partir das influências do modelo higienista dos Estados Unidos. Conforme Vasconcelos (2000), 

historicamente, os assistentes sociais integraram as equipes de Psiquiatria/Saúde Mental, 

desenvolvendo atividades tendo por base o campo do psi.  

No que trata da compreensão da trajetória feminina na assistência psiquiátrica 

piauiense, faz-se necessário observar a Linha do Tempo 1, abaixo: 

 

LINHA DO TEMPO 1. Trajetória do Serviço Social na Saúde Mental Piauiense 

 
Fonte: Elaboração própria 
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No Piauí, os principais marcos da assistência psiquiátrica estão voltados para a capital 

do estado, nos hospitais psiquiátricos. Conforme a Linha do Tempo 1, o primeiro marco da 

Saúde Mental do estado é a inauguração do Asilo dos Alienados, que em homenagem ao seu 

idealizador, recebeu o nome de “Areolino de Abreu”. Inicialmente, o Asilo funcionava como 

“uma entidade independente até 8 de julho de 1909, quando passa para responsabilidade 

administrativa da Santa Casa de Misericórdia” (ROSA, 2003, p. 145).  

Esse acontecimento pode estar relacionado ao que acontecia em todo o território 

brasileiro, com a vinculação da Igreja Católica às mulheres cristãs advindas das camadas 

burguesas, que estavam ligadas ao Serviço Social. A direção do Asilo é encargo das freiras até a 

década de 1940, onde passa a ser encargo de clínicos gerais (ROSA, 2003). A partir de 1941, o 

Asilo dos Alienados passa a se chamar Hospital Psiquiátrico Areolino de Abreu.  

Apesar da inserção do Assistente Social na Saúde Mental brasileira ser iniciada em 1946, 

o Serviço Social só chega ao Hospital Psiquiátrico Areolino de Abreu em 1962, devido ao 

surgimento “de uma demanda médica para conhecer a história de vida do paciente, a partir de 

sua família” (ROSA et al, 2008, p. 107). 

A assistência psiquiátrica privada do estado iniciou na década de 1960, com a criação do 

Sanatório Meduna, também localizado em Teresina, em 1963. De acordo com a Linha do Tempo 

1, nessa mesma década é o marco histórico da contratação das primeiras assistentes sociais do 

Sanatório Meduna, apesar de ser somente na década de 1980, que essa contratação comece a 

se efetivar (ROSA et al, 2008).  

Cabe destacar, que antes de ser implantado o Serviço Social e a Enfermagem no 

Sanatório Meduna, as atividades relacionadas a atuação desses profissionais eram executadas 

por freiras religiosas da chamada Congregação Filhas do Coração Imaculado de Maria, 

desempenhando diretamente com os sujeitos em sofrimento psíquico da instituição, e por 

todas as ocupações em relação à higiene, alimentação, medicação, a alta médica, entre outras 

atividades (ROSA et al, 2008). Em vista disso, percebe-se que mesmo após a institucionalização 

do Serviço Social no Sanatório Meduna, ainda há uma grande presença da ação católica na 

instituição. 

 

Eram, ao todo, seis irmãs que residiam no Sanatório e se responsabilizavam pelo 
trabalho, sendo que cada uma coordenava um setor ou pavilhão, o que fizeram dos 
anos de 1950 ao início da década de 1990, já que, com o passar do tempo e a idade 
avançada, se aposentavam ou, às vezes, eram transferidas para outras localidades, 
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sempre substituídas por outras. As primeiras irmãs que vieram residir no Sanatório 
Meduna chegaram em 14 de maio de 1954, um mês após a inauguração do Hospital 
(ROSA et al, 2008, p. 94-95). 

 

Outro ponto que merece destaque, é que a primeira pessoa “a ser ‘considerada 

assistente social no Sanatório Meduna’ foi a atendente de enfermagem Maria Francisca 

Monteiro de Sousa, a mais antiga funcionária do hospital, aposentada no início da década de 

1970” (ROSA et al, 2008, p. 95). Tal acontecimento coloca em cena a concepção de que qualquer 

profissional pode realizar as atividades relacionadas ao Serviço Social, pela falta de uma Lei que 

regulamentasse a profissão naquele período.  

Além disso, é importante mencionar que a partir da revisão de literatura analisada, 

observa-se que não existem registros oficiais a respeito da implantação do Serviço Social no 

Sanatório Meduna, sabe-se apenas que aos poucos é que a profissão foi se institucionalizando 

no âmbito organizacional. Após mais de 50 anos de funcionamento, o Sanatório Meduna foi 

fechado em 2010, devido a uma luta pela redução dos leitos psiquiátricos no estado. 

Em 1968, o estado ganhou o Hospital Dia Dr. Wilson Feitas, no entanto, só foi inaugurado 

oficialmente em 1985, pois funcionava ligado ao Hospital Areolino de Abreu, como um pavilhão 

anexo à instituição. O Hospital Dia surgiu como uma alternativa para diminuir as internações 

integrais e melhorar a qualidade do atendimento aos usuários do serviço. Fruto das conquistas 

alcançadas pela Luta Antimanicomial, o hospital foi fechado oficialmente em 2016, assim como 

os demais hospitais dia que ainda estavam em funcionamento no estado. 

Na linha de análise proposta, é importante destacar que é a partir da década de 1970 

que o Serviço Social começa a romper com as bases tradicionais da profissão, onde passa a 

atuar no enfrentamento das expressões da Questão Social de forma crítica e embasada. Após 

os avanços durante essa trajetória, no decorrer da década de 1980, o Serviço Social começa a 

romper com o conservadorismo, superando essa perspectiva histórica e acrítica, a partir das 

tendências marxistas. 

É somente na década de 1990, que surge a Lei de Regulamentação da Profissão Lei 

8661/1993, onde são listadas as competências e atribuições do Serviço Social. Apesar de ser 

destacado que o Assistente Social é um profissional que pode atuar em diversas áreas, é 

somente com a Resolução nº 218/1997 do Conselho Nacional de Saúde, que caracteriza o 

Serviço Social como uma das 14 categorias profissionais da saúde e da Resolução CFESS nº 383 
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que reconhece a atuação do Assistente Social na Saúde, que essa categoria passa a ganhar mais 

destaque nessa área de conhecimento específico. 

Além disso, esses marcos regulatórios também abrem caminho para uma metamorfose 

no mundo do trabalho do Serviço Social, o que serve para aguçar os questionamentos a respeito 

da questão de gênero na profissão. Por fim, é importante destacar o principal marco da 

trajetória da Saúde Mental brasileira, que se materializou a partir da Lei nº 10.216 que prevê 

uma substituição dos manicômios no país pelos dispositivos substitutivos de saúde mental, faz 

com que cresça o número de CAPS no Brasil, consequentemente no Piauí, transformando o 

mercado de trabalho do Serviço Social no estado. 

 

3 RELAÇÕES DE GÊNERO E A INSERÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE 

MENTAL 

 

Segundo Gil (2008, p.153), “todas as sociedades estão continuamente mudando. 

Mudam as estruturas e as formas de relacionamento social, bem como a própria cultura da 

sociedade”. Por esse motivo, ao analisar a série histórica correspondente ao Estágio 

Supervisionado de Serviço Social no campo da Saúde Mental do período de 1981 a 2019, 

permite ao pesquisador a interlocução entre a realidade e as mudanças das estruturas e valores 

sociais, bem como a maneira como se expressa o Serviço Social ao longo desse período. 

Durante o processo de análise, buscou-se percorrer o itinerário de livros e artigos sobre 

o Estágio Supervisionado que revelam sobre a formação profissional, mais especificamente 

sobre os diversos modos de pensar a Saúde Mental e o seu modo de cuidar no Brasil e em 

Teresina, bem como características próprias da profissão.  

O Serviço Social é uma profissão historicamente feminina, cuja questão de gênero se 

encontra nitidamente enraizada em toda a trajetória histórica da profissão, desde as primeiras 

instituições sociais ligadas à Igreja, com destaque às "primeiras-damas", o que tem impactado 

até os dias atuais. Sendo assim, um dos primeiros aspectos observados ao sistematizar os 

documentos, foi que do total de 194 estagiários, apenas 7 são do sexo masculino, como 

demonstra o Gráfico 1 a seguir: 

 

 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3574 

 

GRÁFICO 1. Sexo dos estagiários de Serviço Social na Saúde Mental da UFPI de 1981 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos de estágio supervisionado da UFPI. 

 

Os achados da pesquisa apontam os seguintes campos da saúde mental de Serviço Social 

da UFPI de 1981 a 2019, e seus respectivos números de estagiários: Casa de Acolhimento 

Transitório Infanto Juvenil (04); CAPSi Dr. Alexandre Nogueira (01); CAPSi Dr. Martinelli Cavalca 

(26); CAPS II Leste (22); CAPS III Sul (04); CAPS II Sudeste (02); CAPS II Sul (12); Clínica Médica 

Psicológica do Piauí (02); Clínica Terapêutica Gesta (02); Consultório na Rua (01); Coordenação 

de Atenção a Dependentes Químicos da Secretaria de Assistência Social e Cidadania 

(02);Hospital Areolino de Abreu (65); Hospital Dia Dr. Clidenor Freitas Santos (01); Hospital Dia 

Dr. Wilson Freitas (32); Hospital do Mocambinho (13); Hospital Sanatório Meduna (02); 

Maternidade Dona Evangelina Rosa (01); Núcleo de Apoio à Saúde da Família (01). 

Destaca-se que o estudo apresenta apenas os discentes de Serviço Social da UFPI que 

realizaram o estágio em campos da saúde mental, no entanto, representa uma amostra 

significativa dos estudantes e da categoria no Piauí ao longo de quatros décadas. 

Necessário evidenciar que a Maternidade Dona Evangelina Rosa foi historicamente 

campo de estágio do curso de Serviço Social da UFPI. No entanto, apenas em 2017 foram 

inaugurados 06 leitos de atenção psicossocial na maternidade e apenas neste ano foi recebido 

01 estagiário do curso no espaço. Portanto, nesta pesquisa só foram considerados os 

documentos desse estagiário na MDER, pois os demais foram realizados em outros leitos, que 

se configuram como campo da saúde e não da saúde mental. 
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Além disso, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí (SASC) é 

um órgão do governo Estadual do Piauí voltado para a área de assistência. Os documentos 

analisados no estudo foram de Estágio de Serviço Social realizado na Coordenação de Atenção 

a Dependentes Químicos, setor vinculado à Política de Drogas. 

Ao observar o Gráfico 1, é preciso considerar toda a conjuntura e os processos pelo qual 

a sociedade atravessa, para que se possa entender como se desenvolveu a emergência da 

profissão na área da Saúde Mental. Craveiro e Machado (2011), apontam que se deve ter 

cuidado ao interpretar essa situação, pois se não considerarmos tais questões, corremos o risco 

de entender de forma equivocada que a história do Serviço Social é linear e imutável, sem sofrer 

interferências do momento pelo qual se encontra inserida.  

Na contemporaneidade, ainda está presente essa predominância do sexo feminino na 

profissão, de forma que os dados da pesquisa mostram que a participação dos homens em 

áreas do mercado de trabalho dominado por mulheres, apesar de gradual, cresceu nos últimos 

tempos.  

De acordo com os dados levantados, não houve nenhum estagiário do sexo masculino 

de Serviço Social na Saúde Mental na década de 1980. Enquanto isso, na década de 1990, 

encontrou-se o primeiro estagiário do sexo masculino, em 1999. Na década de 2000, esse 

número passou a ser de dois estagiários, nos anos de 2005/2006 e 2006/2007.  

Na década de 2010, o número duplicou para 4 estagiários, nos seguintes anos: dois 

estagiários em 2009/2010, um estagiário em 2013/2014 e um estagiário em 2019. A entrada 

desses homens no mercado de trabalho, antes ocupado essencialmente pelas mulheres, mostra 

uma transformação gradual dos espaços de trabalho entre os homens e as mulheres. 

É necessário esclarecer que o Estágio obrigatório no curso de Serviço Social da UFPI é 

realizado em 02 semestres letivos, geralmente iniciando no segundo semestre de um ano e 

finalizando no primeiro do ano seguinte, por esse motivo, observa-se o mesmo estagiário em 

dois anos distintos. Destaca-se ainda que no de 2019 só houve a realização do Estágio 

obrigatório I e que o Estágio II foi suspenso em decorrência da pandemia da Covid-19 e, por 

esse motivo, foram lidos documentos até essa data. 

Os campos de estágio ocupados por esses estagiários foram: Hospital Areolino de Abreu 

(1999, 2005/2006, 2019), CAPS II Leste (2006/2007 e 2009/2010), CAPSi Dr. Martinelli Cavalca 
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(2009/2010) e Hospital do Mocambinho (2013/2014). Assim, observa-se que o campo que mais 

recebeu estagiários do sexo mascuino, foi o Hospital Areolino de Abreu.  

De acordo com os documentos de Estágio Supervisionado do Curso de Serviço Social da 

UFPI, o primeiro estágio ocorreu em 1981, mesmo ano da formação da primeira turma de 

Serviço Social na Universidade. Destaca-se, que somente depois de quase 20 anos do início das 

atividades de estágio, houve o primeiro estagiário do sexo masculino. 

Mesmo após quatro décadas do curso, e do rompimento da profissão com a lógica 

filantrópica feminina, ainda há uma ausência do sexo masculino na profissão. Os dados da 

pesquisa revelaram que no Curso de Serviço Social da UFPI a realidade não foge à regra, mas 

isso não significa que seja algo imutável. Apesar dessas evidências, existem poucas ou raras 

literaturas que problematizam a questão de gênero relacionadas à formação profissional, o que 

acaba por refletir na lógica da divisão de atribuições de trabalho na assistência psicossocial, 

além das questões de gênero enraizadas na sociedade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do rompimento do Serviço Social com o conservadorismo, ainda existe a ideia de 

que o Serviço Social é uma profissão feminina, por ainda estar associado a imagem feminina 

ligada à caridade. 

O Serviço Social na Saúde Mental também é um campo constituído majoritariamente 

por mulheres desde sua origem. Nesse sentido, questiona-se em que medida as discussões de 

gênero têm contribuído para a construção desse perfil profissional. Na realidade local, assim 

como nacional, compreender a influência das questões de gênero no âmbito do mercado de 

trabalho é compreender as relações de poder, das determinações e das relações sócio-

históricas. 

Nesse sentido, a temporalidade seria a chave para a compreensão do modo como vem 

se construindo a identidade profissional dos Assistentes Sociais no campo da Saúde Mental, por 

estar relacionada diretamente ao contexto político, cultural, econômico e sócio histórico. 

Portanto, estudos a respeito da temática se fazem necessários na medida em que contribuem 

para o processo de acúmulo de reflexões acerca do Serviço Social na Saúde Mental. 
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