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DE SOUZA, Angelica Bastos. A entrevista como instrumental de trabalho do 
Assistente Social na Saúde Mental. 2017. 39 folhas. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Serviço Social) – Anhanguera, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 

Essa pesquisa teve por finalidade abordar sobre a prática profissional dos Assistentes 
Sociais inserido no campo da Saúde Mental no uso do instrumento da entrevista, 
indicando como objetivo geral do trabalho de discutir os limites e possibilidades da 
entrevista como instrumento de trabalho do assistente social na saúde mental por 
meio dos objetivos específicos de traçar a trajetória da entrevista enquanto 
instrumento profissional dos assistentes sociais; apresentar histórico da saúde mental 
e a atenção psicossocial no Brasil; estudar as objetividades, limites e possibilidades 
que a entrevista proporciona ao trabalho do assistente social na saúde mental por 
meio do método de pesquisa de revisão de literatura. Nesse sentido foi possível 
desenvolver brevemente sobre o desdobramento do uso de entrevista no campo da 
saúde mental por Assistentes Sociais e suas intencionalidades. 

Palavras-chave: Entrevista; Processo de Trabalho; Assistente Social; Saúde Mental; 

Atenção Psicossocial. 

  



 

 

DE SOUZA, Angelica Bastos. The Interview As Instrumental Work Of The Social 
Worker In Mental Health. 2017. 39 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Serviço Social) – Anhanguera, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

This research aimed to address the professional practice of Social Workers in the field 
of Mental Health in the use of the interview instrument, indicating as a general objective 
of the work to discuss the limits and possibilities of the interview as a social worker's 
work tool in mental health through the specific objectives of tracing the trajectory of the 
interview as a professional instrument of social workers; present a history of mental 
health and psychosocial care in Brazil; to study the objectivities, limits and possibilities 
that the interview provides to the social worker's work in mental health through the 
research method of literature review. In this sense it was possible to develop briefly on 
the deployment of interviewing in the field of mental health by Social Workers and their 
intentions.  

Key-words: Interview; Work process; Social Worker; Mental health; Psychosocial 
Attention. 
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INTRODUÇÃO 

 

O assistente social é um profissional que tem como objeto de intervenção a 

“Questão Social”, logo seu processo de trabalho requer conhecimento sobre o campo 

abstrato, considerando a necessidade de se perceber a dinâmica social, os indivíduos 

sociais e o posicionamento do objeto no contexto capitalista. 

Trata-se, portanto, de um trabalho intelectual que necessita que se faça o uso 

de ferramentas estratégicas que viabilizem o alcance de objetivos interventivos de 

acordo com os princípios e valores éticos, morais e políticos da profissão. 

Uma das ferramentas histórica e atualmente de grande importância para o 

exercício profissional do assistente social é a entrevista. Essa ferramenta faz parte do 

processo de trabalho do profissional de Serviço Social nas mais deferentes áreas de 

atuação. 

A inserção do assistente social na saúde mental é marcada pelas atribuições 

que esse profissional carrega e a sua possibilidade interventiva e se a intervenção 

social é o produto final da atuação de um assistente social a entrevista é a peça chave 

para estabelecer os objetivos dessa intervenção. Dessa forma, a entrevista pode ser 

entendida como instrumental de trabalho indispensável do exercício profissional de 

assistentes sociais, mas não se trata de um instrumento a ser utilizado de maneira 

desregulada. 

Logo, qualquer operação do exercício profissional deve estar em consonância 

com o Projeto Ético-Político do Serviços Social e o Código de Ética Profissional do 

Assistente Social, o que norteia a prática profissional em seus limites e possibilidades 

no exercício cotidiano da profissão. Dentro dessa observação quais os limites e 

possibilidades da entrevista na área de saúde mental? 

Em tentativa de responder a essa questão o objetivo desse trabalho foi de 

discutir os limites e possibilidades da entrevista como instrumento de trabalho do 

assistente social na saúde mental. Tendo como objetivos específicos: traçar a 

trajetória da entrevista enquanto instrumento profissional dos assistentes sociais; 

apresentar histórico da saúde mental e a atenção psicossocial no Brasil; estudar as 

objetividades, limites e possibilidades que a entrevista proporciona ao trabalho do 

assistente social na saúde mental. 
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Considerando isso, é possível afirmar que a importância desse trabalho está 

na averiguação da função da entrevista no processo de trabalho do assistente social. 

Visto que esse é um instrumento muito utilizado nas mais diferentes áreas pelo 

assistente social, o valor acadêmico do presente trabalho está na possibilidade de 

contribuir com a discussão sobre tal instrumento como elemento fundamental no 

trabalho do Assistente Social. 

Mediante a isso, os métodos de procedimento utilizados foram de revisão 

bibliográfica em que se objetivou a reunião de expressões e ideias sobre o tema 

abordado, reunindo textos bases em uma abordagem dedutiva com apresentação de 

dados existentes e suas devidas analises, sendo portanto, uma pesquisa qualitativa. 

No capítulo 1 foi estudado como a entrevista foi inserida e como esse 

instrumento se perpetuou como ferramenta de trabalho do assistente social no Brasil 

ao longo das décadas de profissão.  

No capítulo 2 foi pesquisada a história da saúde mental no Brasil de forma 

breve, incorporando a presença de assistentes sociais, em especial à partir das 

políticas de atenção Psicossocial em território nacional. 

E, finalmente, no capítulo 3 foi possível vincular com mais profundidade a 

entrevista como instrumento de trabalho do assistente social na saúde mental, 

considerando sua importância, as dificuldades profissionais e institucionais de forma 

geral em executar esse processo de forma objetiva e coerente com as competências 

e atribuições profissionais, apresentando ainda a possibilidades profissionais no uso 

dessa ferramenta de trabalho. 
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1 O ASSISTENTE SOCIAL E O USO DA ENTREVISTA 

 

Embora seja um instrumento extremamente utilizado pelo profissional de 

Serviço Social, pouco se escreve sobre o exercício da entrevista pelo assistente 

social, evidenciando-se primeiramente a escassez -  quase ausência – sobre a teoria 

da entrevista e sua interferência no serviço social brasileiro na sua história recente. 

(PERETTI, 2014, p. 3) 

Peretti (2014, p. 2) também afirma que é necessário esclarecer que é comum 

assistente sociais entrevistar indivíduos e grupos no seu fazer profissional dentro de 

todos os espaços de atuação profissional, sendo, portanto, um instrumento muito 

utilizado na prática e pouco teorizado na academia. 

Mediante esse parecer, são necessárias buscas de esclarecimentos acerca do 

instrumento da entrevista em outras disciplinas, assim como a teorização da definição 

de entrevista e sua prática recorrente, assim como mergulhos na história que 

evidencie a apropriação da entrevista como processo de trabalho do assistente social 

e sua evolução ou amadurecimento. (PERETTI, 2014, p. 3) 

Após resgatando a forma com que a entrevista foi inserida como instrumento 

de atuação de assistentes sociais no Brasil e por fim abordou-se questões inerentes 

aos acúmulos teóricos do serviço social no que tange a classificação de entrevista 

como instrumento que é abarcado pela instrumentalidade do assistente social. 

(PERETTI, 2014, p. 3) 

1.1 O QUE É ENTREVISTA? 

A entrevista é reconhecida objetivamente como um instrumento de coleta de 

dados que perpassa diferentes profissões tais como juízes, advogados, psicólogos, 

jornalistas e pesquisadores de forma geral. Sendo que cada uma das profissões 

utilizam desse meio com um determinado objetivo. (FAERMANN, 2014, p. 316) 

É claramente reconhecido que a entrevista não é um instrumento de trabalho 
de uso exclusivo do assistente social. Médicos, enfermeiros, psicólogos, 
advogados, psicopedagogos, profissionais de recursos humanos, entre 
outros, a utilizam-na no seu cotidiano de trabalho para fins variados. A 
entrevista permite a esses profissionais levantar informações, analisar fatos 
e situações pessoais ou familiares, orientar processos, entre outras 
finalidades para as quais seja indicada. (FAERMANN, 2014, p. 316) 
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Em pesquisas voltadas ao estudo das Letras e Comunicação Social a entrevista 

é reconhecida como um Gênero, na tentativa de esclarecer sobre esse Gênero, 

Caputo (2014, p. 20) recorre a diferentes autores que procuraram criar definições mais 

fechadas sobre o conceito de entrevista, estando entre esses a professora de 

comunicação social Cremilda de Araújo Medina e os jornalistas Nilson Lage e Ricardo 

Kotscho. 

Assim, lembra que Medina diz que: 

A entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação 
social, de interpretação informativa, quebrando assim isolamentos grupais, 
individuais, sociais; pode também servir à pluralização de vozes e à 
distribuição democrática da informação. Em todos estes ou outros usos das 
Ciências Humanas, constitui sempre um meio cujo fim é o inter-
relacionamento humano (CAPUTO, 2014, p. 20 apud. MEDINA, 2002, p. 8)  

Enquanto Lage entende que a percepção do instrumento está na 

funcionalidade do procedimento, afirmando que “A entrevista é o procedimento 

clássico de apuração de informações” (CAPUTO, 2014, p. 20 apud. LAGE, 2003, p. 

73).  

E Kotscho verbaliza que “não saber se a entrevista é uma técnica ou uma arte. 

Sei, disse ele, ‘que a entrevista é apenas um instrumento básico de trabalho, que, 

aliás, utilizo com muita dificuldade.’” (CAPUTO, 2014, p. 21 apud. KOTSCHO) 

Considerando ainda outras afirmações de autores, Caputo reafirma que 

embora se tente reunir definições, ainda não foi – ou não é – possível reter um 

significado universal para a entrevista (CAPUTO, 2014, p. 19). A insuficiência em se 

definir entrevista não pode ser vista como um ponto negativo para a ciência, mas sim 

como um destaque de diversidade e objetividade de tais. 

Isso acontece porque a entrevista transpassa as diferentes disciplinas, 

profissões, funções e departamentos de forma a atender específicas necessidades de 

distintos profissionais em seu exercício. De modo ainda que contribui para o trabalho 

multiprofissional na medida em que garante o alcance da informação requerida pelas 

diferentes áreas. (CAPUTO, 2014, p. 19) 

Dessa forma, Lewgoy e Silveira (2007, p. 236) salientam que a conceituação 

de entrevista extrapola as fronteiras da divisão sociotécnica do trabalho, pois em sua 

tentativa de conceituação demonstra que esse instrumento se trata de um meio de 

trabalho que admite o estabelecimento de uma relação profissional como um vínculo 
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intersubjetivo e interpessoal entre pessoas:  

estabelecendo como diferencial, em seu uso, a maneira e a intenção de quem 
a pratica. Para Benjamin (1984), a entrevista é um diálogo sério que tem 
propósito entre duas ou mais pessoas. Carvalho (1991) inspirou-se na 
fenomenologia existencial francesa de Merleau-Ponty quando escreveu 
sobre a entrevista em Serviço Social. A autora tecia críticas às produções que 
comumente a inseriam como instrumento do estudo de caso e dentro de um 
pensamento causal como o de Richmond (1950) e de Garret (1988). 
Enfatizava que a entrevista é apenas um meio do qual se serve o assistente 
social para executar a experiência da compreensão na leitura da fala 
originária do gesto. Para ela, é na entrevista que se realiza a leitura da 
verdade. (LEWGOY e SILVEIRA, 2007, p. 236) 

Fraser e Gondim (2004, p.139) compreende a entrevista como uma modalidade 

importante de interação entre duas ou mais pessoas. Essa concepção entra na função 

de conversação entre o entrevistador e o entrevistado ou grupo de entrevistados que 

esclarece acerca de uma informação pessoal ou de outras classificações que 

indiquem interesse institucional ou público.  

A entrevista é necessariamente destacada de uma conversação de indivíduos 

sem objetivos finais, pois a mesma é dirigida a uma finalidade anteriormente definida, 

essa finalidade nunca é a satisfação da conversação, mesmo que o entrevistador 

acredite que a satisfação do entrevistado seja importante ou não. (FRASER; 

GONDIM, 2004, p.139) 

Dito de outro modo, a entrevista é uma forma de interação social que valoriza 
o uso da palavra, símbolo e signo privilegiados das relações humanas, por 
meio da qual os atores sociais constroem e procuram dar sentido à realidade 
que os cerca (FRASER; GONDIM, 2004, p.139) 

“São variadas as diferenças conceituais e operativas acerca da entrevista entre 

as diversas áreas e profissões, embora existam elementos que as aproximam” 

(FAERMANN, 2014, p. 317), nesse caso, entra em destaque que entende-se 

entrevista nesse trabalho como um instrumento de extração de informações objetivas 

que por meio do uso da conversação garante ao entrevistador um levantamento de 

informações dos quais podem ser insuficientes, suficientes ou mesmo comportar uma 

riqueza para além do que foi objetivado inicialmente. 
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1.2 A INSERÇÃO DA ENTREVISTA NO “FAZER” PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

Como se pôde perceber, determinar o que é entrevista em conceituação ou 

mesmo em observação de funcionalidades é um grande desafio para os 

pesquisadores, mesmo porque esse é um instrumento dinâmico e diferenciado a cada 

objetivo. (FRASER; GONDIM, 2004, p.139) 

Sendo assim, para cientistas sociais que desenvolvem uma pesquisa a 

entrevista vai ser vista por um olhar, para psicólogos em consultórios de outra 

maneira, assim como para pedagogos outros e ainda diferentes para jornalistas ou 

assistente sociais, dentre as demais profissões que fazem uso desse instrumento 

direta ou indiretamente. (FRASER; GONDIM, 2004, p.139) 

O fator em comum entre todas as profissões que fazem uso da entrevista é que 

ela é um instrumento de coleta de dados e esses dados podem ser usados para 

fundamentar diferentes ações, positivas e negativas. O uso da informação coletada, 

portanto, é um elemento fundamental para se perceber a entrevista. (FRASER; 

GONDIM, 2004, p.139) 

Isso acontece porque toda a entrevista é propositiva e por meio dela pode-se 

fundamentar ideias das quais o entrevistado não necessariamente percebe no ato de 

ser entrevistado devido a uma série de motivações como a falta de atenção, o 

nervosismo ou o desconhecimento sobre os objetivos primários ou secundários da 

entrevista. (FRASER; GONDIM, 2004, p.139) 

Sendo que para o serviço social “a entrevista apresenta certas particularidades 

que a diferenciam das demais” (FAERMANN, 2014, p. 317): 

um dos instrumentos mais utilizados por assistentes sociais e tem como umas 
de suas finalidades coletar dados e/ou aprofundar informações sobre um ou 
mais usuários através de entrevista individual ou em grupo. É uma ferramenta 
utilizada por assistentes sociais para levantamento e posterior registro de 
informações (CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – RJ, 2015, p. 
12) 

Essa propositividade para além das necessidades presentes é alentada 

essencialmente a inserção da entrevista como instrumento do assistente social, pois 

sabe-se ainda que o serviço social brasileiro tem sua gênese ainda muito recente – 

menos de 8 décadas – e o amadurecimento político da profissão é ainda mais breve, 
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contudo desde seu início já possuía um objetivo final. (LEWGOY e SILVEIRA, 2007, 

p. 235) 

Dessa forma, Lewgoy e Silveira (2007, p. 235) dizem que a entrevista sempre 

esteve presente no trabalho de Assistentes Sociais desde o surgimento da profissão, 

fazendo parte da natureza da profissão, mesmo nos períodos em que a profissão 

mergulhava-se em correntes conservadoras como a positivista. 

A entrevista constitui-se em instrumento de trabalho do assistente social 
pelas requisições e atribuições assumidas desde os primórdios da profissão. 
Mary Richmond (1950), em sua obra Diagnóstico Social, referia que através 
dela o assistente social faria o diagnóstico social. Referia-se, naquela época, 
à entrevista inicial como uma “conversa inicial”. (LEWGOY e SILVEIRA, 2007, 
p. 235) 

A conversa inicial não se assemelha ao hoje conhecido acolhimento, pois a 

perspectiva do assistente social nesse período não se baseava nos princípios hoje 

reconhecidos, mas sim como um profissional moralizador que tinha como função a 

adequação dos indivíduas à ordem societária em vigor. (LEWGOY e SILVEIRA, 2007, 

p. 235) 

Contudo, assim como afirmam Lewgoy e Silveira (2007, p. 235), nos dias atuais 

a entrevista fazia parte de um instrumento complexo, melhor esclarecendo: 

Considerava-a um procedimento difícil, por entender que era naquele 
encontro que se estabeleciam as bases do “entendimento mútuo” e da 
obtenção dos fios que orientariam o trabalho até alcançar a avaliação, que 
ela denominava como “juízo final”. Recomendava a autora que, na primeira 
entrevista, fossem observados os seus objetivos e lembrava que, naquele 
momento, a assistente social deveria ser “delicada”, “paciente”, e escutar 
largamente o “necessitado” (LEWGOY e SILVEIRA, 2007, p. 235) 

O processo de amadurecimento do uso da entrevista é transversal a própria 

história do amadurecimento da profissão, pois na medida em que se foi refletida a 

prática social e se era atribuída a ela fundamentos teóricos, a entrevista era alterada 

na prática e ganhava outros entendimentos e objetivações. (LEWGOY e SILVEIRA, 

2007, p. 236) 

Ressalta-se que por volta de 1940 a entrevista era conceituada por assistentes 

sociais como “conversa profissional”, outrora como arte ou técnica a ser 

constantemente aperfeiçoada. (LEWGOY e SILVEIRA, 2007, p. 236) o avanço de se 

classificar a entrevista de método para técnica é importante, pois a evolução garantia 

o aperfeiçoamento da prática. 
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Lewgoy e Silveira (2007, p. 235-236) apontam obras que citam a entrevista 

como um estabelecimento das relações com o ‘cliente’ necessárias para o ‘tratamento 

social’. Posteriormente considerada por autores como:  

um meio de trabalho que permite estabelecer uma relação profissional, um 
vínculo intersubjetivo e interpessoal entre duas ou mais pessoas, 
estabelecendo como diferencial, em seu uso, a maneira e a intenção de quem 
a pratica. (LEWGOY e SILVEIRA, 2007, p. 235-236) 

Já no início da década de 1990 encontrou-se um texto em que a autora de 

serviço social considerava a entrevista propriamente como uma forma de se identificar 

e avaliar a verdade frente a frente aos sujeitos e famílias que protagonizam ou 

participam de uma determinada situação. (LEWGOY e SILVEIRA, 2007, p.236) 

um meio do qual se serve o assistente social para executar a experiência da 
compreensão na leitura da fala originária do gesto. Para ela, é na entrevista 
que se realiza a leitura da verdade (LEWGOY e SILVEIRA, 2007, p.236) 

Logo, a entrevista é entendida por Lewgoy e Silveira (2007, p. 235) como um 

dos mais importantes instrumentos que viabiliza a ciência do caso, em suas palavras, 

“possibilita a tomada de consciência pelos assistentes sociais das relações e 

interações que se estabelecem entre a realidade e os sujeitos”.  

Destacando que na atualidade é  necessário que o profissional assistente social 

que se utiliza da entrevista como instrumento de trabalho organize sua atividade com 

base na posição ético-política do Serviço Social, ou seja em raízes que se alimentem 

dos fundamentos teóricos sobre a ação. (CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – RJ, 2015, p. 12) 

é necessário que profissionais de Serviço Social tenham como norte a 
garantia e ampliação de direitos sociais, propiciando aos usuários, no 
decorrer da realização da entrevista, a ampliação de sua interferência em 
questões que lhes são concernentes, compartilhando propostas, 
informações, decisões, divulgando o seu direito à participação. (CONSELHO 
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – RJ, 2015, p. 12) 

Essa importância viabiliza a clareza não apenas dos objetivos da entrevista, 

mas mergulha em referenciais teóricos, éticos e políticos do Serviço Social de modo 

a funcionarem de norteadores da profissão. (CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – RJ, 2015, p. 12) 



 

 

 

16 

Dentre este apontamento o Conselho Regional de Serviço Social – RJ (2015, 

p. 12) ressalta a prioridade em atender a população usuária tendo em mente o 

profundo respeito aos usuários, e também a preocupação com a qualidade do 

atendimento em relação prioritária na garantia e ampliação dos bens e serviços dentro 

da perspectiva do direito. 

Além de um profundo conhecimento sobre seu campo de atuação 
profissional, que compreende as legislações e políticas específicas, o 
funcionamento da instituição, o perfil dos usuários etc. (CONSELHO 
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – RJ, 2015, p. 12) 

Considerando que a entrevista no Serviço Social já foi considerada 

primeiramente arte, posteriormente técnica, compreende-se que esse meio sempre 

teve como característica a possibilidade de ser aperfeiçoada na medida em que se 

era executada e estudada ou teorizada. (PERETTI, 2014, p. 5)  

Assim, conhecer a teoria relativa à entrevista, é que fornece material 
necessário à análise crítica dos objetivos de sua aplicação, dentro das 
possibilidades e necessidades da demanda institucional apresentada ao 
profissional de serviço social. (PERETTI, 2014, p. 5) 

Hoje, sabe-se que a prática por si só é insuficiente para o exercício profissional 

do assistente social, pois entende-se que se exige constante e aprofundamento nos 

estudos das ações operacionadas pelo profissional. Tendo sempre em tela que é 

necessário mergulhar no passado de modo a desenvolver uma análise crítica na 

história da profissão. (PERETTI, 2014, p. 5) 

É necessário também desmistificar o discurso que atribui a instrumentos como 

a entrevista uma posição conservadora em relação ao exercício profissional do 

assistente social. “Engana-se quem pensa que existem instrumentos profissionais 

progressistas e outros conservadores.” (CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – RJ, 2015, p. 13) 

Pois, segundo o Conselho Regional de Serviço Social – RJ (2015, p. 13) o que 

orienta a direção política da prática profissional dos assistentes sociais é 

fundamentalmente a concepção de profissão que assistentes sociais possuem, além 

dos projetos políticos e sociais presentes no serviço social e processualmente na 

categoria. 
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1.3 A ENTREVISTA COMO INSTRUMENTO OU TÉCNICA 

Nessa condição, atualmente para se compreender a entrevista no Serviço 

Social é necessário obter conhecimento sobre Instrumentalidade, instrumentos e 

técnicas que é abordada por Guerra (2011, p. 9-206) em leitura complexa do livro 

“Instrumentalidade do Serviço Social”. 

Nele, a autora enfatiza que “na sociedade capitalista instrumentos e técnicas 

não são apenas mediações virtuais à objetivação do ser social, mas transformam- se 

em mediações reificadas.” (GUERRA, 2011, p. 163). Mas para além disso é 

necessário entender a evolução mais próxima do Serviço Social que dá origem a essa 

discussão. 

Prioritariamente é necessário reafirmar que a entrevista “possibilita a 

assistentes sociais aprofundar conhecimentos sobre o usuário e sua realidade social” 

(CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – RJ, 2015, p. 12) que diante disso 

propicia o descobrimento ou desvelamento de demandas presentes explicitas e 

muitas vezes implícitas no discurso de fala do entrevistado, sendo ele a população 

usuária.  

A característica própria e crucial para a compreensão do uso desse instrumento 

no serviço social, em relação ao uso da entrevista, nesse ponto está na capacidade 

perceptiva da dinâmica social “não só pelo que está dado, no nível aparente”. 

(CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – RJ, 2015, p. 12) 

A entrevista sem grandes discussões é para o assistente social um instrumento 

que potencializa os objetivos da atuação desses profissional, sendo um exercício 

presente em todos os espaços sócio-ocupacionais em que a profissão se faz presente, 

tanto nos serviços que são ofertados diretamente aos usuários quanto nos serviços 

de gestão e planejamento. (CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – RJ, 

2015, p. 12) 

É fundamental construir estratégias de entrevistas com esse segmento, mas 
jamais eximir-se de realiza-las, pois isso pode trazer prejuízos a esse público, 
uma vez que assistentes sociais constroem uma visão particular da realidade 
apresentada. (CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – RJ, 2015, p. 
12) 
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Para alguns autores é percebido que se reporta a entrevista como uma técnica 

de colheita de informações, Peretti (2014, p. 5) diz que a entrevista pode ser 

compreendida como instrumento ou técnica, dependendo da reflexão de cada autor:  

No serviço social - instrumental técnico-operativo de habilidade do 
profissional , utilizada como forma de conhecer um contexto para intervir, não 
sendo aplicável de forma padronizada, integrado na dialética das relações 
sociais – presente na atividade humana e como tal, implica ações sócio-
políticas que interferem no movimento contraditório da sociedade, 
possibilitando ao profissional assistente social, participar dos resultados do 
trabalho profissional. (PERETTI, 2014, p. 5) 

Contudo, percebe-se que a entrevista em si se consiste em um instrumento que 

se faz uso de técnicas para obter seu êxito em relação a objetividade da ação, de 

modo que se consiste em perceber as demandas atuais da população e se atente 

ainda a necessidades futuras da mesma. (PERETTI, 2014, p. 5) 

Dentre as técnicas pode-se atribuir as formas de entrevista em grupo ou 

individual, sendo que a individual se aplica como uma “interação de díade, indicada 

quando o objetivo da pesquisa é conhecer em profundidade os significados e a visão 

da pessoa.” (FRASER; GONDIM, 2008, p.149). Já nas entrevistas grupais, o que se 

visa é conhecer as opiniões e o comportamento social da população usuária e ainda 

o comportamento do indivíduo no grupo. (FRASER; GONDIM, 2008, p.149) 

A seção de técnicas de uma entrevista pode ser dividida em quatro partes para 

Fraser e Gondim (2008, p.143): a estrutura e objetivos; o papel do entrevistador e dos 

entrevistados; a seleção dos entrevistados e representatividade da amostra; e 

entrevistas individuais e grupais. 

O instrumento é um. Mas as possibilidades são múltiplas. A sensibilidade em 
atender determinados grupos escapa à lógica que qualquer manual possa 
apresentar. Por exemplo, entrevistar crianças de um abrigo que chegam ao 
local por denúncias de maus tratos ou violação de direitos requer de 
assistentes sociais muito mais do que questionamentos. (CONSELHO 
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – RJ, 2015, p. 12) 

Logo, não podem ser reportados os resultados ao instrumento por si, nem 

tampouco as técnicas a ele atribuidas. “O importante é a capacidade de profissionais 

desempenharem com competência e criatividade suas atribuições” (CONSELHO 

REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – RJ, 2015, p. 13) com bases central na articulação 

das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas do Serviço 

Social. 
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2 SAÚDE MENTAL NO BRASIL E A ATENÇÃO PSICOSOCIAL 

2.1 O CONCEITO DE SAÚDE MENTAL  

A identificação de um novo modelo de se tratar a saúde psíquica estabeleceu 

o termo Saúde Mental, tendo seu surgimento no início do século XX (OLIVEIRA, 2008, 

p.42) sob pensadores do Modelo psiquiátrico nascido do modelo biomédico 

(AMARANTE, 2007, p.61) que buscava respostas acerca de estudos com indivíduos 

esquizofrênicos, objetivando a felicidade – saúde – do ser por meio da adaptação 

social. (OLIVEIRA, 2008, p.42) 

Aumentando as críticas ao modelo biomédico, textos da enfermagem 

psiquiátrica e terapia ocupacional podem ter servido de base para a Organização 

Mundial da Saúde – OMS problematizar as verdades científicas a respeito da loucura 

e ainda em meados do século XX introduziu que a saúde deveria ser pensada para 

além da ausência de doenças. (OLIVEIRA, 2008, p.43) 

Assim, partindo da compreensão de que a saúde mental ultrapassava os limites 

da intervenção clínica, valor empregado especialmente pela inclinação de diferentes 

pesquisadores para a atenção do estado de bem-estar e a vida social dos indivíduos. 

“Dependendo do conceito de Saúde Mental sobre o qual se fundamenta, é possível 

pensar em que consiste a sua manutenção, promoção e reabilitação”. (OLIVEIRA, 

2008, p.43) 

Esse contexto é marcado pelas Reformas Psiquiátricas que segundo 

AMARANTE (2007, p.73) afirma como dimensão sociocultural a dimensão estratégica 

da reforma psiquiátrica no Brasil e no Mundo. Abarcando ainda os cenários políticos 

dos mais diferentes países, considerando o: 

enfraquecimento da hegemonia psiquiátrica favorece abordagens, em Saúde 
Metal, a partir de bases conceituais mais diversificadas e, particularmente, 
uma visão mais fenomênica, mais social e interativa do universo psíquico, 
que desprivilegia o domínio quase exclusivo do referencial monográfico da 
psiquiatria descritiva tradicional, inclusive no campo clínico. (OLIVEIRA, 
2008, p.39) 

Oliveira (2008, p.43) ainda afirma que não existem definições claras que 

elucidem a conceituação de saúde mental, pois: 
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A questão pode ter significados diferentes para profissionais que subscrevem 
uma abordagem fenomenológica, existencial, qualitativa ou dinâmica, e para 
gestores e avaliadores que determinam, com base no desempenho objetivo 
e quantitativo, a alocação de recursos nos âmbitos público e privado. Na 
medida em que se acirram, e não se resolvem, as tensões entre a hegemonia 
do modelo tradicional e a postura de Reforma Psiquiátrica, os profissionais 
de Saúde Mental sofrem a ação de fatores estressantes que obstaculizam 
seu desempenho profissional, obrigados a fazer, muitas vezes, concessões 
que os desmotivam e os angustiam. (OLIVEIRA, 2008, p.43) 

Ao fim do século XX muitas discussões surgiram acerca dessa tentativa de 

conceituação, porém, no século seguinte, em 2001, a OMS definiu Saúde Mental 

como “Estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas habilidades, consegue 

lidar com os estresses normais da vida, pode trabalhar produtivamente frutiferamente 

e está em condições de contribuir com sua comunidade” (OLIVEIRA, 2008, p.45 Apud. 

OMS, 2005) 

À partir daí, Oliveira (2008, p.45) retrata que o campo da Saúde Mental passou 

a ser reconhecido como um universo com alterações de valores constantes que se 

elaboram e reelaboram símbolos e significados de maneira processual e com 

articulação com novos projetos societários. Visto que o mesmo: 

é um campo que contribui com a formação, compreensão e elaboração de 
atitudes e comportamentos pessoais, profissionais e institucionais, 
diretamente influenciadores na qualidade da vida dos indivíduos e das 
comunidades por meio do poder que os profissionais detêm sobre os 
processos privados e coletivos de saúde-doença. (OLIVEIRA, 2008, p.46) 

Estando presentes nas tentativas de humanizar um hospital por meio da 

introdução de novas formas de tratamento, técnicas, tornando-o uma instituição 

terapêutica (AMARANTE, 2007, p.62), mas não unicamente nesse processo, pois a 

intervenção necessita de considerar diferentes fatores apontados por Amarante como 

a ciência, a ideologia, a política e a ética. (AMARANTE, 2007, p.65)  

Dentro do campo político-ideológico considera-se que a proposta de Saúde 

Mental esteja voltada para grupos mais radicais em relação a democratização e a 

universalidade das políticas públicas, principalmente as de saúde. Essa proposta vai 

de encontro a defesa dos direitos humanos e sociais levantadas por diferentes 

movimentos sociais. (AMARANTE, 2007, p.65) 

Se o conceito de saúde mental for identificado por meio de análises dos 

movimentos sociais, poderá ser evidenciado que tal mobilização teve sua gênese na 

Europa e alcançou o Brasil no período de luta por redemocratização do país, contexto 
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ao qual teve importante relevância para a conjuntura política brasileira, marcada pela 

emergência de movimentos sociais das mais diferentes reivindicações. (YASUI, 2010, 

p. 31) 

É de suma importância compreender também os avanços tardios das 

organizações e movimentos sociais no Brasil, reconhecendo que em 1946 a 

Organização Mundial da Saúde – OMS problematizou a abordagem que entendia a 

saúde mental por meio da interface de doença. Já no Brasil essa discussão só recebeu 

maior ênfase nos momentos finais dos anos de 1970. (OLIVEIRA, 2008, p. 43) 

Mesmo que posterior aos avanços dos países mais desenvolvidos, cabe 

valorizar o surgimento de organização composta por profissionais e usuários dos 

serviços de saúde que foi protagonizada pelo Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial – MNLA ao qual estabeleceu de maneira organizada diferentes 

encontros e discussões em vários estados no país. (LÜCHMANN; RODRIGUES, 

2007, p. 403) 

Por meio dessa e outras organizações e movimentos sociais foi refletidas as 

práticas de saúde psiquiátrica de modo que se apresentassem propostas de 

transformações objetivas no tratamento da loucura, contribuindo assim para a 

conceituação e a implementação de políticas de saúde mental no Brasil. 

(LÜCHMANN; RODRIGUES, 2007, p. 403) 

Nossa reflexão sobre a evolução do universo conceitual em Saúde Mental é 
extremamente limitada, e toma por base metodológica uma análise 
bibliográfica focada em obras de autores que se tornaram marcos 
proeminentes tanto no que se refere à historicidade da formação acadêmica 
como no que diz respeiro à formação profissional a partir do que propõe a 
Reforma Psiquiátrica. (OLIVEIRA, 2008, p.40) 

Portanto é importante esclarecer que tais transformações na conceituação de 

saúde mental e na sua prática decorrem de vastos desenvolvimentos de discussões 

acerca desse termo. Sobretudo, esclarece-se que a academia tem papel privilegiado 

nesses avanços, pois é por meio dos estudos científicos que são justificadas as 

necessidades de mudanças. 
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2.2 A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COMO ESTRATÉGIA 

Anteriormente a Reforma Psiquiátrica a loucura foi reconhecida como um 

elemento de imenso risco para o bem-estar da sociedade, assim os conceitos e noção 

que eram relacionados a loucura traziam um discurso de perigo, de irracionalidade, 

por vezes incapacidade ou mesmo irresponsabilidade civil. (YASUI, 2010, p. 25 Apud. 

AMARANTE, 1999, 2003) 

Contudo, com a emergência de novas propostas de se reconhecer a loucura, 

reflexões transformadoras foram empregadas nos estudos sobre o tratamento da 

loucura. Contudo, não se tratou unicamente de um movimento composto por apenas 

profissionais, visto que Yasui (2010, p. 27) fala sobre a importância de lembrar que 

essa transformação tem origem em atores da sociedade civil identificando 

profissionais de saúde, usuários dos serviços, a família e a comunidade. 

Portanto, ressalta-se que movimentos sociais de diferentes espaços 

contribuíram pela articulação de diferentes sujeitos que assumiram o lugar de 

interlocutor nas reivindicações por mudanças que fossem capazes de atender as 

demandas sociais. (YASUI, 2010, p. 27) 

Nesse panorama foram refletidos e articulados novos modelos de serviços de 

saúde e estratégias que viabilizassem a realização do que era reivindicado pelo 

Movimento de Reforma Psiquiátrica, nascendo assim a proposta do modelo de 

atenção psicossocial no campo da Saúde Mental. (OLIVEIRA, 2008, p. 39) 

Analisando isso, Amarante (2007, p. 62-63) define a saúde mental e atenção 

psicossocial como um sistema estruturado de diferentes serviços em constantes 

transformações. Sabendo disso, não se pode entender a atenção psicossocial como 

um modelo pronto ou fechado de saúde, porque na realidade tal modelo reflete a 

saúde mental como um processo. 

Destaca-se ainda que tal sistema é de difícil compreensão não apenas pela sua 

característica de mudanças, adequações e aperfeiçoamentos contínuos, mas também 

pela complexidade dessas transformações. Surgindo constantemente novas 

situações a serem solucionadas (AMARANTE, 2007, p.63) 

Mediante isso, entende-se que não existe uma definição conclusiva sobre o que 

é atenção psicossocial, visto que a mesma é reconhecida propriamente pelo seu 

aspecto social de se compreender a saúde mental da população usuária. Nota-se 
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assim que essa contínua reformulação é ocasionado por constantes avaliações sobre 

a eficácia dos serviços que são executados, sendo essa reformulações estratégias. 

(AMARANTE, 2007, p.63) 

Tal caracterização torna a atenção psicossocial um campo aberto para ampla 

discussão, o que gera conflitos políticos e ideológicos na medida em que surgem 

novos atores sociais. Essa vertente chama a atenção para riscos de direcionar a 

saúde para a atenção de interesses individuais ou mesmo religiosos. (AMARANTE, 

2007, p.63) 

Mesmo notando essa complexidade na conceituação, ao buscar maiores 

esclarecimentos sobre o significado da Atenção Psicossocial, Yasui (2010, p. 111) diz 

que a definição vem sendo tecida ao longo dos últimos anos com uma grande 

diversidade de disciplinas. 

Yasui (2011, p. 3) diz que a mesma pode ser entendida como um paradigma 

transformador, se não revolucionário da efetivação da Reforma Psiquiátrica não 

apenas pelos seus princípios, mas pelos seus ousados objetivos. Dessa maneira, 

percebe-se que a atenção psicossocial: 

não pode ser confundida com uma transformação nos serviços de saúde 
mental, ou seja, em uma modificação na organização institucional das formas 
de cuidado ou dos processos de trabalho. É muito mais ampla e complexa. 
Refere-se à ousadia de inventar um novo modo de cuidar do sofrimento 
humano, por meio da criação de espaços de produção de relações sociais 
pautadas por princípios e valores que buscam reinventar a sociedade, 
constituindo um novo lugar para o louco. Isto implica em transformar as 
mentalidades, os hábitos e costumes cotidianos intolerantes em relação ao 
diferente, buscando constituir uma ética de respeito à diferença. (YASUI, 
2011, p.3) 

Cabe ainda destacar que em sua fundamentação são dispostas para além dos 

princípios de um sistema gerencial e tecno-assistencial que visa organizar o sistema 

de produção de cuidados. Mas abrangendo a base em princípios da universalidade, 

assim como da acessibilidade, da igualdade e equidade; vislumbrando ainda a 

integralidade, a descentralização pela municipalização, a intersertorialidade e a 

orientação de controle social. (YASUI, 2011, p.3) 

Yasui (2011, p. 6) ainda diz que: 

É no cotidiano que a Atenção Psicossocial inventa permanentemente as suas 
ações, que se produzem os encontros com o drama do existir, que se 
constroem estratégias de cuidado, que se organizam modos de habitar o 
mundo. Esta arte do cuidar, que se concretiza na produção constante, no 
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fazer-acontecer, produz relações sociais norteadas pelos valores da 
solidariedade, da coletivização, criando resistência à conformação, à 
mesmice. (YASUI, 2011, p.6) 

Considerando tudo isso, para compreender de forma mais profunda a atenção 

psicossocial, bem como também a Saúde Mental é necessário que se reconheçam os 

trabalhos que vem sendo desenvolvidos nas diferentes áreas de atuação como a 

saúde, educação, assistência social, lazer, entre outras. (YASUI; COSTA-ROSA, 

2008, p.36) 

compreender o Centro de Atenção Psicossocial como uma estratégia de 
transformação da assistência, concretizada pela organização de uma ampla 
rede de cuidados em Saúde Mental, e que não se limita ou se esgota em sua 
implantação como um serviço de saúde. (YASUI; COSTA-ROSA, 2008, p.36) 

Portanto, conforme destacou Yasui (2011, p. 3) vale aqui reafirmar que a 

atenção psicossocial vai além dos objetivos da reforma psiquiátrica e se dispõe 

atualmente como uma essencial ferramenta de implementação e aperfeiçoamento do 

trabalho multiprofissional, interssetorial e que alcança o atendimento integral das 

políticas sociais. 

2.3 LEGISLAÇÕES NACIONAIS DE SAÚDE MENTAL E A ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

Antes de se apontar as políticas públicas de saúde mental e atenção 

psicossocial no Brasil é relevante salientar que o cenário político mundial vem sendo 

marcado por uma divisão acirrada de grupos com posicionamentos político-

ideológicos divergentes. (IAMAMOTO, 2017, p. 15) 

Dessa forma, compreender as políticas vigentes no Brasil requer analises sobre 

avanços sociais conquistados nas ultimas quatro décadas e a atual regressão das 

políticas conservadoras estabelecidas por grupos neoliberais. Contando assim que o 

cenário político atual é de constantes perdas de direitos políticos, civis e sociais no 

país. (IAMAMOTO, 2017, p. 15) 

Assim, o estabelecimento de novas políticas ditas anticrise aprovadas por 

liberais são “partes de um projeto de classe destinadas a restaurar e consolidar o 

poder do capital, privatizando lucros e socializando custos” (IAMAMOTO, 2017, p. 16) 

que: 
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No caso brasileiro, a crise econômica convive com a prolongada crise política 
no país. Amplia-se o espaço para o radicalismo de direita, a investida contra 
o legado de direitos dos trabalhadores e o avanço exponencial e veloz na 
privatização da coisa pública, ainda durante a interinidade de Michel Temer 
na presidência da República. (IAMAMOTO, 2017, p. 16) 

Com isso, de acordo com a análise de conjuntura de Iamamoto (2017, p. 19), 

percebe-se que essa regressão política atinge fortemente a área da saúde mental e 

de maneira cruel põe em risco o projeto de efetivação da atenção psicossocial no país, 

visto que: 

Na atualidade, defronta-se com a forte ofensiva das forças regressivas 
travestidas nas instituições religiosas, no braço repressivo do Estado, nas 
organizações corporativas de várias frações da burguesia industrial e agrária 
e das camadas médias em luta pela hegemonia, na grande mídia, entre 
outros aparelhos de hegemonia que não podem ser subestimadas. 
(IAMAMOTO, 2017, p. 19) 

Considerando isso, primordialmente a saúde mental no Brasil é elemento 

fundamentado pela Constituição Federal de 1988 e, sendo assim, de composição do 

Sistema Único de Saúde – SUS. Por meio dessa sistematização da política foi 

aprovada a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, conhecida como Lei da Reforma 

Psiquiátrica e uma grande quantidade de portarias e decretos que compõe a política 

de saúde mental no país. (BRASIL, 2011, s.p) 

Nesse imenso aparato legislativo que institui, regulamenta e normativa as 

ações em saúde mental, destaca-se como essencial para entender a atenção 

psicossocial no país a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que institui a 

Rede de Atenção Psicossocial. (BRASIL, 2011, s.p) 

Tal portaria estabelece em seu artigo 5º que a Rede de Atenção Psicossocial 

deve ser constituída por:  

I - atenção básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) 
Unidade Básica de Saúde;  b) equipe de atenção básica para populações 
específicas:  1. Equipe de Consultório na Rua; 2. Equipe de apoio aos 
serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório; c) 
Centros de Convivência; II - atenção psicossocial especializada, formada 
pelos seguintes pontos de atenção: a) Centros de Atenção Psicossocial, nas 
suas diferentes modalidades; III - atenção de urgência e emergência, formada 
pelos seguintes pontos de atenção: a) SAMU 192; b) Sala de Estabilização; 
c) UPA 24 horas; d) portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro; 
e) Unidades Básicas de Saúde, entre outros; IV - atenção residencial de 
caráter transitório, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Unidade 
de Recolhimento; b) Serviços de Atenção em Regime Residencial; V - 
atenção hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) enfermaria 
especializada em Hospital Geral; b) serviço Hospitalar de Referência para 
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Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; VI - 
estratégias de desinstitucionalização, formada pelo seguinte ponto de 
atenção: a) Serviços Residenciais Terapêuticos; e VII - reabilitação 
psicossocial. (BRASIL, 2011, s.p)  

Em meio a todas essas especificações mínimas para a execução da Atenção 

Psicossocial na Saúde Mental surgem imensos fenômenos que desafiam todos os que 

se propõe a alcançar os objetivos desse sistema, contudo, segundo Yasui e Costa-

Rosa (2008, p.36) do outro lado há grupos que se organizam a cada dia mais 

eficientemente para romper com as práticas de cunho emancipatório. 
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3 LIMITES E POSSIBILIDADES DO ASSISTENTE SOCIAL NO USO DE 

ENTREVISTAS NA SAÚDE MENTAL 

3.1 DESAFIO PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS 

NA SAÚDE MENTAL 

Após a reconceituação do Serviço Social esse instrumento de trabalho ganhou 

novos objetivos, pois o trabalho do Assistente Social alterou o seu objetivo, tornando-

se um instrumento crucial na ciência sobre a realidade do usuário dando artifícios para 

encaminhamentos e direcionamento a serviços políticas, assim como também é 

extremamente preciso no desenvolvimento de estudos sociais com finalidades de 

garantia e ampliação dos direitos e não de fiscalização e investigação. (NETTO, 2011, 

p. 249) 

Em compreensão desse redirecionamento político Netto (2011, p. 249-260) 

esclarece quanto a intensão de ruptura com o conservadorismo que é um elemento 

em movimento no serviço social e que possui bases sociopolíticas que visa dar 

contribuições para uma sociedade livre de opressões. 

Carvalho (2016, p. 25) diz que esse princípio se prevaleceu no Projeto Ético-

Político do Serviço Social durante um período de transição da autocracia para a 

democratização do país. Assim, o amadurecimento profissional acontecia simultâneo 

a luta pela redemocratização do país que:  

A década de 1980 foi marcada por muitas mobilizações políticas. Nesse 
contexto havia o debate de renovação do Serviço Social e também de áreas 
como a Saúde Coletiva, por exemplo. As profissões estavam se incorporando 
de temáticas novas como a relação do Estado com as políticas sociais, tendo 
como suporte a teoria marxista. O movimento sanitário que foi se 
consolidando desde meados dos anos 1970, avançava com a consolidação 
de propostas que estreitam a relação com o setor público, sendo fortemente 
marcado pela 8ª Conferência Nacional de Saúde na capital do país em 1986 
(BRAVO; MATOS 2009). Nessa mesma década temos a constituição de 
1988, que dispõe de forma progressista sobre a proteção social, em que a 
Saúde, Assistência Social e Previdência Social integram a Seguridade Social. 
A saúde é tratada como um direito de todos e dever do Estado. Essa 
conquista foi alvo de disputas, pois havia entidades que defendiam a 
privatização da saúde e entidades como a Plenária Nacional de Saúde que 
era ativista da Reforma Sanitária, e que defendia a democratização do 
acesso, a universalidade das ações e a descentralização com controle social, 
que diz respeito à participação da sociedade civil na elaboração, 
implementação e fiscalização das políticas públicas. (CARVALHO, 2016, p. 
25) 

Assim como também com a Reforma Sanitária no Brasil que é tida como um 
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conjunto de práticas na saúde que alimentavam cunhos sociais, econômicos, políticos, 

ideológicos. (CARVALHO, 2016, p. 25) 

O Serviço Social nesse momento da Reforma Sanitária, não estava inserido 
diretamente para legitimar os pressupostos desse movimento, embora seu 
projeto profissional seja completamente condizente com os pressupostos da 
reforma. Naquele momento, a profissão estava focada no processo de 
reformulação teóricometodológica (CARVALHO, 2016, p. 26) 

Todos esses, somados a reforma psiquiátrica e a outros menores 

acontecimentos abriu a possibilidade para a legitimidade de um Código de Ética 

profissional com princípios fundamentais que representam a formação ideológica 

anterior a ele, ou seja, considera os estudos e reflexões sobre a prática profissional e 

a posição político-ideológica da categoria. (BRASIL, 2011, p. 4) 

Percebendo que a reforma psiquiátrica pode ser representada como: 

um processo que traz as marcas de seu tempo. Não é possível compreendê-
la sem mencionar suas origens, como movimento social, como uma 
articulação de atores da sociedade civil que apresentaram suas demandas e 
necessidades, assumindo seu lugar de interlocutor, exigindo do Estado a 
concretização de seus direitos. São ações que pressupõem verbalização e 
afirmação de interesses, disputas, articulações, conflitos, negociações, 
propostas de novos pactos sociais. Ações que acreditam na possibilidade da 
construção de uma nova sociedade ‘um outro mundo é possível’. Acreditam 
na possibilidade de transformar a sociedade, mudar as relações sociais, 
possibilitar a participação nos bens econômicos, culturais, construir um 
mundo mais justo, mais equânime, mais livre. (YASUI, 2006. P. 22) 

O que está diretamente vinculado ao projeto societário e Código de Ética da 

categoria de assistentes sociais, tendo esse como princípios fundamentais o 

reconhecimento da liberdade, defesa intransigente dos direitos humanos, ampliação 

e consolidação da cidadania, defesa do aprofundamento da democracia, 

posicionamento em favor da equidade e justiça social, empenho na eliminação de 

todas as formas de preconceito e a garantia do pluralismo. (BRASIL, 2011, p. 24-25)  

Além disso, são vinculados a um projeto profissional que fortalece o processo 

de construção de uma sociedade radicalmente democrática com Articulação em 

movimentos sociais e organização de outras categorias profissionais com mesma 

direção política, Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população 

e combate a discriminação, tais como de “classe social, gênero, etnia, religião, 

nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física” 

(BRASIL, 2011, p. 24) 

Considerando isso, aponta-se que a direção política da saúde em virtude da 
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universalização e integralidade, assim como a direção política da reforma psiquiátrica 

que tem bases na liberdade social, como também nos princípios do Assistente Social 

se comunicam e se articulam. (ROSA; LUSTOSA, 2015, p. 47)  

Evidentemente os direitos sociais configuram direitos conquistados e que 
devem ser viabilizados e assegurados, mas não podem ser 
despotencializados nem despolitizados. Na Saúde Mental, devem contribuir 
para a construção de uma identidade plural da pessoa com transtorno mental, 
com a sua inserção em outros lugares sociais, propiciando trocas e novo 
reconhecimento social. Por outro lado, em uma sociedade e cultura em que 
o trabalho é central na construção da identidade dos sujeitos, a luta pela 
inclusão no trabalho também passa a constituir pauta de reivindicações das 
pessoas em desvantagem social, dentre as quais, as pessoas com transtorno 
mental, exigindo de todos, mas em particular dos assistentes sociais, 
repensar estratégias de ação no combate ao estigma e reconhecimento de 
outras competências das pessoas com transtorno mental, em conjunto com 
outros atores e políticas sociais. (ROSA; LUSTOSA, 2015, p. 47) 

Compreendendo essa sinfonia e mediante o exposto, considera-se a 

importância do instrumento de entrevista como elemento fundamental no processo de 

trabalho do assistente social, mas se de fato for organizado, considerando que a ação 

esteja sustentada pelos eixos teórico, técnico e ético-político do Serviço Social. 

(LEWGOY; SILVEIRA, 2007, p. 236) 

Contudo ainda encontram-se desafios e limites nesse processo, visto que toda 

essa mudança é um acontecimento muito recente e além disso ainda entra em conflito 

com a implementação do neoliberalismo no Brasil. Sendo assim, há uma grande lista 

de desafios para serem superados tanto pela categoria de assistentes sociais, como 

para a classe trabalhadora de modo geral. (LEWGOY; SILVEIRA, 2007, p. 236) 

Dessa maneira, Lewgoy e Silveira (2007, p. 236-238) aponta inicialmente as 

etapas da entrevista como um grande desafio para os Assistentes Sociais, isso sem 

dúvida já se aplica como um desafio para muitos, pois a entrevista antes de qualquer 

coisa se baseia no planejamento estratégico. 

Planejar significa organizar, dar clareza e precisão à própria ação; 
transformar a realidade numa direção escolhida; agir racional e 
intencionalmente; explicitar os fundamentos e realizar um conjunto orgânico 
de ações. Nesse sentido, é importante que o assistente social se organize 
para realizar a entrevista, considerando que sua ação esteja sustentada pelos 
eixos teórico, técnico e ético-político. O planejamento é uma mediação 
teórico-metodológica. (LEWGOY; SILVEIRA, 2007, p.236) 

Considerando isso, entende-se que há três passos para o planejamento da 

entrevista, sendo esses: 1- O estudo sobre as políticas e Instituições que envolvem o 
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seu atendimento; 2- estabelecer o objetivo da entrevista; 3- delimitar o horário e 

espaço físico de onde será realizada a entrevista. (LEWGOY; SILVEIRA, 2007, p.236) 

Talvez, dentro desses passos possam ser desmembrados outros mais desafios 

profissionais, um deles está relacionado às condições obrigatórias do espaço físico 

para o exercício profissional dos Assistentes Sociais. Essas condições essenciais são 

determinadas pela Resolução de 493, de 21 de agosto de 2006, do CFESS. 

(GUERRA; BRAGA, 2009, p. 17) 

Tal Resolução “dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício 

profissional do assistente social” (BRASIL, 2006, 1) e expressa em muitas linhas as 

exigências relacionadas as condições de espaços que possibilitem o sigilo profissional 

e que sejam preparados para proporcionar bem-estar aos profissionais e aos usuários. 

(BRASIL, 2006, 1-3) 

Contudo planejar seria apenas o primeiro desafio, visto que ao analisar as 

necessidades da entrevista ainda são apontadas por Lewgoy e Silveira (2007, p.236-

238) marcam três etapas para essa ação profissional. Logo, a segunda etapa da 

entrevista seria a própria ação de entrevistar, nesse momento é pertinente muita 

atenção do Assistente Social, pois é por meio dessa etapa que são extraídas todas as 

informações necessárias para o alcance dos objetivos estabelecidos. (LEWGOY; 

SILVEIRA, 2007, p.237) 

Instantaneamente relaciona-se essa etapa as práticas pragmáticas devido a 

muitas dúvidas de profissionais, contudo como maior desafio dessa etapa ressaçlta-

se a ruptura com as práticas rotineiras e fixas, pois esse método não contempla as 

necessidades profissionais de coleta de dados, ao contrário, restringe os Assistentes 

Sociais de estabelecerem uma relação confiável com os usuários e limita as 

possibilidades das entrevistas. (LEWGOY; SILVEIRA, 2007, p.237) 

A respeito aos limites de tempo são cruciais para um trabalho bem feito, a 

marcação dependerá da instituição, da disponibilidade de dias que o profissional 

dispõe para entrevista, o total de encontros semanais ou mensais com os usuários, 

etc. “O tempo de duração da primeira entrevista ocupa, geralmente, de 45 a 50 

minutos, considerando que tempo superior diminui a capacidade de concentração” 

(LEWGOY; SILVEIRA, 2007, p.237) 

A última etapa da entrevista para Lewgoy e Silveira (2007, p. 238) é a 

documentação sistematizada das informações coletadas da entrevista, isso porque o 
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trabalho desses profissionais não são pontuais e não deve estar restritos ao Serviço 

Social. Essa documentação deve ser feita em arquivo que possibilite a pessoalidade 

e o registro da evolução do atendimento de cada usuária individualmente – sendo 

esse um direito dos usuários. 

O registro também tem como objetivo contribuir para a integralidade do 
atendimento e compartilhar o conhecimento com os demais trabalhadores da 
instituição. Quando for em prontuário único, deve ser sintético, sem perder a 
profundidade, e a sua elaboração pode ser durante ou imediatamente após o 
atendimento. A linguagem deve ser clara, objetiva e com impecável correção 
gramatical, evitando-se o uso de adjetivos os quais expressam juízo de valor. 
O registro,além de cumprir com as exigências técnico-administrativas dos 
serviços, pode também servir como documentação da área do ensino e, para 
isso, será em forma de relatórios descritivos processuais, o qual só responde 
aos quesitos pedagógicos no processo de supervisão acadêmica. A 
sistematização do material produzido ocorre posteriormente ao registro de 
várias entrevistas, cuja análise, com base em referenciais teóricos, deverá 
levar à produção de novos conhecimentos. (LEWGOY; SILVEIRA, 2007, 
p.238) 

Uma particularidade do assistente social em relação ao uso de instrumento de 

entrevista são as habilidades requisitadas para tal exercício. Das habilidades 

apontadas por Lewgoy e Silveira (2007, p. 238) destacam-se a de escutar os usuários, 

de acolher aos que chegam, de questionar a realidade social, de refletir sobre as 

demandas apresentadas, de esclarecer os direitos e deveres de cada um, de explorar 

profundamente assuntos que possibilitem analises da realidade e conjunturas políticas 

e sociais.  

Também são enfocadas a habilidade de se manter em posição de ouvinte por 

meio da atitude do silêncio, a habilidade de se apropriar e de socializar as informações 

e conhecimentos das mais diferentes discussões e, por fim, da habilidade de se fazer 

realidade a síntese integradora entre os profissionais e a população usuária. 

(LEWGOY; SILVEIRA, 2007, p.238) 

Um problema próprio da inserção dos Assistentes Sociais na Saúde Mental, 

destacam-se os desvios de atribuições e competências que confundem o trabalho 

multidisciplinar. “Apesar dos avanços, na prática, os profissionais, nem sempre 

conseguem deixar de ter como foco principal o controle dos sintomas, dos corpos e 

das vontades de pessoas diagnosticadas como portadoras de transtornos metais”. 

(OLIVEIRA, 2008, p. 39) 

É importante esclarecer que se pela medicina em clínicas “a entrevista constitui 

uma técnica fundamental não só para o diagnóstico, como também para a intervenção 
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terapêutica” (FRASER; GONDIM, 2004, p.140), contudo as práticas profissionais dos 

Assistente Sociais não devem estar vinculadas às práticas terapêuticas. 

Ainda há outros mais desafios que se fazem presentes no cotidiano de todos 

os Assistentes Sociais em campo, contudo, esses desafios identificados acima são 

para Lewgoy e Silveira (2007, p. 238) os mais evidenciados de modo geral nos 

espaços de atuação dos profissionais de Serviço Social. 

3.2 POSSIBILIDADES DURANTE A ENTREVISTA 

O Assistente Social é um profissional com características singulares na divisão 

do trabalho, dessa forma podem ser exploradas um quantitativo imenso de 

possibilidades profissionais. No caso das possibilidades durante a entrevista essa 

regra se apresenta de forma explicita, pois podem ser percebidas de acordo com o 

perfil profissional dos profissionais de Serviço Social. (LEWGOY; SILVEIRA, 2007, 

p.237) 

Inicialmente Lewgoy e Silveira (2007, p.237) refletem a capacidade de escuta, 

elemento esse essencial para qualque entrevistador, mas que no caso da escuta de 

Assistentes Sociais se diferencia pela objetividade desses profissionais na execução 

dessa prática, considerando que: 

Um bom entrevistador é aquele que sabe ouvir, mas ouvir de forma ativa, 
demonstrando ao entrevistado que está interessado em sua fala, em suas 
emoções, realizando novos questionamentos, confirmando com gestos que o 
ouve atentamente e que quer compreender suas palavras, mas sem 
influenciar seu discurso. Ele aprofunda o relato do participante e mostra 
atenção sobre detalhes importantes. (BELEI et al., 2008, p.190) 

Belei et al. (2008, p.190) indica a importância do entrevistador estar sempre 

atento às expressões utilizadas pelos entrevistados, para os autores é necessário 

atenção a possíveis simulações que são estratégias do entrevistado omitir ou mentir 

sobre determinados fatos, tentando mostrar aquilo que ele acha que o entrevistador 

quer ouvir ou apresentando uma inverdade por medo de consequências punitivas. 

O entrevistador deve analisar o material transcrito e demais elementos 

importantes para as conclusões acerca da veracidade dos fatos como as palavras e 

comportamentos não-verbais, podendo considerar risos, choros, diferenças na 

entonação da voz, gestos, etc. “As expressões e erros gramaticais devem ser 
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eliminados na transcrição, para que não haja constrangimento do entrevistado” 

(BELEI et al, 2008, p.190) 

Lewgoy e Silveira (2007, p.237) concorda, porém apontando competências da 

prática profissional – que é distinta da prática de pesquisadores científicos, detetives, 

policiais, etc. – afirmando que: “o assistente social tem de assegurar a apreensão do 

conteúdo comunicado, tanto pela linguagem verbal como pela não-verbal, e assim 

compreender a realidade que se apresenta através dos sentimentos, dos desejos e 

das necessidades sociais” (LEWGOY; SILVEIRA, 2007, p.237) 

Para além disso, presencia em todo o mundo, incluindo no Brasil um 

aprofundamento tecnológico que permite a sociedade, aos governos e demais atores 

sociais facilidades que antes eram expressadas como uma irrealidade. Sem dúvidas 

o mundo atual é tecnológico e essa ferramenta deve ser apropriada pelos executores 

das políticas sociais e, assim dos Assistentes Sociais. (FAERMANN, 2014, p. 319) 

Cabe destacar que nesse contexto de profundas mudanças o trabalho do 
assistente social tem se conformado pela lógica da fragmentação e da 
procedimentalização presentes nas políticas sociais. Há uma tendência à 
focalização da análise e da atuação profissional nos particularismos da 
realidade social, em detrimento da sua totalidade, resultando em intervenções 
empiricistas e reducionistas. (FAERMANN, 2014, p. 319) 

Assim, considera-se que “O uso de entrevistas é uma das opções mais 

frequentes e apresenta inúmeros caminhos e cuidados, devendo ser reconhecido 

como um método de qualidade para a coleta de dados”. (BELEI et al, 2008, p.195) 

Esses profissionais são incapazes de ouvir o sujeito e sua dor além da 
doença, de forma que articule os sintomas e sinais em um quadro mais amplo 
e complexo; raramente estabelecem diálogos que produzam uma integração 
com outros profissionais que trabalham a seu lado; não compreendem as 
dificuldades das pessoas em aderir ao tratamento estruturado dessa forma; 
estranham e se incomodam com as reivindicações das pessoas a respeito de 
seus direitos; apresentam grandes dificuldades em construir estratégias que 
ampliem a participação e auronomia dos usuários. (YASUI; COSTA-ROSA, 
2008, p. 30) 

Dessa forma, Yasui e Costa-Rosa (2008, p. 30) destacam que ainda podem ser 

apontadas várias possibilidades profissionais que envolvem as habilidades do 

Assistente Social, considerando que a entrevista é capaz de permitir o alcance de uma 

profunda e específica compreensão sobre a realidade da população.  
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que se torna acessível por meio de discursos, sendo apropriada para 
investigações cujo objetivo é conhecer como as pessoas percebem o mundo. 
Em outras palavras, a forma específica de conversação que se estabelece 
em uma entrevista para fins de pesquisa favorece o acesso direto ou indireto 
às opiniões, às crenças, aos valores e aos significados que as pessoas 
atribuem a si, aos outros e ao mundo circundante. Deste modo, a entrevista 
dá voz ao interlocutor para que ele fale do que está acessível a sua mente no 
momento da interação com o entrevistador e em um processo de influência 
mútua produz um discurso compartilhado pelos dois atores: pesquisador e 
participante. Ao contrário, quando o foco de investigação é o comportamento 
humano, ou seja, a forma como as pessoas agem no cotidiano e não somente 
falam sobre ele, existem outras técnicas, tais como a observação participante 
e a observação sistemática que permitem melhor atender a estes objetivos. 
(FRASER; GONDIM, 2004, p.140) 

Vale esclarecer que as habilidades apontadas como possibilidades 

profissionais de Assistente Sociais e ainda outras são resultados de longas analises 

da prática profissional e dos objetivos dos profissionais de Serviço Social. Visto isso, 

esclarece-se que assim como são levantados desafios aos profissionais, emergem 

novas possibilidades de atuação. (LEWGOY; SILVEIRA, 2007, p.237) 

Todas essas habilidades se entrecruzam a respeito dos sujeitos como 
requisito a um dos princípios do Código de Ética Profissional (1993), que se 
refere à não-discriminação de classe social, gênero, etnia, religião, 
nacionalidade, orientação sexual, idade e condição física (LEWGOY; 
SILVEIRA, 2007, p.237) 

As possibilidades durante a entrevista são parte de um trabalho transformador 

o qual é proposto ser executado pelas equipes profissionais na saúde mental. 

Contudo, para o profissional de Serviço Social a intervenção social necessita de 

considerar diferentes fatores apontados por Amarante como elementos baseados na 

ciência, na ideologia, na política e na ética dos sujeitos. (AMARANTE, 2007, p.65) 

Observando isso, é necessário afirmar que o trabalho do Assistente Social é 

baseado em princípios radicais que podem relacionar o trabalho profissional como 

uma forma de militância política. Essa característica é analisada como duas vertentes 

do trabalho do Assistente Social que são interdependentes, presentes entre “o ser 

profissional e ser militante político” (YASUI, 2010, p.30) 

Mesmo com os aprofundamentos em políticas neoliberais e um certo 

esvaziamento dos Movimentos Sociais e organizações de trabalhadores há a 

necessidade de que o Assistente Social se faça presente nas lutas sociais de forma a 

compor a organização de diferentes grupos. (YASUI, 2010, p.30) 

Em contradição a isso: 
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Os profissionais são estimulados, por exigência do mercado, a se super-
especializarem com o aprendizado e o domínio de tecnologias pretensamente 
mais sofisticadas. Uma vez graduados, estão aptos a agir de forma 
específica, a ler fragmentos da realidade. (YASUI; COSTA-ROSA, 2008, p. 
30) 

E nesse instante emerge mais uma necessidade que nos dias atuais de 

configuram como uma possibilidade para as futuras práticas do Assistente Social. 

“Mais uma vez nos lembramos de Marx a propósito da práxis. Trata-se não de 

contemplar o mundo, mas de transformá-lo” (YASUI, 2011, p.7). Transformado de 

modo a eliminar todas as formas de opressão e exploração. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve a intenção de responder quais os limites e 

possibilidades da entrevista na área de saúde mental e com isso averiguar elementos 

essenciais desde a função da entrevista até a estruturação da mesma como processo 

de trabalho dos profissionais de Serviço Social. 

Em busca dessa solução foram discorridos três capítulos que juntos 

alcançaram o objetivo geral proposto na pesquisa de discutir os limites e 

possibilidades da entrevista como instrumento de trabalho do assistente social na 

saúde mental.  

Das dificuldades encontradas na pesquisa, percebeu-se a escassez de 

materiais bibliográficos que aborde a temática de maneira aprofundada, sendo então 

utilizados autores do Serviço Social e de outras disciplinas para que fossem 

esclarecidos de maneira mais aprofundada as observações sobre a entrevista. 

Levando isso em conta, no primeiro capítulo traçou-se a trajetória da entrevista 

enquanto instrumento profissional primeiramente de modo a perceber o uso desse 

instrumento por profissionais como jornalistas e a partir daí entender como a entrevista 

foi inserida como forma de trabalho do Assistentes Social. Primeiramente foi 

pesquisado sobre o conceito de entrevista até perceber a utilização da mesma no 

trabalho dos profissionais de Serviço Social. 

No segundo capítulo foram apresentadas as leituras históricas da área da 

Saúde Mental desde a sua gênese conceitual até os avanços relacionados a 

perspectiva da Atenção Psicossocial no Brasil. Dessa forma, através de três 

momentos foi estudado o conceito de saúde mental, a leitura da Atenção Psicossocial 

no país como forma de transformação da saúde e finalmente a apreciação e 

comentários acerca das legislações que perpassam essa área de trabalho profissional 

de Assistentes Sociais. 

Finalmente o terceiro capítulo analisou de forma mais direta sobre os desafios 

profissionais dos Assistentes Sociais nesse processo. Pôde-se, então, estudar as 

objetividades, limites e possibilidades que a entrevista proporciona ao trabalho do 

assistente social na saúde mental. Nesse sentido, foram abordadas as questões 

relacionadas as condições de trabalho, efetivação de políticas e parâmetros e 

subsídios para a prática da entrevista por esses profissionais. 
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Assim, considera-se que a entrevista seja uma importante ferramenta de 

trabalho do Assistente Social, que tem uma finalidade e que se torna imprescindível 

para a plena intervenção profissional de Assistentes Sociais inserido no campo da 

saúde mental. Visto que, assim como a prática de entrevistar, o trabalho do 

profissional de Serviço Social se trata de um exercício complexo e intelectual, que 

precisa ser planejado, executado e aperfeiçoado cotidianamente. 

Dessa forma, apela-se para que mais estudos sejam realizados acerca da 

temática como forma de proporcionar maiores conhecimentos acerca da entrevista. 

Isso é fundamental e urgente porque a entrevista faz parte da maior parte do cotidiano 

profissional dos Assistentes Sociais, em especial os da Saúde Mental. 
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