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RESUMO 

 

Este pesquisa tem por objetivo estudar a representação social da Terapia Ocupacional dos 

terapeutas ocupacionais. A Teoria das Representações Sociais orienta o estudo dado o 

entendimento de que a  comunicação, entre os terapeutas ocupacionais e seus pacientes, é 

permeada por concepções sobre Terapia Ocupacional que podem, por sua vez, influenciar o 

seu reconhecimento profissional e sua valorização social. Entrevistamos 20 (vinte) 

terapeutas ocupacionais atuantes em 8 (oito) instituições públicas da rede de saúde, situadas 

no Município do Recife. A técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista, com roteiro 

passível de suscitar verbalizações sobre a Terapia Ocupacional e identidade profissional. A 

análise de conteúdo realizada mostra que alguns temas ganham significação destacada, 

quais sejam, a Terapia Ocupacional como profissão da área de reabilitação, o seu papel 

reintegrador dos incapacitados à sociedade, a importância de base científica e de equilíbrio 

emocional na atuação prática, requerimentos para a formação. Além disso, identificamos 

dois aspectos implícitos nas reflexões das profissionais: a saúde e doença como fenômenos 

complexos que, para serem dimensionados, exigem uma perspectiva de totalidade, e a 

atuação interdisciplinar como elemento de identidade profissional e também veículo de 

reconhecimento profissional e valorização social da Terapia Ocupacional.  
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ABSTRACT 

 

This research aims at studying the social meaning of Occupational Therapy and the role of 

occupational therapists. The theory of social representations serves as a guideline for this 

study, as we understand that the cummunication between occupational therapists and their 

patients is filled with conceptions from occupational therapy which can, in turn, influence 

their professional recognition and their social value. We interviewed twenty occupational 

therapists workins at eight public health institutions in Recife, Pernambuco State, Brazil. 

The procedure employed for data collection was the interview, devised in such a way as to 

encourage verbalization on Occupational Therapy and professional identity.The analysis of 

the data collected shows that some subjects are considered especially significant, such as: 

Occupational Therapy as a profession in the field of rehabilitation, the role of occupational 

therapy in integrating handicapped people back into society, the importance of a scientific 

basis and of emotional balance in practical situation, requirements for professional 

formation. We also identified two aspects underling the professionals’ reflections: health 

and physical problems as complex phenomena which, in order to be properly measured, 

require a perspective of totality and an interdisciplinary action as an element for building a 

professional identity and a way to bring professional and social recognition to Occupational 

Therapy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O nosso interesse por este estudo surgiu há mais ou menos seis  anos quando 

assumimos a docência no Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal 

de Pernambuco. No início de 1998 começamos a lecionar a disciplina de História da 

Terapia Ocupacional (que contemplava aspectos de identidade e reconhecimento 

profissional), ao mesmo tempo em que assumíamos a coordenação do Programa de 

Divulgação do Curso de Terapia Ocupacional, o que nos aproximou, significativamente, 

dos alunos, dos profissionais da área, dos usuários e da comunidade, despertando-nos o 

interesse para desenvolver esta pesquisa. 

Com a realização deste estudo pretendemos entender, do ponto de vista 

sociológico, como se processa a relação entre a concepção que  terapeutas ocupacionais 

têm a respeito da Terapia Ocupacional e a construção da sua identidade profissional e 

como se estabelece o seu reconhecimento pela sociedade.  

Dúvidas a respeito da especialidade da Terapia Ocupacional são freqüentes 

tanto por parte dos profissionais da área como pela sociedade, sendo confundida com 

outras atividades de nível médio ou superior relacionada à saúde ou à educação. Com 

efeito, a literatura especializada sobre Terapia Ocupacional remete a conceitos amplos e 

inespecíficos, provindos de diversas áreas do conhecimento (especialmente Enfermagem, 

Medicina e Serviço Social), o que poderia justificar esta indefinição do seu campo de 

atuação, percebido como ora extremamente limitado, ora extremamente diversificado.  
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Seria isso devido à forma como os terapeutas ocupacionais concebem a 

Terapia Ocupacional e a sua prática profissional ou devido a recentecidade da profissão 

em nível superior? 

 Para discutir estes aspectos abordamos inicialmente, a questão das 

profissões no âmbito sociológico, em seguida retraça-se a constituição da atividade em 

pauta, questionando a concepção que os terapeutas ocupacionais têm sobre a sua formação 

e atuação, considerando que uma identidade profissional se constrói mediante a relação 

com a sociedade e o exercício concreto, envolvendo o Eu, o social e o simbólico.  

Estabelecemos um diálogo entre a teoria das representações sociais e a 

Sociologia das Profissões como vertentes a explorar para compreender o processo de 

formação de identidade profissional do terapeuta ocupacional. 

Os elementos construtores dessa concepção e dessa identidade foram 

apreendidos por intermédio de entrevistas semi-estruturadas com as terapeutas 

ocupacionais que trabalham em instituições públicas na área da saúde, situadas  no 

Município do Recife. 

O trabalho se estrutura em cinco capítulos. No primeiro capítulo, após 

termos introduzidos algumas questões que cercam o termo “profissão” na visão 

sociológica, fizemos uma breve revisão histórica sobre o surgimento da Terapia 

Ocupacional, a formação acadêmica da Terapia Ocupacional na UFPE e a constituição das 

entidades de classe, com o objetivo de delinear as principais características dessa 

atividade. Nesse percurso, discutimos autores da área considerados de referência, como 

Hopkins, Magalhães, Machado, Lancman, entre outros, procurando identificar como essas 
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teorias têm contribuído para que os terapeutas ocupacionais compreendam sua prática e 

como têm influenciado na institucionalização da Terapia Ocupacional. 

No segundo capítulo tratamos de aspectos relacionados com a prática da 

Terapia Ocupacional, recorrendo a teorias sobre identidade profissional e representação 

social, para entender questões voltadas para a valorização profissional dos terapeutas 

ocupacionais. A discussão teórica foi elaborada a partir de alguns autores como Durkheim, 

Moscovici, Perrusi dentre outros. Associando a esta abordagem, aquela trazida por 

Lipiansky no estudo das identidades, procuramos estabelecer os marcos que permitissem 

apreender a identidade profissional das entrevistadas. 

 No terceiro capítulo descrevemos os procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização deste estudo, bem como as instituições visitadas, os 

instrumento utilizados, os sujeitos investigados, o método de coleta de dados e de sua 

análise, indicando como se processou a construção das categorias. 

O quarto capítulo reporta as concepções das entrevistadas sobre Terapia 

Ocupacional, sobre certas práticas terapêuticas e sobre o seu exercício profissional, 

demonstrando-se como equilíbrio emocional e qualificação constitui o principal traço de 

uma atuação profissional reconhecida socialmente.  

No quinto e último capítulo, discutimos o sentido das concepções 

apreendidas, indicando como as concepções de saúde e doença organizam a reflexão sobre 

a prática exercida, sua identidade e seu reconhecimento profissional.  
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CAPÍTULO I 

TERAPIA OCUPACIONAL, UMA PROFISSÃO ? 

 

Iniciamos nosso estudo trazendo algumas considerações sobre o termo 

“profissão” no contexto sociológico e terapêutico ocupacional, na tentativa de caracterizar 

a Terapia Ocupacional como atividade profissional, considerando aspectos importantes do 

seu processo de profissionalização no Brasil como: institucionalização de formação 

acadêmica em nível superior e surgimento de entidades de classe. 

 

A PROFISSÃO COMO OBJETO SOCIOLÓGICO 

 

Na concepção de alguns autores da Sociologia e de áreas afins, as profissões 

têm peculiaridades próprias do contexto social que as engendram. 

Os estudos da Sociologia das profissões apontam três contribuições clássicas 

sobre o tema:  as concepções de Durkheim, Weber e Parsons. 

Na obra de Durkheim, ‘profissão’ é tratada segundo uma visão funcionalista, 

na ‘Divisão do Trabalho Social’, texto escrito em 1893, no qual analisa, entre outros 

aspectos, a fragmentação e especialização do trabalho que substitui o parentesco como 

principal fonte de solidariedade social. 

Para Durkheim, a constituição de associações profissionais nas diversas 

áreas de trabalho instituiria uma autoridade legítima que fosse capaz de pacificar os 

conflitos de interesse que dividiam as sociedades industriais e de recuperar um mínimo de 

coesão entre seus membros. 
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Weber ressalta, na sociedade ocidental moderna, a importância da profissão, 

definindo-a como uma “vocação” não herdada como destino, porém desejada e assumida 

como tarefa, dependente de uma formação específica que se exerce no trabalho técnico 

racional. 

 Segundo Parsons (1972), as profissões constituem processos que orientam a 

organização de determinados grupos específicos, além de estabelecer padrões de 

sociabilidade. Para Parsons “(...) profissões são sistemas de solidariedade cuja identidade 

se baseia na competência técnica  de seus membros, adquirida nas instituições 

educacionais e científicas”.  

Os dicionários também se reportam ao termo profissão, referindo-se segundo 

Houaiss et al. (2001: 23 06), a “uma ação ou um ato de professar, conhecer publicamente, 

jurar (...) atividade para a qual um indivíduo se preparou e que exerce ou não (...) 

trabalho que uma pessoa faz para obter os recursos necessários à sua subsistência e as de 

seus dependentes; ocupação , ofício (...)”. O autor tece considerações, ainda,em relação à 

profissão liberal como sendo “aquela de nível superior que habilita o indivíduo a 

trabalhar por conta própria”. 

Autores de referência na Terapia Ocupacional, igualmente, têm discutido o 

termo profissão: 

As diversas profissões são diferenciadas pelas funções que exercem 
na sociedade e hierarquizadas pelo grau de necessidade que o 
sistema tem delas, ou seja, pelo conjunto de características 
cognitivas e práticas – grau de abstração de conhecimento. Cabe 
também aos profissionais de um modo geral produzirem o mercado 
de trabalho no qual vão se inserir. É a disputa pelo espaço social 
entre áreas que definem o âmbito das profissões. (Lancman 1998: 
52). 
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A autora refere, ainda, que as profissões são ocupações reconhecidamente 

oficiais, distinguindo-se em virtude das funções que exercem na sociedade, dessa forma 

têm como requesitos:  

o conhecimento, sua especificidade, a existência de um mercado 
inviolável de trabalho, o controle sobre uma determinada área do 
saber, são os elementos essenciais para a organização de um 
grupo profissional e o que o diferenciaria na competição 
interprofissional entre áreas e campos de conhecimento. (Lancman 
1998: 52). 
 

Parsons (apud Boudon, 2000) aprofundou seus estudos, sobre profissão, na 

relação estabelecida entre o médico e seu doente, identificando uma dependência do 

doente em relação ao saber médico, donde advinha a competência médica (conhecimento 

da doença e de suas causas) e a prática (técnicas de intervenção), levando-o a perceber que 

as atitudes que orientavam o papel do médico eram constituídas por uma combinação de 

interesse e desapego. Esta mesma concepção o autor direciona à docência, com base no 

saber e benevolência, presentes na relação professor-aluno, que tem como princípio o 

docente saber mais que seus alunos, obrigando-o a exercer sua autoridade para o bem 

deles com o objetivo de uma formação. 

O referido autor distingue profissões de empregos porque mesmo que essas 

assegurem rendas substanciais ao profissional não apresentam caráter lucrativo, não sendo 

o lucro visto como prioridade para o profissional (Boudon, 2000). A demanda que solicita 

seus serviços e a maneira como uma clientela os utiliza pode caracterizar o status do 

profissional que a exerce. 

Um outro aspecto que pode ser considerado de relevância nesta discussão diz 

respeito à forma como se estabelece o profissionalismo de uma categoria profissional. 
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Larson (apud Freidson, 1998: 36) procurou dar ênfase ao termo 

profissionalismo como “um projeto coletivo de mobilidade social articulado em torno de 

um determinado tipo de conhecimento, cujo monopólio permite controlar um mercado 

definido”.  

Tendo esses elementos como referência, podemos refletir sobre a atividade 

profissional do terapeuta ocupacional, perguntando-nos, inicialmente, a respeito de sua 

constituição, do conhecimento específico que lhe é requerido, sobre a maneira como sua 

prática tem-se inscrito na sociedade. 

 

ORIGEM DA TERAPIA OCUPACIONAL  

 

A Terapia Ocupacional no Brasil tem sido concebida de forma peculiar. 

Adotando-se a perspectivas da Sociologia das Profissões, esta atividade seria classificada 

no grupo das “quase profissões” tendo em vista o pouco reconhecimento científico e 

pouca valorização social de que é objeto, apesar de já gozar das prerrogativas jurídicas das 

demais carreiras da saúde.  

A Terapia Ocupacional como prática profissional “se espalhou por vários 

países do mundo e no Brasil se estabeleceu em 1957, com seu programa de reabilitação” 

(Hopkins, 1984: 1). Na opinião deste autor,  

a Terapia Ocupacional está intimamente relacionada ao 
tratamento do homem, quando apenas no final do século 
XVIII(sic), quando as pessoas dos dois lados do Atlântico 
começaram a ver os outros como iguais, e lutaram por esta 
igualdade, quando a aplicação prática da Terapia Ocupacional 
começou. (Hopkins, 1984: 4). 
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Esta prática profissional vem sendo utilizada desde a Revolução Francesa 

(1789), época em que o psiquiatra Philipe Pinel introduziu o trabalho como tratamento no 

Asilo de Bicêtre, em Paris, do qual era diretor. 

No século XIX e início do século XX, o uso de atividades como meio de 

tratamento recebeu diversas denominações, tais como “tratamento moral”, “tratamento 

pelo trabalho”, “tratamento pela ocupação”, “reeducação ocupacional”, “ergoterapia”, 

“laborterapia”.  

Segundo Machado (1991: 10), “em 1914, em um encontro de trabalhadores 

hospitalares e a Coordenadoria Estadual de Insanidade de Massachusetts, em Boston  é 

que o termo ‘terapia ocupacional’ foi introduzido pelo arquiteto George Edward Barton”. 

Nessa visão, a Terapia Ocupacional era considerada uma intervenção que utilizava 

“atividades artesanais, laboriais, educativas, como meio de tratamento (...)”. O enfoque 

dado a estas atividades “se referia aos meios de que utilizava, variando seus objetivos”. 

Neste caso a “terapia ocupacional se caracterizava apenas como uma técnica”. 

Uma  concepção de referência na área, citada por Hagerdorn (1999: 15), é 

aquela adotada pela World Federation of Occupacional Therapists (WFOT): “Terapia 

Ocupacional é o tratamento de condições físicas e psíquicas através de atividades 

específicas para ajudar as pessoas a alcançarem o seu nível máximo de função e 

independência”. 

A prática (ou técnica) da Terapia Ocupacional “não nasceu, obviamente, de 

terapeutas ocupacionais e sim de outros profissionais como médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais” (Machado, 1991: 11). Este fato nos permite uma reflexão a respeito da 

ausência de especificidade no corpo de conhecimento da Terapia Ocupacional, o que 

certamente  influencia a forma como a sociedade concebe esta atividade.  

 



 19

Além disso, o corpo de conhecimento da Terapia Ocupacional tem sido 

freqüentemente relacionado à prática exercida pelos terapeutas ocupacionais, práticas, no 

entanto, que também não teria especificidade própria desde que reconhecidamente já 

utilizadas por outros profissionais - professores e psicólogos - como, por  exemplo, 

atividades lúdicas e recreativas.  

Desse modo, controvérsias têm caracterizado o debate sobre a formação do 

terapeuta ocupacional, incluindo os conceitos de ocupação, recreação, trabalho, exercícios 

e atividades e as respectivas vertentes teóricas que os fundamentam, além da concepção 

sobre áreas de intervenção específica – mental, física e social. 

De fato, segundo Medeiros (1989: 13): 

(...) ao ser criada como uma prática médica a Terapia 
Ocupacional, mais exatamente a produção de seus conhecimentos, 
de sua aplicação, de seu poder social, sofre toda uma influência 
daquela área (das ciências, particularmente, biológicas e 
humanas) bem como dos conceitos sócio-político-econômicos e 
culturais em que está inserida. 

Nesse contexto, 

o processo de profissionalização (da Terapia Ocupacional) ocorre 
junto com a necessidade de produção simultânea do conhecimento 
teórico da profissão, da formação dos produtores desse 
conhecimento, da reprodução desse saber em práticas de ensino e 
em práticas clínico/ assistenciais e ainda de se fazer reconhecer no 
mercado de  trabalho” (Lancman, 1998: 52).  

Segundo esta autora  é "através desse processo de produção e reprodução 

de teorias e práticas" que a Terapia Ocupacional pode legitimar-se e constituir-se.  

Machado (1991: 103) considera que acordos começam a ser realizados, 

convergindo o objeto de estudo da Terapia Ocupacional para a atividade humana como 

promoção    de    ser    práxico,   lúdico,    criativo,    produtivo,    expressivo  e  evolutivo,  
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caracterizando três aspectos de intervenção: auto-manutenção, produção e lazer, tal como 

propugnado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

A influência sofrida pela Terapia Ocupacional das ciências biológicas, 

humanas e sociais, tem-na levado a dimensionar o ‘homem’ não somente como um ser 

biológico, mas também como um ‘ser social’, percebendo-o como um “ser mais complexo 

e totalizado”. Isso tem requerido a exposição aos conhecimentos tradicionalmente 

associados às atividades específicas, bem como àqueles que dão suporte a uma inserção 

profissional na sociedade mais ampla. 

A polissemia que caracteriza a conceituação da Terapia Ocupacional e os 

seus modelos de formação remete a orientações diversas e influencia, certamente, a 

construção da identidade profissional dos terapeutas ocupacionais, atualmente agregados 

em uma entidade organizada. Mas passemos, inicialmente, a considerar os passos dados, 

no Brasil,  para a formação de especialistas na área. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA DA TERAPIA OCUPACIONAL NO BRASIL 

 

Para    atender     a   grande   demanda   das   entidades   e   serviços    de 

reabilitação   no    Brasil,   foram   sendo   estruturados    alguns   cursos   de   formação 

em   Terapia   Ocupacional,   em   substituição     aos  treinamentos  dirigidos   pelo   SESI    

em   São   Paulo    ou   por hospitais   no   Rio   de   Janeiro,   ou   ainda,   aos   cursos   

especializados   para    dada   clientela   (com   comprometimentos   físico   e   mental),  

realizados     em    algumas     instituições,    como    o      Curso   Elementar   em   Terapia  
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Ocupacional ministrado pela psiquiatra Nise da Silveira em 1948, 1953, 1961 e 1979 

(Silveira apud Soares, 1991). 

Os primeiros cursos de formação em nível superior seguiram o modelo 

norte-americano, sofrendo influência direta do movimento internacional de Reabilitação, 

quando este  repercutiu internacionalmente na década de 40, em conseqüência da 

conquista de uma infinidade de leis protecionistas para o deficiente físico e mental, dos 

programas especiais na Previdência Social e nos serviços hospitalares e custodiais, e ainda 

da fabricação de aparelhos protéticos e ortopédicos em melhores condições de adaptação 

ao indivíduo (Mosey apud Soares, 1991). 

No Brasil, a formação de terapeutas ocupacionais surgiu a partir de 1959, 

quando a ONU estalou no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo um curso com a duração de doze meses. Este Curso foi 

regulamentado em 1964 e, em 1969, foi reconhecido como curso de nível superior, já com 

a duração de 3 (três) anos (Brunetto, 1975). 

Em 1956, a Associação Médica Brasileira (AMB) patrocinou, sob 

responsabilidade da Faculdade de Medicina de São Paulo, um curso sobre o tratamento da 

“Poliomielite na Fase Aguda”. A AMB convocara especialistas de todo o Brasil para o 

referido curso, devendo as equipe convidadas estarem compostas dos seguintes 

profissionais: um ortopedista, um pediatra, um anestesista e uma enfermeira Ana Nery. 

Representando a Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, 

participaram Hélio Neves Batista como Ortopedista, Jaldemar Serpa como Pediatra, 

Nelson Falcão como Anestesista e como Enfermeira, Laurita Rolim.  

Esse evento pode ser considerado um marco para o início da estruturação do 

Curso de Terapia Ocupacional no Estado de Pernambuco na UFPE. 
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Após o curso, realizado em São Paulo, que apresentou alto nível científico e 

proporcionou contato com equipamentos específicos para área de reabilitação motora, 

caracterizando o alto nível de qualificação do Instituto Nacional de Reabilitação (INAR) 

que funcionava anexo a Cátedra de Ortopedia da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, o Professor Hélio Neves Batista compartilhou com seu irmão, o Professor 

Ruy Neves Batista (então professor da Cátedra de Ortopedia da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Recife) sua experiência. 

O Professor Ruy Neves Batista propôs, então, a criação de um curso, no 

Recife, que viesse a capacitar pessoal para atuar na área de reabilitação motora e 

comprometeu-se em criar um setor de assistência para os deficientes físicos. Para tornar 

isso realidade enviou seu irmão, o Professor Hélio Neves Batista, novamente, a São Paulo 

para fazer um estágio de um ano, com o objetivo de conhecer de perto a especialidade de 

Reabilitação nos seus múltiplos desdobramentos: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Órteses e Próteses. 

O Professor Hélio Neves Batista pôde nessa viagem aprofundar o seu 

conhecimento acerca do avanço dos resultados da Fisioterapia que, naquela época, era 

realizada no Rio de Janeiro na  Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) 

e em São Paulo no INAR, relatando e documentando, inclusive fotografando espaços, 

equipamentos e práticas, que poderiam servir de base para a implantação do Curso 

proposto. 

Em 1959 o Professor Ruy Neves Batista encaminhou ao Diretor da, então, 

Faculdade de Medicina da Universidade do Recife uma exposição de motivos propondo a 

criação do Instituto Universitário de Reabilitação (IUR), anexo à cátedra de Clínica 

Cirúrgica Infantil daquela Universidade, por ele coordenado. 



 23

A proposta foi aprovada pelo Diretor, no mesmo ano, pelo Conselho 

Administrativo e pela Congregação da Universidade em 1960 e 1961, respectivamente, 

passando o IUR a servir de anteparo administrativo para a realização de cursos, 

atendimento ambulatorial de crianças portadoras de deficiência. 

Em 1962, o Professor Ruy Batista criou os Cursos Técnicos de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional no IUR, como extensão da cátedra de Clínica Cirúrgica e Ortopédica 

da Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, inaugurando o primeiro Centro de 

Reabilitação do Recife. A primeira turma desses cursos concluiu em 12 de dezembro de 

1964.  

Em 11 de maio de 1973, finalmente, por intermédio do Decreto Lei nο 

72.213 (anexo 1), a formação em Terapia Ocupacional passou a nível superior, a ser 

oferecida no IUR, como mais uma habilitação do Curso de Reabilitação, que incluía 

também Fisioterapia. 

O Curso de Reabilitação, como foi denominado após a sua oficialização em 

1973, tornou-se o espaço de formação que congregava as habilitações de Terapia 

Ocupacional e Fisioterapia, vivenciou crises, problemas administrativos, escassez de 

recursos humanos e financeiros, dispondo de infra-estrutura precária, para o pleno 

desenvolvimento de duas áreas. 

Essas dificuldades se acentuaram com a ameaça de extinção do Curso de 

Terapia Ocupacional por parte do Ministério da Educação e Cultura (MEC) quando, em 

1990, a política educacional privilegiava critérios quantitativos, induzindo ao fechamento 

de cursos com baixa demanda e grande índice de evasão. 
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Diante desse acontecimento, os terapeutas ocupacionais (profissionais com 

formação em Terapia Ocupacional) se reuniram e organizaram movimentos de reflexão 

sobre a sua prática e sobre a sua inscrição no campo das profissões, conseguindo reverter a 

posição adotada pelo MEC (de extinção do Curso) embora, persistissem a baixa demanda 

e o alto nível de evasão de alunos, além de ser  freqüente a desistência de concluintes de 

atuarem na área. 

Em 1997, ao assumirmos a docência do Departamento de Terapia 

Ocupacional da UFPE, percebemos empiricamente divergências em relação às concepções 

construídas sobre a Terapia Ocupacional pelos alunos recém-ingressos no Curso, os 

alunos concluintes e os preceptores de estágio (terapeutas ocupacionais que recebem 

alunos nas instituições conveniadas com a Universidade para o cumprimento de carga-

horária de estágio curricular). Diante desta constatação, em 1998, foi proposto e, em 

seguida, oficializado o Projeto de Divulgação do Curso (anexo 2), que existia, até então, 

sob a forma de Programa. Este projeto, que visava tornar público o objetivo da Terapia 

Ocupacional  , bem como as atividades a ela relacionadas, contou com o apoio e a 

participação dos docentes.  

Este Projeto passou a ser denominado “SERTO”, nome escolhido pela 

Coordenadora do mesmo e pelos alunos interessados, que significava “ser terapeuta 

ocupacional enquanto aluno e profissional para lutar por um espaço na sociedade”, tendo 

como proposta de atividade: visita aos colégios e escolas de nível médio para 

conscientizar aos alunos a respeito desse tipo de formação, além de palestras em 

instituições visando a atingir um público maior e de outras áreas.  

Um ano após o início desse Projeto, do qual não se conhece similar no país, 

cresceu a concorrência por vagas para o Curso de Terapia Ocupacional no exame 
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vestibular, que passou de 5 (cinco) para 15 (quinze) candidatos por vaga. Além disso, os 

alunos recém-ingressos demonstraram maior interesse pelo Curso e um prévio 

entendimento sobre o mesmo, havendo depoimentos positivos sobre a divulgação 

realizada nos colégios e escolas de nível médio, o que aponta a comunicação como um 

elemento importante na construção de uma identidade profissional.  

Nesse contexto, foi ganhando relevo a progressiva delimitação das áreas de 

atuação da Terapia Ocupacional e da Fisioterapia, o que conduziu ao estabelecimento de 

exigências acadêmicas específicas para cada um dos cursos mencionados. Confirma-se, 

então, o interesse de todos os envolvidos (corpo discente, corpo docente e funcionários) 

em trilhar caminhos próprios, com autonomia político-administrativa e acadêmica, o que 

levou mais adiante, na UFPE, à criação de dois departamentos e dois cursos específicos. 

Esse interesse por autonomia não deve, no entanto, ser  interpretado como 

mero resultado de divergências internas ou de luta de poder entre os cursos, mas como 

uma conquista das especificidades do campo de investigação e de atuação desses grupos 

profissionais.  

Em 1998, ocorria o desmembramento dos dois cursos, o primeiro ficando 

sob a jurisdição do Departamento de Terapia Ocupacional (DETO) e o segundo do 

Departamento de Fisioterapia (DEFISIO), cada um dos quais tendo seus respectivos 

chefes e coordenadores. Mais tarde, no ano de 2000 foram construídos prédios específicos 

para cada um dos Departamentos mencionados, no campus universitário, o que permitiu 

delimitação de espaços  físicos e disposição de equipamentos especializados, 

concretizando a tão almejada autonomia político-administrativa e acadêmica. 
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Como outros cursos oferecidos no Brasil, o da UFPE tem como referência 

experiências internacionais, mas sobretudo, os modelos adotados pelas instituições 

formadoras das Regiões Sul e Sudeste. 

 

CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADES DE CLASSE 

 

Na medida que os cursos de formação em Terapia Ocupacional no Brasil 

foram se afirmando, também, foram sendo criadas entidades de classe específica. Segundo 

Finger (1986), a primeira Associação criada no Brasil foi a do Rio de Janeiro, no então 

Estado da Guanabara. Em 10 de novembro de 1964, surgiu em São Paulo a Associação 

Paulista de Terapeutas Ocupacionais. Com o objetivo de unificação e fortalecimento da 

classe dos terapeutas ocupacionais, foi fundada, em 05 de abril de 1965, a Associação de 

Terapeutas Ocupacionais do Brasil (ATOB), sediada na cidade de São Paulo e membro da 

Word Federation of Occupacional Therapists (Federação Mundial de Terapeutas 

Ocupacionais). De acordo com o Estatuto da Associação dos Terapeutas Ocupacionais do 

Brasil (ATOB), esta entidade tinha como objetivo unificar a classe profissional de 

terapeutas ocupacionais do Brasil, em busca de um ideal comum (ATOB, 1965). 

No Estado de Pernambuco surge a Associação dos Terapeutas Ocupacionais 

de Pernambuco (ATOPE), fundada em 13 de junho de1968, com sede em Recife. Segundo 

o Estatuto da ATOPE, capítulo I, artigo 2, a mesma “tem por finalidade empreender a 

unificação da classe profissional dos terapeutas ocupacionais de todo o estado, reunindo-

os em torno de um ideal comum, num esforço deliberado pela categorização elevada da 

classe, em todos os setores de suas atividades”. 
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Mais tarde como relata Finger (1986: 4), “o exercício da profissão de 

terapeuta ocupacional já regulamentado e no momento este fato está aliado a um código 

de Ética Profissional que regula os aspectos ligados aos direitos e deveres desse 

profissional”. 

Com a regulamentação da Terapia Ocupacional como profissão de nível 

superior, foi sancionada, em 17 de dezembro de 1975, a Lei n. 6.316/75, que dá origem ao 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e aos Conselhos 

Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), com tarefas de fiscalização 

e de oficialização destas profissões.  

Esta Lei produziu desdobramentos que resultaram em resoluções, 

determinando o perfil profissional do terapeuta ocupacional e definindo responsabilidades 

técnicas desse segmento profissional. 

Conforme Lima (1999), as leis e resoluções regulamentam o exercício da 

prática do terapeuta ocupacional,promovendo, tratando e recuperando a saúde do homem, 

dentre outras atribuições, tais como: consultoria, planejamento e gestão de serviços e 

magistério. 

A Terapia Ocupacional, após o seu reconhecimento como curso de nível 

superior e com a criação dos órgãos de classe, conquistou direitos garantidos por Lei e por 

instituições de ensino, bem como, estruturou-se profissionalmente, buscando inserção em 

equipes multiprofissionais em atuação na área de saúde. 

Ao longo desses acontecimentos -constituir-se como curso de nível superior 

e,criação de associações e de conselhos -a Terapia Ocupacional conseguiu aos poucos 

delinear,prescrever e executar suas atividades profissionais,elaborar seu plano de 

tratamento e indicar as atividades relacionadas à intervenção, o que,anteriormente era feito 
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pela classe médica, o que torna instigante, na atualidade, estudar concepções e 

expectativas a respeito desta atividade. 
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CAPÍTULO II 

A TERAPIA OCUPACIONAL COMO PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

Neste capítulo destacamos aspectos que envolvem a prática da Terapia 

Ocupacional, que podem repercutir na identidade profissional do terapeuta ocupacional e 

na forma como se estabelece a representação social deste profissional. Neste ítem 

mantivemos um diálogo entre a prática da Terapia Ocupacional e o terapeuta ocupacional, 

apontando elementos considerados relevantes para o tema em estudo. 

 

PRÁTICA E SUJEITO DA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Os terapeutas ocupacionais têm avançado no mundo científico, dispondo de 

maior volume de publicações nacionais e internacionais nos últimos anos. São inúmeros 

os materiais teóricos que discorrem sobre suas especificidades (epistemologia, atuação 

profissional, campos de atuação etc). No entanto, a observação empírica da prática 

profissional dos terapeutas ocupacionais sugere insegurança quanto a sua competência 

diante da inespecificidade do conhecimento científico que dispõem.  

Com efeito, a prática da Terapia Ocupacional coloca o terapeuta ocupacional 

em permanente troca afetiva com o outro, permitindo um maior acolhimento desse 

indivíduo, devido à informalidade e aproximação com o seu cotidiano, o que possibilita 

transformações comportamentais recíprocas. 

O terapeuta ocupacional trabalha, na sua intervenção, com o respeito que o 

diferencia em relação ao outro e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de a ele se 

assemelhar, bem como, com a perspectiva de transformar o mundo que lhe é exterior e de  
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se transformar nas sucessivas relações com este mundo. Desse modo, a ação terapêutica 

ocupacional, como outras ações humanas, comunica e expressa, por intermédio de gestos, 

signos e símbolos, um mundo de sentidos, emoções, configurações e construções.  

Na busca de  fazer-se entender e de comunicar-se com o outro, o terapeuta 

ocupacional faz uso das mais diversas ‘formas de ação’. Dentre essas ações está o fazer 

profissional (verbalizações, olhares, gestos, toque etc) como forma de interação e 

comunicação social, sendo as concepções por eles construídas, a respeito de sua atividade, 

fundamentais à estruturação de sua identidade profissional. 

Como elementos peculiares de sua atividade no campo do trabalho, 

destacamos a teoria e a técnica utilizadas na sua prática profissional, que conduzem à 

percepção do homem como sujeito inscrito no simbólico. A prescrição de atividades que 

valorizam o fazer eminentemente humano e prático (manuais, artesanais, lúdicas, 

socializantes), é assim um recurso terapêutico que, no entanto, considera, também, os 

aspectos concretos e simbólicos apresentados pelo indivíduo em tratamento (o paciente) 

como fundamentais para a adequação do mecanismo de intervenção.  

Um outro fator considerado importante no estabelecimento da relação 

terapêutica é a cultura em que o paciente está inserido, entendido como um espaço 

favorecedor das subjetividades, na medida em que o programa de atividades é traçado no 

dia a dia da intervenção. A cultura, também, é percebida pelos terapeutas ocupacionais, 

como um instrumento facilitador na reconstrução da individualidade, base da 

ressocialização do indivíduo, reconhecida como um dos objetivos fundamentais do 

tratamento terapêutico ocupacional. 
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Uma outra visão é ainda apresentada pela literatura sobre Terapia 

Ocupacional quando trata o profissional da área como desenvolvendo atuação 

assistencialista (de amparo e proteção), apesar de objetivar a independência, a adaptação e 

a integração social de sua clientela (Ferrigno apud Pfeifer, 1992). 

Foi aliás, este estigma de assistencialismo e protecionismo que incomodou 

grupos de terapeutas ocupacionais preocupados com a sua imagem profissional, 

motivando a elaboração, a partir de intensa discussão com os órgãos de classe (Conselhos 

e Associações) de um currículo mínimo para a formação acadêmica dos terapeutas 

ocupacionais, o qual foi encaminhado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) e 

homologado em janeiro de 1983.  

Sendo proposta deste trabalho entender de que maneira o terapeuta 

ocupacional se inscreve como sujeito social ao desempenhar sua prática profissional, 

importa refletir e explorar as relações complexas em que está inserido a partir das quais se 

expõe a  produções sociais e elabora construções individuais.  

Essa reflexão nos instiga a construir um conhecimento sobre concepção que 

têm a respeito de sua atividade acerca dessa pouca valorização social que caracteriza a 

Terapia Ocupacional no campo das profissões e a buscar as razões que levam a esta 

caracterização, temática que têm sido objeto de discussão no seio da própria área. 

Magalhães (1992:66), por exemplo, acredita que “os terapeutas 

ocupacionais foram conquistando as prerrogativas jurídicas dos demais profissionais de 

nível superior, sem no entanto, superarem os entraves criados pelo tipo de 

institucionalização da profissão”.  

De acordo com Lancman (1998: 55), “ser terapeuta ocupacional não é uma 

abstração”, ele existe à proporção que pratica “relações sociais concretas” e   fazendo-as  
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ser reconhecidas  como tais “através de certas terapêuticas, de determinadas técnicas de 

intervenção e da produção de determinadas teorias”. O seu exercício profissional é 

delineado pela unificação do “conjunto de teorias e práticas” por ele desenvolvidas “no 

cotidiano das instituições” em que atuam, “sejam elas assistenciais ou formadoras”. 

Nessa visão, os terapeutas ocupacionais se colocam numa permanente 

relação com o conhecimento teórico e a construção de uma prática que pode sofrer 

transformações, dependendo da  necessidade estabelecida pela intervenção clínica. 

Os terapeutas ocupacionais, como sujeitos sociais, estão, assim, 

permanentemente incluídos numa sociedade,  interiorizando a realidade social  estruturada 

por dimensões objetivas e subjetivas. Segundo Berger e Luckmann (1999: 173).  

sendo a sociedade uma realidade ao mesmo tempo objetiva e 
subjetiva, qualquer adequada compreensão teórica relativa a ela 
deve abranger ambos estes aspectos (objetivos e subjetivos). (...) , 
estes aspectos recebem correto reconhecimento se a sociedade for 
entendida em termos de um processo dialético em curso, composto 
de três momentos, exteriorização, objetivação e 
interiorização(...).O mesmo é verdade  com relação a um membro 
individual da sociedade, o qual simultaneamente exterioriza seu 
próprio ser no mundo social e interioriza este último como 
realidade objetiva. (...) estar em sociedade significa participar da 
dialética da sociedade. 
 

Nesta perspectiva, a prática profissional exercida pelo terapeuta remete-o 

permanentemente para uma compreensão dialética dos aspectos objetivos e subjetivos, por 

se tratar de uma intervenção que prioriza sentimentos, comportamentos e necessidades 

humanas, o que lhe leva a pensar como desempenha  os seus  papéis e como se estabelece 

sua identidade profissional. 

 

 A IDENTIDADE PROFISSIONAL  
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Quem somos é sempre uma pergunta aberta com uma resposta 
mutável, depende das posições disponíveis nas práticas discursivas 
nossas e dos outros(...) (Davies e Harré, 1990: 46). 

 

O estudo da identidade é  perpassado por duas linhas da Psicologia: a Social 

e a Clínica que privilegiam, respectivamente, aspectos sociais e pessoais. 

Na Psicologia Social, segundo Lipiansky (1992: 114), as identidades sociais 

são “as pertenças do sujeito às categorias bio-psicológicas (sexo, idade), a grupos 

socioculturais (étnicos, regionais, nacionais, profissionais...) ou a assunção de papéis e 

de status sociais (familiares, profissionais, institucionais...) ou ainda às afiliações 

ideológicas (confessionais políticas, filosóficas...). Já na Psicologia Clínica a identidade 

pessoal é definida como “a consciência de si como individualidade, singularidade, dotada 

de uma certa consciência e de uma certa unicidade” (Lipiansky, 1992: 115). 

Na nossa visão, o processo de construção de identidades evoca o sentimento 

do indivíduo consigo mesmo e com os grupos em que está inserido. De acordo com 

Lipiansky (idem) “o sentimento  de identidade se inscreve numa tensão e numa homologia 

entre o indivíduo e o grupo, entre as necessidades internas e as influências sociais, entre 

a singularidade e a pluralidade.” 

Já a autora francesa Giust-Desprairies (1996: 32) discute o processo 

identitário como sendo fortemente interpelado pelo momento profissional. Nesse 

momento,  

não somente o sujeito é chamado a fazer um inventário  de suas 
capacidades, de seus triunfos, mas é levado a se situar em seu 
itinerário de vida, a formular o sentido que esse itinerário toma ou 
o sentido que esse lhe dá, e a apontar objetivos ou e a repensar 
seus objetivos e a se resignar com os abandonos. 
 

O processo identitário passa, ainda, pela autonomia com que a atividade 

profissional é exercida, remetendo ao nível de controle sobre o trabalho executado. Além 
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disso, o modo como cada profissional exerce sua função está relacionado com aquilo que 

ele é no momento em que a exerce, sendo impossível separar o EU pessoal e o EU 

profissional. (Nóvoa, 2000: 17) 

Para entender como se caracteriza esse processo, Eliane Furtado (1991: 35) 

estudou como profissionais da área de saúde, doentes e alunos do Curso de Terapia 

Ocupacional da Faculdade de Ciências da Saúde do Instituto Porto Alegre concebiam a 

Terapia Ocupacional. Os dados recolhidos permitiram-lhe apreender que a visão 

apresentada por essas pessoas, acerca dessa formação, era marcada por um estigma 

surgido a partir do “estabelecimento de um esteriótipo de que o doente tem que se manter 

ocupado, pois assim ele se distrai, não pensa nos problemas, não se torna uma ameaça à 

família e à instituição.” Aqueles que compartilham este estigma percebem a Terapia 

Ocupacional como pura ocupação, desvalorizando-a e fazendo com que as profissionais se 

sintam desqualificadas profissionalmente, ou mesmo, desacreditadas.  

Entretanto, mesmo havendo esta estigmatização da Terapia Ocupacional, é 

possível pensar em reverter este quadro, desde que o terapeuta ocupacional, como sujeito 

social, se aproprie da sua importância profissional, qualificando-se e expondo a público o 

seu conhecimento e a reflexão sobre a sua prática, saindo, assim dos bastidores das  

intervenções clínicas. Esta posição fundamenta-se na visão de identidade como uma 

construção dinâmica entre o psicológico e o social, que “não é somente o produto de uma 

história, de um contexto; ele também se constrói segundo os modos de apropriação de 

objetos sociais encontrados, escolhidos, criados” (Giust-Desprairies, 1996: 30).  

Vale lembrar que o movimento de constituição de diferentes identidades 

profissionais,na área de saúde,que teve início no século passado,se relaciona com o  

crescimento do Estado e com seu efeito regulador.Universidades, escolas, hospitais-escola  
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passam a ser lugares em que se produzem identidades tanto profissionais como culturais 

de certos grupos e o espaço acadêmico, ao se relacionar com a sociedade, estrutura um 

campo de relações entre competências profissionais, conhecimentos leigos e ideologias da 

época (Bourdieu, 1989). 

Este espaço de formação é um campo em que convivem competências 

profissionais diversas, como também, concorrências, permeado por saberes, modos de 

agir, de pensar e de se relacionar, configurando um território complexo, em que os 

conflitos e dissensos produzidos no interior das culturas profissionais podem ou não ser 

superados, influenciando a constituição de identidade social. 

É pois, num cenário em que uma formação acadêmica se institui e uma 

prática profissional luta por sua identidade, que vai sendo delineada a imagem social do 

terapeuta ocupacional, importando assim, apreender os elementos que vão se fixando 

nessa construção social. 

 

TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL PARA O ENTENDIMENTO DE UMA 

PRÁTICA 

 

O conceito de representação ao longo da história passa por momentos de 

reconhecimento e oposição. Para Perrusi (1995: 34), esse conceito “invade o território 

intelectual, deixa a sua marca e desaparece de repente, para reaparecer em outro lugar, 

tornou-se importante aqui e combatido ali”. 

Com o advento das questões da vida cotidiana e o reconhecimento de novas 

formas de racionalidade, baseadas no senso comum, o debate sobre as representações volta 

à tona, com ênfase na sua dimensão social. 
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Esforços são feitos para elaborar teorias de representação social como forma 

de apreensão da realidade e do comportamento das pessoas, cujo significado é cada vez 

mais mediado pela comunicação de massa.  

Assim, como afirmava Hegenberg (1976: 80), as “teorias são elaboradas 

com certos objetivos mais ou menos claros.(...) o de sintetizar o conhecimento, de explicar 

os acontecimentos, de incrementar o saber e de possibilitar mais segura avaliação de 

hipóteses”. Para o autor, outras teorias ajudam a “orientar futuras investigações, 

tornando-se assim” “teorias  fecundas”, com relação a outras, “permitem o traçado de 

mapas da realidade, ou de setores da realidade e chegam, dessa  maneira, ao status de 

grandes teorias ”. Aplicando esta reflexão à vida cotidiana, tem sentido discutir a teoria 

das representações sociais, desenvolvida por Moscovici. 

No campo sociológico, Durkheim (1912), desenvolvendo seus estudos sobre 

os fatos sociais, propôs o conceito de Representação Coletiva. Essas representações 

coletivas, segundo Durkheim, não eram reduzidas a representações individuais por serem 

construídas pela comunidade. Tinham como função a regulação da conduta dos 

indivíduos, conduzindo-os a pensar e a agir homogeneamente de acordo com a 

transmissão e reprodução do pensar e saber coletivos. As Representações Coletivas eram 

percebidas, pelo autor, como duráveis, autônomas e objetivas, regidas por suas próprias 

leis, contrárias às representações individuais, transcendentes ao indivíduo, invasoras das 

consciências individuais e propulsoras de poder coercitivo. (Durkheim, 1994: 9-35) 

Na concepção de Lira (1996: 32), citando Celso Sá (1993: 19),  
 

as representações coletivas, assim entendidas por Durkheim, 
apresentam três características fundamentais em relação ao 
comportamento e ao pensamento individuais: autonomia, 
exterioridade e coercitividade”(...) ,ou seja, “Durkheim via as 
representações coletivas como algo que se consolida  independente  
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da ação individual dos sujeitos, e que se impõe a eles, orientando e 
sendo referência para esses mesmos indivíduos. As representações 
coletivas seriam reais por si mesmas e estariam sobrepostas aos 
sujeitos.  
 

Serge Moscovici, em 1961, criticando a Teoria das Representações Coletivas 

de Durkheim, afirma que tudo que transita na realidade perpassa pela ação dos sujeitos, 

não havendo possibilidade de concepções sobrepostas aos indivíduos. Demonstra, ainda, 

que existe uma indissociação entre indivíduo e sociedade, considerando importante a 

influência do social sobre o indivíduo e a participação do mesmo na construção da 

realidade social. Diz, também, que os acontecimentos possuem natureza psicológica e 

social. 

O referido autor construiu, assim, a Teoria das Representações Sociais, 

considerando-a como “conjuntos de conceitos, afirmações e explicações” que possibilitam 

entender como se interpreta e influencia a construção da realidade.  

As representações sociais (denominadas por Moscovici) caracterizam a 

sociedade moderna complexa, diversificada, em constante mudança, aspectos não 

contemplados, segundo ele, na noção de representações coletivas, engendradas em 

sociedades mais simples e homogêneas, e objeto de reflexão de Durkheim. 

Moscovici entende as representações sociais como um processo criativo de 

elaborações cognitivas e simbólicas que servem de orientação ao comportamento humano. 

Durkheim entendia as Representações Coletivas como um fenômeno de reprodução do 

pensamento social.  

Para Moscovici (1963: 251), a “representação social é definida como uma 

elaboração de um objeto social pela comunicação”,seja ela interpessoal,de grupos,de 

massa. Aplicando este conceito à temática em discussão,neste estudo,é possível considerar 

as concepções construídas pelos terapeutas ocupacionais, no processo das relações 
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terapêuticas estabelecidas como veículo de comunicação e interação social. Na 

intervenção terapêutica ocupacional esta comunicação se estabelece através de palavras, 

frases, gestos, toque dentre outras formas. 

Palavras e frases são artefatos humanos importantes. Como 
produtos de experiência social, servem como veículos cotidianos 
para muito pensamento e comunicação; o que as pessoas dizem e 
escrevem constituem uma fonte básica de evidência sobre 
processos individuais e sociais” (Cohn, 1987: 315).  
 

Na Terapia Ocupacional, as palavras e as frases são recursos utilizados no 

desempenho das atividades profissionais, na medida em que estas possuem um caráter, ao 

mesmo tempo, simbólico e concreto no contexto em que são interpretadas, caracterizando-

se como veículos fundamentais da comunicação profissional. Neste sentido, cabe citar 

Harré (1984), que apresenta a representação social como “um conteúdo mental 

estruturado – isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo e simbólico – sobre um fenômeno social 

relevante, que toma a forma de imagem ou metáfora, e que é conscientemente 

compartilhada com outros membros do grupo”.  

Para Sá (1993: 26), entretanto, as explicações que esta teoria estabelece 

sobre o real  

(...) vão além do que chamamos de simples opiniões sobre os 
assuntos ou atitudes isoladas em relação aos objetos sociais neles 
envolvidos. Comumente fazem uma articulação ou combinação de 
diferentes objetos, segundo uma lógica própria, em uma estrutura 
globalizante de implicações, para a qual contribuem informações e 
julgamentos valorativos, colhidos nas mais variadas fontes de 
experiências pessoais e grupais. 
 

Moscovici (1978: 65) refere-se a estrutura das representações sociais 

atribuindo-lhe dupla natureza: conceitual/simbólica e figurativa e acrescenta que a 

representação faz “(...) compreender em toda a figura um sentido e  em  todo  sentido uma  
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figura, ou seja, ela é composta de imagens e linguagens, de figuras e expressões que são 

socializadas, realça e simboliza atos e situações que nos são ou se nos tornam comuns”. 

Nessa visão, as representações sociais em sua característica simbólica 

interpretam o que se passa no exterior, reformulando-o ao nível dos valores, noções e 

regras, apreendendo o real e sua reconstrução. 

O fato de o ser humano colocar-se ativamente na realidade, registrando 

mensagens ou reagindo a estimulações exteriores passivamente, leva-o a dar sentido à 

sociedade e ao seu universo, estando este processo associado ao papel de reconstrução do 

real que está presente nas representações sociais.  

Além de instância comunicativa e orientadora de comportamento Abric 

(1994) acrescenta duas funções às representações sociais: a função identitária, que permite 

resguardar a imagem positiva e a especificidade do grupo e a função justificatória, que 

permite aos atores manterem e reforçarem comportamentos de diferenciação social, dentro 

das relações entre os grupos, perspectiva  que adotada neste trabalho pode possibilitar 

apreender as especificidades das concepções dos terapeutas ocupacionais. 

Segundo Moscovici (1978: 50), as representações sociais são “(...) conjuntos 

dinâmicos, seu status é de uma produção de comportamentos e de relações com o meio 

ambiente, de uma ação que modifica aqueles e estas, e de uma reprodução desses 

comportamentos ou dessas relações, de uma reação a um dado estímulo exterior”, 

considera-as, ainda, como “(...) uma modalidade específica de conhecimento particular 

que tem por função a elaboração de comportamento e a comunicação entre indivíduos”. 

Este autor refere-se a dois processos essenciais para explicar a gênese das 

representações sociais,que são a objetivação e a ancoragem. 
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A objetivação é um processo de seleção em que o sujeito, segundo seus 

critérios afetivos, axiológicos e ideológicos, apreende a realidade, desconectando os 

elementos do objeto representado, considerando critérios culturais e normativos, tornando-

se responsável pelas noções, idéias e imagens ou, abstrações, no estabelecimento da  

concretude e da materialidade. 

Já a ancoragem para Jodelet (apud Moscovici, 1985) constitue a integração 

cognitiva do objeto representado (por idéias, acontecimentos, pessoas, relações), num 

sistema de pensamento social já existente e nas transformações  por ele estabelecidas.   

Na objetivação há uma seleção, com a retirada de alguns aspectos, na 

ancoragem, esses aspectos são reinseridos no conjunto de significados na totalidade  

existente no processo de comunicação interpessoal.   

Nesta comunicação, representações sociais são elaboradas, podendo ser 

definidas como: “um conjunto de conceitos, afirmações e explicações que se originam no 

decorrer da vida cotidiana durante as comunicações interindividuais como a elaboração 

de um objeto social por parte da comunidade, visando comportar-se e comunicar”. 

(Deutscher  apud Roazzi, 1999: 37). 

Destacamos que tanto a elaboração como a comunicação das 

representações sociais se dá no momento de interação social e não isoladamente nos 

indivíduos. A relação estabelecida entre o individual e o coletivo sugere modificações 

mútuas, percebendo-se o indivíduo como um sujeito construído socialmente, tal como as 

representações que nascem e permanecem na sociedade. Mesmo as ações humanas 

consideradas psicológicas fazem referência a uma construção social compartilhada. 
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O enfoque dado por Moscovici (1976) possibilitou definir representação 

social como um tipo de saber, socialmente negociado, contido no senso comum e na 

dimensão cotidiana, que permite ao indivíduo uma visão de mundo e o orienta nos 

projetos de ação e nas estratégias que desenvolve em seu meio social. Representações 

sociais são, portanto, conhecimentos culturalmente carregados, que adquirem sentido e 

significado pleno no contexto sócio-cultural e situacional em que se manifestam.  

Moscovici (1978: 76) demonstra, também, preocupação em explicar o 

caráter social das representações sociais e diz que “para se poder apreender o sentido do 

qualitativo social é preferível enfatizar a função a qual corresponde do que as 

circunstâncias a as entidades que reflete”. Para o autor, as representações sociais 

apresentam caráter social, na medida em que contribuem para o processo de formação e 

orientação de comportamento e comunicação social.  

No Brasil, a perspectiva trazida por Moscovici tem influenciado uma 

importante corrente no interior da Psicologia Social. Várias teses têm sido produzidas a 

partir de trabalhos pioneiros na divulgação desta perspectiva, a partir de autores como, Sá 

(1993) e Jovchelovitch e Guareschi (1994).  

Entendemos que a construção das representações sociais está interligada a 

situações sociais, onde estão presentes os sujeitos que representam e provocam 

modificações no real. Essas modificações se dão na construção mental e na produção de 

alterações  que se expressam no objeto representado. Percebendo-se a representação com 

caráter social, ela é portadora de uma relação, sendo influenciada pelo lugar ocupado pelo 

sujeito na estrutura social e no conteúdo da representação. 
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Este aspecto é enfatizado quando se evidencia que o visto e o vivido 

acontecem diante de um lugar e, sendo assim, cada lugar corresponde a uma forma 

específica de ver e de viver, o que demonstra que o social é representado multiplamente e 

em constantes interações. O lugar que o sujeito ocupa na sociedade   reflete a prática 

social desse sujeito. 

Na representação social existe um sentido de criação, embora seja 

representação de alguma coisa, de um objeto. Na concepção de Moscovici (1978: 58), 

“(...) representar uma coisa, um estado, não consiste simplesmente em desdobrá-lo, 

repeti-lo ou reproduzi-lo; é reconstitui-lo, retocá-lo, modificar-lhe o texto”. 

Assim, mesmo que as condições materiais e sociais tenham um papel 

importante na elaboração das representações sociais, essa influência não é linear, havendo 

espaço para sua modificação e reelaboração. 

No caso da Terapia Ocupacional, trata-se de uma atividade que vem se 

estruturando, teórica e metodologicamente, com o objetivo de acompanhar a dinâmica e as 

exigências da sociedade. Entretanto, essa reestruturação transita pela reconstrução de cada 

profissional, envolvendo vivência e interpretação de sua formação e prática. 

Por outro lado, a existência de uma atividade profissional remete à aplicação 

de conhecimentos específicos, delimitando uma formação profissional, como 

requerimento que a diferencia da prática exercida sem capacitação formal. 

A Terapia Ocupacional alimenta-se de conhecimentos diversos como os da 

Medicina, da Enfermagem, do Serviço Social, entre outros, conhecimentos esses que são 

aplicados no exercício da prática profissional. Esta entretanto, caracteriza-se pela 

intervenção social, com atuação direta  nos problemas concretos apresentados pelos 

pacientes. 
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Nessa experiência vivenciada pelos terapeutas ocupacionais há acumulação 

de conhecimentos que passam a compor a especialidade do seu saber profissional. Esses 

conhecimentos não provêm, no entanto, apenas, do campo científico, mas também, do 

senso comum, a partir da observação de práticas desenvolvidas por si mesmo e por outros 

profissionais, e que se expressam em discursos ou em comportamentos concretamente 

realizados. 

 Nesse momento vale lembrar que Moscovici (1978: 44) atribui às 

representações sociais orientações de comportamentos, demonstrando que a origem da 

representação não está em si, mas, em elementos da realidade trabalhados pelo indivíduo, 

afirmando que a representação “constitui uma das vias de apreensão do mundo concreto, 

circunscrito em seus alicerces e em suas conseqüências.” 

Na nossa concepção, as representações sociais estão envolvidas com 

experiências coletivas e individuais vividas por indivíduos ou grupos. Essas experiências 

podem ser percebidas como práticas, nas quais estão inserida condições sociais, históricas 

e materiais, além do modo como os indivíduos ou grupos delas se apropriam. 

Diante desta compreensão, procuramos apreender , com este estudo, as 

representações sociais que os terapeutas ocupacionais têm sobre sua prática profissional, 

verificando como essas representações orientam a prática deste segmento profissional em 

instituições públicas. 
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CAPÍTULO III 

SOBRE O MÉTODO UTILIZADO 

 

Neste capítulo, descrevemos a metodologia adotada na pesquisa, dando 

conta dos procedimentos empregados (protocolo, roteiro de entrevista e o uso do gravador 

como instrumento auxiliar), junto aos sujeitos entrevistados, o tratamento dos dados 

obtidos, a construção das categorias e a análise dos resultados. 

Para Hegenberg (1976: 115) a metodologia é a “arte de dirigir o espírito na 

investigação da verdade” e também “é o estudo dos métodos e, especialmente, dos 

métodos das ciências”. A utilização de um procedimento metodológico adequado à 

realização de uma pesquisa faz com que o pesquisador possa compreender a obtenção e 

ordenação de seus dados, antes, mesmo, de manipulá-los logicamente. 

As Ciências Sociais vêm-se apropriando de técnicas de pesquisa que lhes 

permitem uma compreensão científica mais apurada e útil em vários campos de estudo. A 

forma como a Sociologia, em particular, desenvolve as técnicas é um dos indicativos mais 

significativos para o entendimento de sua maturidade como ciência.  

Segundo Goode e Hatt (1979: 9) “as possibilidades de melhorar as técnicas 

e a sua aplicação efetiva em novas áreas desafiam (...) o pesquisador (...) mais do que 

nunca a aplicar discernimento, imaginação e criatividade”. 

O começo de uma pesquisa é caracterizado pelo interesse que o pesquisador 

dedica a um objeto, cabendo-lhe escolher os métodos e os instrumentos a serem utilizados 

no processo de investigação científica. 

A observação é um dos métodos empregados no processo de descrição e 

compreensão do comportamento humano, entretanto, insuficiente para apreender 
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percepções, sentimentos, crenças, motivações, previsões ou planos de sujeitos por não 

revelar comportamentos íntimos ou passados. 

Diante disso, nas Ciências Sociais e Humanas foram desenvolvidos 

procedimentos tais como o questionário, a entrevista, o método projetivo, dentre outros. 

Nesta pesquisa foi utilizada a entrevista semi- estruturada, que procura combinar 

perguntas abertas e fechadas (Minayo, 1992), considerada um instrumento importante para 

suscitar verbalizações relativas às informações procuradas pelo pesquisador. 

Na entrevista, o entrevistador e o entrevistado estão presentes, o que permite 

maior flexibilidade na obtenção das informações, além de possibilitar ao entrevistador 

observar o comportamento do entrevistado. 

 

 PROCEDIMENTOS EMPREGADOS 

 

Para a realização deste estudo foi utilizada uma abordagem de caráter 

qualitativo, conforme mencionado, selecionando-se a técnica da entrevista como forma de 

apreender as concepções do terapeuta ocupacional, no tocante ao seu exercício 

profissional. 

Aliás, a entrevista como recurso facilitador de interações sociais é 

considerado um caminho adequado para o estudo das Representações Sociais.  

A entrevista é uma técnica que permite o relacionamento estreito 
entre entrevistador e entrevistado (...) o termo é constituído a 
partir de duas palavras, entre e vista. Vista refere-se ao ato de ver, 
ter preocupação de algo. Entre indica e relação de lugar ou estado 
no espaço que separa duas pessoas ou coisas. Portanto, o termo 
entrevistado refere-se ao ato de perceber realizado entre duas 
pessoas (Barros e Lehfeld, 1986: 110). 
 

Além disso, “(...) dentre todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a 

que apresenta maior flexibilidade”, (Gil, 1996: 92). Esta flexibilidade permite uma análise 



 46

mais profunda dos conteúdos apresentados. Nesta pesquisa foram considerados aspectos 

da interação entrevistador / entrevistado por se tratar de sujeitos de uma mesma prática 

profissional (terapeutas ocupacionais). 

A entrevista é essencialmente uma forma de interação humana e 
pode variar desde o mais descontraído “papo” até o mais 
cuidadosamente pré-codificado e sistematizado conjunto de 
perguntas e respostas disposto em um programa ou roteiro de 
entrevista ( Mann, 1979: 99).  
 

Segundo Garrett (1974: 53) "o método da entrevista será consideravelmente 

influenciado pelo seu objetivo, (...), algumas entrevistas visam principalmente obter 

informações. Outras, dar auxílio, mas a maioria envolve uma combinação desses dois 

elementos”. No nosso caso, preocupamo-nos com as concepções, requerimentos de 

formação e de uma prática profissional.  

 O comportamento social humano pode ser observado e mensurado de várias 

maneiras, sendo a expressão verbal, o discurso apresentado pelas pessoas, uma das formas 

de apreender o mundo que permeia identidades profissionais. 

Para Dias (1996: 104), o discurso é caracterizado como  

inicialmente por uma maior ou menor participação das relações 
entre um “eu” e um “tu”; em segundo lugar o discurso 
caracteriza-se por uma maior ou menor presença de indicadores 
da situação; em terceiro lugar, tendo em vista sua pragmaticidade, 
o discurso é necessariamente significativo na medida em que só se 
pode conceber sua existência enquanto ligada a um processo pelo 
qual “eu” e “tu” se aproximam pelo significado; e, finalmente o 
discurso tem sua semântica garantida situacionalmente, isto é, no 
processo de relação que se estabelece entre duas pessoas (eu/tu) e 
as pessoas da situação, entre seus indicadores de tempo, lugar etc. 
e o tempo e lugar etc. da própria situação.  
 

Nesse sentido pode-se considerar, como discute Orlandi (1993: 95), que “as 

palavras  na o significam   por si,  mas  pelas  pessoas  que  as falam, ou pela posição que 
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 ocupam os que falam. Sendo assim, os sentidos são aqueles que a gente consegue 

produzir no confronto do poder das diferentes falas”. Para a obtenção das verbalizações, 

foram utilizados instrumentos específicos: 

1. Protocolo para identificação do sujeito estudado, com os seguintes 

tópicos: 

a) Sexo 

b) Idade 

c) Tempo de formação em Terapia Ocupacional 

d) Instituição em que realizou essa Formação 

e) Possui outra (s) formação (ões) de nível superior 

f)           Por que a (s) realizou (aram) 

2. Roteiro de entrevista, orientado pela teoria das representações sociais, 

contendo questões que suscitassem verbalizações a respeito da Terapia Ocupacional. 

O roteiro é composto de sete tópicos:  

1) O que é Terapia Ocupacional? 

2) O que é um terapeuta Ocupacional? 

3) O que é necessário para se tornar um terapeuta ocupacional? 

4) Terapia Ocupacional é uma profissão? Por quê? 

5) Por que escolheu a Terapia Ocupacional como formação 

acadêmica? 

6) Que importância tem a Terapia Ocupacional para a sociedade? 

7) Faria, hoje, formação em Terapia Ocupacional? Por que? 

3. Um gravador foi utilizado como instrumento auxiliar na realização das 

entrevistas, visando assegurar apreensão mais precisa dos conteúdos explicitados, 

fundamento da análise das representações sociais acerca da Terapia Ocupacional.  
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Nas Ciências Sociais, os pesquisadores têm enriquecido seus estudos a partir 

do uso de gravações em fitas das histórias de vida e depoimentos pessoais dos 

pesquisados, devido às investigações serem ligadas à memória individual, constituindo o 

que é conhecido pelos franceses de “arquivos orais” e por outros cientistas sociais como 

“informação viva”. 

Pereira de Queiroz (1991: 74) ao desenvolver seus estudos sobre o uso do 

gravador como instrumento para apreensão das verbalizações afirma que seu uso 

 não abarca um domínio muito extenso no tempo; circunscreve-se  
ao espaço de investigação representado unicamente pelo presente 
e pelo passado imediato, isto é, pelo período que possa ser 
armazenado na memória dos indivíduos, (...) seu emprego, no que 
diz respeito ao tempo presente, constitui uma abertura às 
investigações de todos os grupos e camadas sociais pouco 
atingidos pelos registros escritos. 
 
 
 

 Nesta pesquisa buscamos atingir um grupo de terapeutas ocupacionais para 

refletir no presente sobre sua trajetória profissional. 

A autora afirma, também, que “a riqueza de dados que esta técnica permite 

alcançar, uma vez que além de colher aquilo que se encontra explícito no discurso do 

informante, ela abre portas para o implícito, seja este o subjetivo, o inconsciente coletivo 

ou o arquetipal”. Salientamos, entretanto, que o sucesso desta técnica depende de sua 

aplicação, ou melhor, da relação estabelecida entre entrevistado/entrevistador. No caso 

desta pesquisa, houve receptividade por parte das entrevistadas. 

As entrevistas foram realizadas em instituições públicas da área da saúde, 

por entendermos ser este um espaço considerado de referência para os serviços prestados 

pela Terapia Ocupacional e,como tal,apresenta uma grande demanda de usuários,dado que 

pode ser significativo para o estudo da representação social de um segmento profissional. 
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Uma vez realizadas as entrevistas, transcrevemos todas as fitas gravadas, o 

que nos permitiu a apropriação paulatina dos significados construídos durante a 

interlocução. É evidente que na transferência do oral para o escrito perde-se parte dos 

registros, entretanto, a fita conserva com maior precisão a linguagem do narrador, bem 

como a ordem das suas idéias.  

Pereira de Queiroz (1991: 86) afirma que transcrição é “a reprodução, num 

segundo exemplar, de um documento, em plena e total conformidade com a sua primeira 

forma, em total identidade, sem nada que o modifique (...)” e que esta deve ser realizada 

pelo próprio pesquisador ou por um outro e, em último caso, entregue a um profissional de 

transcrição, para que os conteúdos sejam preservados e não abreviados, o que poderia 

ocorrer nas mãos daqueles pouco envolvidos com o processo da pesquisa. Nesse estudo a 

transcrição foi por nós realizada. 

 

SUJEITOS INVESTIGADOS 

 

Nas Ciências Sociais, os objetos observados, freqüentemente, são seres 

humanos, considerados em sua individualidade ou em grupos, apesar de que em alguns 

casos podem ser observados outros objetos. A reunião das pessoas observadas é chamada 

de “população” que pode constituir em uma, algumas ou muitas pessoas ou grupos 

(Ackoff, 1975: 67).  

O trabalho de campo foi desenvolvido de julho a setembro de 2002 no 

Município do Recife,em instituições públicas da rede de saúde, consideradas de referência, 

no  que  diz  respeito  à  intervenção  terapêutica  ocupacional.  Estas  unidades   possuem  
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emergências, ambulatórios e enfermarias nas áreas de Pediatria, Neurologia, Psiquiatria, 

Traumato-ortopedia e/ou Clínica Geral.  

Os  sujeitos  selecionados  teriam  que  obedecer  aos  seguintes  critérios:   

a) serem terapeutas ocupacionais; b) consentirem em participar da pesquisa; c) prestarem 

atendimento diretamente aos usuários.  

Partindo desses critérios, foram abordados 20 (vinte) profissionais, 

exercendo profissionalmente suas atividades em instituições públicas. 

Por se tratar de um grupo de pessoas que estabelece uma interação ou 

relação social a partir da atividade profissional que exerce, pode-se considerá-lo um 

“grupo social”, em franca interação ativa ou latente, nos termos de Ackoff (1975: 509-

511).  

Entendemos, como Perrusi (1995: 167), que  

o entrevistado, vetor de sua cultura, internalizaria estruturas 
objetivas de sentido e apropriar-se-ia de relações sociais, 
reconhecendo-se nelas, bem como interiorizaria esquemas de ação 
e condutas coletivas (...) o indivíduo seria uma passagem, um 
trânsito, para o social.  
 

Nesse sentido, o momento que vivem estas profissionais pesquisadas, 

gênero, idade, local e tempo de formação acadêmica foi pontuado como importante para o 

desenvolvimento deste trabalho, conferindo-lhes um referencial histórico. Aliás, conforme 

afirma Orlandi (1993: 105).  

O sujeito do discurso é constituído pela interpelação ideológica e 
representa uma“forma-sujeito” historicamente determinada... 
podendo “ser diferente nos diferentes momentos 
históricos”...”constituída pelas relações de uma forma 
social”...”ao qual se atribui autonomia (e logo, responsabilidade), 
ao mesmo tempo que se considera que ele é determinado pela sua 
relação com a exterioridade”.  
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No nosso estudo, o terapeuta ocupacional como sujeito desse discurso foi 

abordado num momento histórico, onde aspectos da sua socialização profissional foram 

considerados a partir da prática profissional. 

Compartilhamos com a idéia de Bardin (1977: 170) quando afirma que  

o discurso não é um produto acabado, mas um momento num 
processo de elaboração, com tudo que isso comporta de 
contradição, de incoerência, de imperfeições. Isto é 
particularmente evidente nas entrevistas em que a produção é ao 
mesmo tempo espontânea e constrangida pela situação. 
 

 
Considerando que fazemos parte desse segmento profissional de terapeutas 

ocupacionais, ao serem realizadas as entrevistas propostas, a impressão que formulamos a 

seu respeito se assemelhou à descrita por Foucault (1999: 5).  

aparentemente esse lugar é simples: constitui-se de pura 
reciprocidade: olhamos um quadro de onde um pintor, por sua vez, 
nos contempla. Nada mais que um face-à–face, olhos que se 
surpreendem, olhares retos que, em se cruzando, se supõem. (...) 
essa tênue linha de visibilidade envolve, em troca, toda uma rede 
complexa de incertezas, de trocas e de evasivas. O pintor só dirige 
os olhos para nós na medida em que nos encontramos no lugar do 
seu motivo. Nós espectadores, estamos em excesso. Acolhidos sob 
esse olhar, somos por ele expulsos, substituídos por aquilo que 
desde sempre se encontrava lá, antes de nós: o próprio modelo. 
 

Essa troca estabelecida no momento das entrevistas permitiu assim, observar 

nossa auto-imagem, como profissional da área em estudo. 

 

PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

  

O primeiro passo para chegar às entrevistadas foi ir ao seu encontro, em seus 

locais de trabalho, explicando a natureza da pesquisa e consultando sobre sua disposição a 

dela participarem. 
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O segundo passo foi agendar com cada profissional dia e horário 

conveniente para a realização das entrevistas, já que iriam ser realizadas individualmente e 

em seus locais de trabalho. As entrevistas foram iniciadas com uma exposição, por parte 

da pesquisadora, sobre a intenção da pesquisa. 

A exposição versou de duas explicações: 1) Que a pesquisadora estava 

desenvolvendo um trabalho de mestrado sobre os terapeutas ocupacionais; 2) Que este 

trabalho tinha por objetivo conhecer a imagem que os terapeutas ocupacionais têm sobre 

sua prática profissional. 

Em seguida, utilizando sempre de uma linguagem coloquial e simplificada, a 

pesquisadora pedia que as terapeutas ocupacionais falassem à vontade sobre as questões 

levantadas na entrevista. 

No processo de entrevista não houve delimitação de tempo, para que as 

verbalizações fluíssem de acordo com ritmo e seqüência de cada entrevistado, procurando-

se não fugir do roteiro específico, não impedindo, no entanto, o desenvolvimento 

espontâneo dos discursos. 

A cada encontro, repetia-se o mesmo procedimento. 

No final da fala inicial da pesquisadora, ligava-se o aparelho de gravação e 

deixava-se que as terapeutas ocupacionais falassem livremente. As interferências ocorriam 

na medida em que alguma expressão ou tema não fosse devidamente explicitado, por parte 

da entrevistada. Nesse momento, era solicitado que a entrevistada esclarecesse seu 

conteúdo. 

De modo geral, as entrevistas ocorreram de maneira informal e espontânea. 
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ANÁLISE DOS DADOS E CONSTRUÇÃO DE CATEGORIAS 

 

Os estudos nas Ciências Sociais têm sua atenção voltada para as relações 

sociais  estabelecidas em diferentes contextos, situações e expressas, também, por 

intermédio de ações, verbalizações. Neste estudo trabalha-se com verbalizações suscitadas 

por intermédio de entrevistas realizadas com o segmento de terapeutas ocupacionais. 

A análise e interpretação dos dados colhidos para um estudo específico são 

operações que estão intrinsecamente relacionadas. A análise tem por objetivo “sumariar 

as observações completadas, de forma que estas permitam respostas às perguntas da 

pesquisa”. A interpretação visa encontrar “o sentido mais amplo de tais respostas, através 

de sua ligação a outros  conhecimentos já obtidos”, e esse objetivo regula todo o processo 

da pesquisa, sendo este procedimento conseqüência de todas as etapas anteriores, na 

concepção de Selltiz et al. (1974: 435). 

A categorização faz parte de um processo de classificação de elementos, 

tendo como enfoque o objeto de estudo da pesquisa. 

Existem alguns critérios de categorização: o sintético (a classificação 

acontece a partir de verbos e adjetivos); o léxico (mediante o sentido das palavras, 

emparelhando os sinônimos e os sentidos próximos); o expressivo (quando são 

classificadas as diversas perturbações da linguagem) e, por último, o semântico (em que as 

categorias passam a ser temáticas, ou seja, são agrupadas a partir de temas significativos) 

(Bardin, 1977: 118). 

Neste estudo nos propomos a realizar um processo de categorização 

semântica, buscando apreender os temas que organizam as verbalizações das terapeutas 

ocupacionais entrevistadas. 
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Nesse processo de categorização recorremos à análise de valores relativos 

ao Ego, (Bardin, 1977: 121), tendo em vista verbalizações sobre identidade profissional e 

a análise de valores cognitivos quando tratamos de conhecimento sobre ações 

profissionais. 

Sabe-se que os princípios de classificação são determinantes para a 

construção dos conjuntos de categorias que orientam a análise e interpretação dos dados. 

Sabe-se, também, que é necessário ter sempre presente a pergunta da pesquisa, ou seja, a 

hipótese formulada, para que os princípios de classificação e as categorias significativas 

sejam a ela adequadas, começando pela diferenciação, para em seguida promover o 

agrupamento das verbalizações pela analogia ou equivalência. 

A proposta em “classificar” os dados obtidos neste estudo segue a idéia, 

inclusive também, de Barros e Lehfeld (1986: 112), quando sugerem que o trabalho de 

“classificar” os dados de uma pesquisa significa dividi-los em partes, ordenando-os e 

agrupando-os adequadamente, propondo a divisão de um todo em partes, classes ou 

categorias.  

Para chegarmos a categorização das verbalizações apresentadas pelas 

terapeutas ocupacionais, iniciamos um processo de leitura flutuante, ou seja, leitura e 

releitura do material sem prender a atenção em pontos específicos. Desse modo foi possível 

encontrar um universo de temas ou categorias que abrange a totalidade das verbalizações. 

As verbalizações colocam o indivíduo na dimensão da linguagem pela qual 

se realizam relações de cada um com si mesmo, com os demais e com as práticas 

profissionais que exercem. Entendemos que a linguagem pode, não apenas, comunicar, 

mas elaborar ações e construir condutas de vida. 
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Na mesma direção, Foucault (1995: 81) propõe que não se deve “tratar os 

discursos como conjuntos de signos (de elementos significativos) que enviam a conteúdos 

ou a representações, mas como práticas discursivas que formam os objetos de que 

falam”. 

Nesse sentido, como afirma Bardin (1977: 153), “fazer uma análise temática 

consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja 

presença, ou freqüência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo 

analítico escolhido”. Nessa perspectiva estaremos estabelecendo uma valorização e 

observando os significados surgidos. 

Adotando essas considerações foi possível identificarmos algumas categorias 

e subcategorias suscitadas nas verbalizações, tais como a profissão, sua  regulamentação, 

área de atuação e status; o profissional, sua qualificação e estrutura emocional e a função 

da Terapia Ocupacional, percebida como integradora do indivíduo a sociedade.  

As concepções, que serão objetos dos próximos capítulos, foram formuladas 

por 20 (vinte) profissionais do sexo feminino com idade entre 35 e 55 anos, na sua maioria 

com formação exclusiva em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de 

Pernambuco, com tempo de graduação situado entre 5 e 21 anos. 

Considerando a criação do Curso de Terapia Ocupacional na UFPE e a sua 

oficialização, é possível categorizar as profissionais entrevistadas em dois grupos, 

conforme mostra o quadro abaixo: 

GRUPO TEMPO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAIS 

01 5 – 15 ANOS  11 

02 16 – 21 ANOS  09 
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Salienta-se que no Grupo 1, a maioria das entrevistadas (09/20) realizou a 

sua formação no período situado entre os anos de 1987 e 1997, período em que inclui 

movimentação em torno do Curso, conforme anteriormente descrito; já a maioria das 

classificadas no Grupo 2  obtive o diploma de Terapia Ocupacional, no início do Curso, 

entre os anos de 1981 e 1986. 

As entrevistadas, portanto, em sua maioria têm mais de 10 (dez) anos de 

formadas, ou seja, teriam superado, conforme a interpretação de Huberman (2000: 47), em 

relação aos professores, o período de estabilização no exercício da atividade, estando no 

período denominado de diversificação e questionamento, ou seja, em momento 

profissional caracterizado pela reflexão sobre a prática realizada. 
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CAPÍTULO IV 

 

 UMA IDENTIDADE PROFISSIONAL EM CONSTRUÇÃO  

 

Esta pesquisa permitiu evidenciar os conhecimentos e as relações de trabalho 

que permeiam o sujeito social, no caso o terapeuta ocupacional e a prática profissional que 

exerce (Terapia Ocupacional). Por meio das verbalizações foi possível apreender a forma 

como se estrutura a relação do ser com o fazer, que base técnico-científica lhe dá 

sustentação, que elementos sócio-culturais estão presentes e que identidade se  expressa. 

 

TERAPIA OCUPACIONAL: UMA ESCOLHA AO ACASO 

 

Este estudo se deu numa perspectiva em que foram considerados, não apenas 

aspectos técnicos, operacionais, organizacionais e de conhecimento da atividade 

profissional do terapeuta ocupacional, como também, as relações sociais por ele 

estabelecidas. 

Como todo profissional, o terapeuta ocupacional ao exercer sua profissão 

formula representações coerentes em relação ao universo vivido e experimentado no dia-a-

dia de trabalho. Desse modo, costuma teorizar sobre a sua prática profissional, recorrendo 

ao conhecimento técnico sistematizado, ao mesmo tempo, desenvolve um conhecimento 

prático, cuja  base é de senso comum, o que forma uma concepção de vida e orienta suas  
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ações individuais. São as representações sociais que incluem ingredientes fundamentais do 

pensamento e da vida social, constituídos a partir de suas práticas profissionais. 

No caso de nosso estudo, quase todas (16/20) as entrevistadas procuraram 

relacionar conhecimento popular e senso comum, ao mesmo tempo em que recusaram 

admitir uma divisão radical entre conhecimento científico e conhecimento popular, em que 

o primeiro signifique conhecimento verdadeiro e o segundo conhecimento falso.   

Todas as entrevistadas consideraram, no entanto, que o grau de 

conhecimento sistemático e teórico que o terapeuta ocupacional possui sobre sua prática 

profissional é maior, mais universal e mais consistente, não correspondendo à forma 

estigmatizada com que a sua atividade profissional é apresentada quanto à cientificidade 

da prescrição das atividades como intervenção terapêutica. 

Os resultados do nosso processo investigatório reafirmam, assim, aspectos 

da realidade objetiva e requerimentos das relações intersubjetivas na intervenção 

terapêutica ocupacional indicando a diluição da dicotomia entre o indivíduo e o social, 

entre a estrutura e subjetividade, polêmica ainda presente nas Ciências Sociais. 

Com vistas a oferecer um quadro geral dos elementos que fundamentam as 

representações sociais das terapeutas ocupacionais, a respeito de sua atividade 

profissional, a seguir, serão apresentadas as categorias e temas que o roteiro de entrevista 

permitiu apreender. As verbalizações produzidas em resposta às perguntas feitas serão 

comentadas uma a uma, respeitada a ordem do  roteiro de entrevista elaborado, segundo o 

formato adotado por Hodges (2002). Vamos à primeira questão: 
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1. O que é Terapia Ocupacional? 

A maioria das profissionais define a Terapia Ocupacional como profissão 

(16/20), afirmação esta fundamentada, de maneira geral, na existência de regulamentação 

que rege oficialmente tanto a formação acadêmica como o exercício da atividade a ela 

relacionada. Algumas formulações a seguir transcritas resumem a tônica destacada  

“Profissão reconhecida oficialmente, porque tem um método próprio, um 

estudo fundamentado e aprovado” (Profissional de 37 anos e 15 anos de formação). 

“É uma profissão da área de saúde regida por leis” (Profissional de 39 anos 

e 17 anos de formação). 

Além do aspecto legal, um outro que é enfatizado com freqüência nas 

verbalizações sobre profissão é o que na literatura sobre Sociologia das Profissões 

caracteriza a delimitação de um campo de atuação, no caso, mencionado como  área de 

reabilitação (13/20). 

“É uma profissão da área de saúde que tenta, através de atividades, fazer o 

paciente readquirir suas habilidades para voltar  a uma vida normal” (Profissional de 45 

anos e 5 anos de formação). 

“É um tratamento que usa a atividade para resgatar o estado mental e 

motor das pessoas” (Profissional de 55 anos e 12 anos de formação). 

Ao delimitarem sua área de atuação, as terapeutas ocupacionais ressaltam 

que a sua formação estaria voltada, especificamente, para o tratamento de pessoas 

incapacitadas. 
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“(...) uma ciência, um trabalho, que previne e trata pessoas incapacitadas” 

(Profissional de 35 anos e 12 anos de formação). 

“(...) Trabalha o potencial dinâmico, como a história do indivíduo, resgata 

a vida dos incapacitados” (Profissional de 35 anos e 12 anos de formação). 

Aliás, esta delimitação da atuação como reabilitação de incapacitados vem a 

confirmar concepções expressas pelo Ministério da Saúde (1982 apud LOPES, 1990), no 

que diz respeito ao exercício da Terapia Ocupacional: 

dedica-se ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de 
pacientes portadores de deficiência física e/ou psíquica, 
promovendo atividades com fins específicos para ajudar na sua 
vida social e recuperação, prepara os programas educacionais 
destinados a pacientes confinados a hospitais ou outras 
instituições, baseando-se nos casos a serem tratados para 
propiciar a esses pacientes uma terapêutica que possa desenvolver 
e aproveitar seu interesse para determinados trabalhos; planeja 
trabalhos individuais ou em pequenos grupos, como trabalhos 
criativos manuais, de mecanografia, de horticultura e outros, 
estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas 
para possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente, 
desenvolve as capacidades remanescentes e melhora seu estado 
psicológico; dirige os trabalhos supervisionando os pacientes na 
execução das tarefas prescritas para ajudar o desenvolvimento dos 
programas e apressar a reabilitação. Pode conduzir também 
programas recreativos. 
 

  
Nesta definição, a Terapia Ocupacional tem um campo de ação 

profissional, abrangendo não apenas a atuação clínica, mas também a supervisão de 

serviços de reabilitação, relativo às incapacidades. A definição de uma atividade 

profissional está pois atrelada, também, a forma como o profissional da área é percebido 

por aqueles que a desenvolvem.  
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A delimitação de uma área de atuação específica, requerendo determinado 

tipo de formação, é percebida pelas entrevistadas como tendo reconhecimento social, 

atribuindo status a quem a realiza. 

Assim, é freqüente as entrevistadas, ao aprofundarem sua visão sobre  

Terapia Ocupacional, destacarem o seu reconhecimento  pela sociedade. As verbalizações 

a seguir deixam entrever esta tônica: 

“(...) engrandece o profissional socialmente” (Profissional de 41 anos e 17 

anos de formação). 

“(...) torna o profissional importante” (Profissional de 51 anos e 21 anos de 

formação). 

“(...) o profissional tem um grande valor” (Profissional de 38 anos e 16 anos 

de formação). 

“(...) dá autonomia, destaque e identidade a quem a executa” (Profissional 

de 37 anos e 15 anos de formação).  

Além disso, as entrevistadas (10/20) pontuaram o quanto a sua formação 

profissional as diferencia de outros profissionais da área de saúde, salientando a sua 

importância numa equipe interdisciplinar. 

Observamos que esta percepção está presente,sobretudo, nas profissionais 

formadas há mais de 16(dezesseis) anos,o que reforçaria a idéia de terem consolidado o 

exercício profissional mediante a sua experiência,assegurando-lhes reconhecimento  

social.  

Passemos à segunda questão: 
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2. O que é um terapeuta ocupacional? 

As entrevistadas reconhecem a importância de uma formação sistemática 

para se tornar um profissional da área, ou seja, atuar junto a pessoas incapacitadas (18/20). 

“Profissional qualificado para atender pessoas incapacitadas” (Profissional 

de 35 anos e 12 anos de formação). 

“(...) tem que ser habilitado no que é e como usar atividades com pessoas 

especiais” (Profissional  de 38 anos e 16 anos de formação). 

“(...) profissional qualificado a atender incapacitados, precisa ter uma 

estrutura emocional adequada” (Profissional  de 35 anos e 12 anos de formação). 

A maioria das profissionais considera o terapeuta ocupacional um 

profissional qualificado, na medida em que possui uma formação de nível superior e uma 

formação específica para intervir terapeuticamente junto às pessoas incapacitadas. 

Notamos que esta concepção foi mais freqüente entre profissionais com 

menos de 15 (quinze) anos de formação, ou seja, aquelas que vivenciaram o momento em 

que o Curso de Terapia Ocupacional teve a sua importância questionada pelo Governo 

Federal, nos anos de 1990, diante da pouca demanda de alunos e do alto nível de evasão, 

como mencionado no capítulo 1. Neste momento os docentes repensaram a estrutura 

curricular do Curso, enquanto os profissionais refletiam sobre sua prática profissional, o 

que certamente lhes deu convicção sobre a necessidade de uma formação sistemática 

específica. Com efeito, já em 1982, o MEC definira o terapeuta ocupacional como  

o profissional da equipe de saúde que faz uso específico de 
atividades expressivas, lúdicas, artísticas,vocacionais, artesanais e  
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de auto-manutenção; avalia, previne e trata indivíduos que, por 
disfunções de origem física e/ou mental e/ou social e/ou de 
desenvolvimento, apresentam alterações de suas funções, com o 
objetivo de promoção da saúde e da qualidade de vida; avalia as 
alterações apresentadas pelo paciente nas relações interpessoais, 
de trabalho e de lazer, decorrentes de sua disfunção específica; 
cria, desenvolve e acompanha o programa terapêutico, 
selecionando métodos, técnicas e recursos apropriados (MEC, 
1982 apud Lopes, 1990). 

 
Ao delinear as competências  profissionais do terapeuta ocupacional, o MEC 

resume o debate a respeito da atividade em pauta, favorecendo a construção de uma 

identidade por parte deste segmento profissional. Aliás, a reforma do currículo mínimo 

(1986), voltada para a construção de especificidades, teve o cuidado de delinear os 

conhecimentos requeridos para o exercício da prática da Terapia Ocupacional, por meio da 

reestruturação das disciplinas oferecidas para esta formação. 

Não nos cabe, no entanto, neste estudo discutir ou delinear competências 

do terapeuta ocupacional, mas, situar o exercício dessa atividade na sociedade brasileira e, 

como os instrumentos por ele utilizados tornam-se fundamentos de sua valorização 

profissional. A definição de uma determinada atividade profissional e daqueles que a 

exercem leva-nos a questionar as condições necessárias para uma pessoa se tornar um 

profissional da área, na visão deste segmento. 

Estamos diante da terceira questão: 

3. O que é necessário para se tornar um terapeuta ocupacional? 

Não somente formação superior produz  profissional qualificado na área, 

para as entrevistadas (10/20) importa,também,ter determinadas condições pessoais dentre 

 



 64

 as quais destacam estrutura emocional equilibrada e gostar da atividade que desenvolvem 

(10/20). As transcrições, a seguir,  mostram a ênfase dada a ambas  condições: 

“(...) ter uma formação superior, ser paciente e perseverante com os 

pacientes” (Profissional  de 37 anos e 14 anos de formação). 

“(...) profissional com estrutura emocional adequada, qualificado que 

utiliza atividade como recurso” (Profissional de 35 anos e 12 anos de formação). 

“(...) além da formação acadêmica e profissional tem que ter paciência, 

habilidade e entender do ser humano” (Profissional de 38 anos e 16 anos de formação). 

“(...) estar de bem com o que faz e com você mesmo, goste do que faz” 

(Profissional de 43 anos e 20 anos de formação). 

“(...) ter sensibilidade, disponibilidade interna, entender das técnicas e 

trabalhar seu emocional” (Profissional de 39 anos e 17 anos de formação). 

As profissionais consideram dispor de uma estrutura emocional equilibrada 

um requisito importante para uma pessoa se tornar profissional na área, sendo a paciência, 

a perseverança, a habilidade, o gostar de pessoas, a sensibilidade, a disponibilidade interna 

e o gostar do que faz elementos que tornam uma pessoa apta emocionalmente para o 

exercício profissional da Terapia Ocupacional. Esta concepção se faz presente em quase 

todas as profissionais  entrevistadas, independentemente do tempo de formação, podendo 

ser considerada como um dos elementos condensados na imagem do terapeuta 

ocupacional. 

Esta preocupação das profissionais com o equilíbrio emocional associado à 

qualificação,certamente,relaciona-se ao fato de que o terapeuta ocupacional seja percebido 
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como um profissional que trabalha aspectos objetivos (técnicas de intervenção junto a 

incapacitados) e subjetivos de si e de seus pacientes, expressos e trabalhados nos 

momentos de interação. 

De acordo com Hopkins (1984: 46), um autor de referência da área, a 

formação em Terapia Ocupacional tem como pressuposto que “O uso de ocupação ou 

atividade intencional pode influenciar o estado de saúde de um indivíduo. Colocado de 

outra forma, o indivíduo tem a necessidade de se auto-atualizar através do trabalho e 

atividade de lazer” 

Assim a Terapia Ocupacional teria as seguintes características: 

1. Ter como objetivo corrigir ou melhorar tudo aquilo que 
provesse a auto-atualização do indivíduo.  
2.Os indivíduos e seu funcionamento total devem ser vistos em 
relação ao seu próprio meio ambiente e os cuidados de saúde 
devem levar em consideração a todos os fatores físicos, 
psicológicos e sociais. 
3.Os relacionamentos interpessoais são um importante fator no 
processo de Terapia Ocupacional. 
4.A Terapia Ocupacional é um tratamento complementar e tem sua 
origem na medicina e deve trabalhar em cooperação com outros 
profissionais médicos e outras pessoas envolvidas no cuidado da 
saúde para assegurar o máximo de benefício para o cliente. 
 

Nessa concepção são enfatizados aspectos que valorizam o indivíduo 

completo, ou seja, um ser que estabelece trocas afetivas permanentemente com outros, 

sendo a Terapia Ocupacional percebida como uma formação facilitadora desse processo, 

na medida em que fornece conhecimentos sobre o ser humano, o ser social e, sobretudo, 

sobre as emoções do profissional da área.  

A concepção da Terapia Ocupacional como uma profissão, exercida por 

profissional qualificado e emocionalmente estruturado, é reafirmada pelas entrevistadas 

quando convidadas a discorrem sobre esta questão específica. 
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4 . Terapia Ocupacional é uma profissão? Por quê? 

As respostas dadas a esta questão foram unanimente afirmativas, justificadas 

por inúmeras razões destacadas abaixo: 

“(...) tem nível superior” (Profissional de 35 anos e 12 anos de formação).  

“É regulamentada, tem uma teoria, tem uma história” (Profissional de 55 

anos e 12 anos de formação).  

“(...) foram feitos estudos sobre sua existência” (Profissional de 47 anos e 

20 anos de formação).  

A reafirmação desses aspectos enfatiza a história da atividade como terapia e 

a sua regulamentação oficial (09/20), tendo a reabilitação como área de atuação.  

No debate sobre profissões, a formação em nível superior tem sido apontada 

como um dos critérios para o delineamento de uma profissão. Para Parsons (apud Barbosa, 

1993: 5), os profissionais                          

são portadores de treinamento técnico formal, com validação 
institucional da adequação deste treinamento e da competência de 
indivíduo treinado. (...) possuem um domínio sobre a racionalidade 
cognitiva – tomada em sentido mais amplo, quase uma “cultura 
geral” – aplicável a um campo específico. 

Freidson (1998), um dos autores que se dedica ao estudo das profissões, 

enfatiza, também, a formação em nível superior como requerimento da transformação de 

uma ocupação em profissão.  

Estas concepções estão presentes tanto entre as profissionais com menos e 

com  mais tempo de formação, o que demonstra a importância dada, pelas mesmas, à  
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formação de nível superior como condição fundamental para a Terapia Ocupacional ser 

considerada uma profissão. 

É este aspecto que também salienta Magalhães (1992: 66): 

a consolidação de uma determinada profissão depende, em nosso 
País, de certos fatores extraprofissionais: legislação, escolaridade, 
conjuntura do mercado, liberdades civis, etc. Além do domínio de 
uma certa tradição cultural, eles desenvolvem uma habilidade 
especial.” Outro critério distintivo relevante, segundo Parsons, 
seria o controle da profissão sobre o uso socialmente responsável 
dessas qualificações. 
 
 

Algumas restrições, no entanto, são feitas a esta concepção, pela autora 

mencionada, por não considerar os usuários dos serviços como agentes de transformação 

do campo de ação profissional através do consumo desses serviços, bem como as 

transformações sociais como relacionadas diretamente ao mercado de trabalho. 

Discutindo a Terapia Ocupacional, a autora estabelece algumas 

características que considera marcantes para o seu surgimento no Brasil: 

a) desarticulação entre a formação dos novos profissionais e a 
ação governamental (passados mais de 30 anos de formação de 
terapeutas ocupacionais, os serviços públicos de saúde ainda não 
prevêem a contratação sistemática desses profissionais); 
b) inexistência de interesse profissional pela nova profissão 
(provocada pela desinformação da sociedade em geral e da 
comunidade técnico-científica em particular); 
c) exercício profissional vinculado ao sacerdócio, à filantropia ou 
ao pioneirismo (o que favorece o isolamento das demais categorias 
e prejudica a formação de uma consciência profissional); 
d) inadequação  entre a distribuição das escolas e o        número de 
vagas e as reais necessidades sanitárias de cada região do país. 
 

Além disso, Magalhães destaca as características por ela consideradas 

significativas para a Terapia Ocupacional no Brasil, mas que ao mesmo tempo 

condicionam  a valorização social desta formação. Entre tais características destacamos a  

 

 



 68

ausência de política de contratação do terapeuta ocupacional pelas instituições públicas, o 

pouco conhecimento da sociedade a respeito da Terapia Ocupacional, a visão 

assistencialista do exercício profissional, a desarticulação entre o surgimento de escolas 

de formação, o número de vagas oferecidas e a demanda apresentada em cada região do 

Brasil por este exercício profissional. 

O fato de a Terapia Ocupacional ser considerada uma profissão 

regulamentada, de nível superior, com atividades delineadas, foi determinante para a 

escolha  profissional das entrevistadas? Vejamos as suas respostas: 

5. Por que escolheu a Terapia Ocupacional como formação acadêmica? 

Das vinte (20) entrevistadas dezessete (17) seguiram a formação de Terapia 
Ocupacional por acaso, conforme elas próprias o admitem: 

“(...) a primeira opção foi Química, fui conhecer Terapia Ocupacional nos 

Estados Unidos, daí fiz e passei” (Profissional de 36 anos e 14 anos de formação). 

“(...) não escolhi, Terapia Ocupacional foi minha segunda opção, quando 

passei gostei e fique” (Profissional de 43 anos e 20 anos de formação). 

“(...) foi por acaso, minha terceira opção, hoje estou satisfeita” 

(Profissional de 37 anos e 15 anos de formação). 

A opção por Terapia Ocupacional adveio freqüente da não classificação   no  

exame  vestibular  para  os cursos preferidos, que  justificaria a   escolha  ao acaso.As 

terapeutas ocupacionais entrevistadas,a maioria,não tinham,portanto,  conhecimento das 

atividades  realizadas  pela  Terapia  Ocupacional,  quando  do  início  do   curso,  sendo  a  
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construção da concepção de Terapia Ocupacional realizada ao longo da formação 

acadêmica, ou mesmo, do exercício profissional.  

Este desconhecimento a respeito de Terapia Ocupacional pode ter sido 

influenciado pela história do  Curso de Terapia Ocupacional da UFPE, que até os anos de 

1990, era um dos cursos menos procurados para formação acadêmica, além de 

caracterizar-se por uma grade curricular carente de conhecimentos específicos, 

privilegiando tópicos das áreas de neurologia e de psiquiatria. 

Este currículo visava formar profissionais com competência técnica e 

científica correspondente ao perfil de especialista nessas áreas, mesmo se a formação 

efetivamente recebida não conduzisse ao domínio dos seus procedimentos específicos. Foi 

o debate sobre este assunto que possibilitou delinear, na década de 90, os conhecimentos 

técnicos e científicos que deveriam compor a formação de Terapia Ocupacional.  

Esse contexto explicaria por que apenas três das entrevistadas  

demonstraram ter tido algum conhecimento do campo de atuação da Terapia Ocupacional 

no momento da sua escolha de curso superior, conforme pode ser observado nas 

transcrições a seguir: 

“(...) porque gosto de usar atividades para tratar o outro” (Profissional de 

37 anos e 15 anos de formação). 

“Porque sempre quis trabalhar com crianças especiais, aí achei a Terapia 

Ocupacional” (Profissional de 45 anos e 18 anos de formação). 

“Porque é da área de reabilitação e achei importante” (Profissional de 47 

anos e 20 anos de formação). 
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Estas profissionais pontuam alguns significados da Terapia Ocupacional que 

podem ter influenciado na sua escolha profissional, ou seja, uma formação que usa 

atividades como recurso terapêutico, que intervém junto às crianças e integra a área de 

reabilitação, indicando que a escolha pela formação em Terapia Ocupacional não foi feita 

tão aleatoriamente. Vejamos a sexta questão: 

6 . Que importância tem a Terapia Ocupacional para a sociedade? 

A importância dada pela sociedade a Terapia Ocupacional é interpretada 

pelas terapeutas ocupacionais como estando relacionada à reintegração do indivíduo 

incapacitado a  sociedade. A posição adotada por quase todas (18/20) entrevistadas é que a 

importância desta atividade decorre da sua intervenção na  recuperação dos pacientes, para 

sua inserção social, seja pela interação com a comunidade, seja pelo desenvolvimento da 

sociabilidade, tal como  destacada a seguir: 

“(...) resgata as funções sociais dos indivíduos” (Profissional de 37 anos e 

15 anos de formação).  

“(...) trabalha com a adaptação do indivíduo à sociedade” (Profissional de 

47 anos e 20 anos de formação).  

“(...) deveria se dirigir à comunidade e adotar uma postura integradora" 

(Profissional de 37 anos e 15 anos de formação). 

“A sociabilização dos pacientes é o instrumento da Terapia Ocupacional” 

(Profissional de 38 anos e 16 anos de formação).  
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A interação terapeuta/paciente/sociedade apresenta-se, assim, como 

elemento estruturante na visão das entrevistadas a respeito da importância da Terapia 

Ocupacional para a sociedade. A reintegração do paciente a sociedade é assim percebida 

como fundamental para a sua reabilitação e o objetivo final da Terapia Ocupacional, 

independentemente do tempo de formação das profissionais. 

As concepções apreendidas sobre Terapia Ocupacional, profissão, terapeuta 

ocupacional e escolha profissional, nas entrevistas, levou-nos  a procurar entender como 

estas profissionais percebem, hoje, a Terapia Ocupacional, problematizando suas 

dificuldades de atuação profissional, o que foi objeto da  última questão: 

7 . Faria, hoje, formação em Terapia Ocupacional? Por quê? 

Com esta questão pretendíamos avaliar, indiretamente, o nível de satisfação 

das profissionais quanto a sua formação. A maioria das profissionais entrevistadas (15/20) 

demonstrou um nível de satisfação positivo em relação à formação realizada, chegando 

algumas delas a afirmar que fariam hoje a mesma formação. 

“(...) com certeza faria novamente Terapia Ocupacional, não sei fazer outra 

coisa” (Profissional de 43 anos e 20 anos de formação).  

“(...) faria quantas vezes fosse possível, pois é o que tenho de mais 

importante na minha vida” (Profissional de 36 anos e 14 anos de formação).  

“(...) principalmente hoje que o curso está bem melhor” (Profissional de 55 

anos e 12 anos de formação).  

 

 



 72

Enfaticamente, estas respostas revelaram alguns motivos que levariam as 

profissionais a fazerem, novamente, a mesma formação, que vão desde não saberem 

realizar outra prática profissional até o reconhecimento da qualidade do Curso de Terapia 

Ocupacional oferecido pela UFPE, após a reformulação curricular ocorrida na década de 

80. 

Considerando que entre as profissionais entrevistadas prevalece o tempo de 

formação superior a 15 (quinze) anos, vale trazer a tona o debate conduzido por Gonçalves 

(2000:163) em relação aos docentes, com  tempo de formação situado entre 15 (quinze) e 

25 (vinte e cinco) anos. Segundo o autor, esta fase por que passam os profissionais de 

educação caracteriza-se como etapa de serenidade, período em que refletem sobre sua 

formação e, sobretudo, sobre seu nível de satisfação pessoal quanto ao exercício 

profissional. 

Adotando-se esta perspectiva, podemos considerar que a satisfação das 

terapeutas ocupacionais com a formação que receberam estaria relacionada com a 

distância da experiência vivida, o que lhes permitiria avaliar contribuições e lacunas da 

experiência vivenciada.  

De fato, as entrevistadas revelam haver encontrado uma identificação com 

esta prática profissional, que corresponde às expectativas geradas durante o curso de 

formação. Além disso, indicam gostar da prática que realizam, tendo clareza do seu papel 

profissional, sentindo-se reconhecidas socialmente, tanto por exercerem uma profissão de 

nível superior, como por se perceberem como agentes da reabilitação  de incapacitados, ou  
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seja, da superação de incapacidades. Esta concepção parece ser aquela que caracteriza as 

entrevistadas, independente de seu tempo de formação. 

A identidade profissional do terapeuta ocupacional é, assim, construída, 

sobretudo, a partir da sua atuação profissional, mas necessariamente fundamentada nos 

conhecimentos teóricos adquiridos no período formativo, que dão apoio às tarefas  

desenvolvidas na sua prática profissional. 

Na Terapia Ocupacional o processo de identidade passa pela relação do 

terapeuta ocupacional consigo mesmo, com o fazer profissional, com o paciente e com a 

sociedade, a partir das influências recíprocas ocorridas na relação terapêutica. 

Como afirma Lima (1999: 30),  

quando nos abrimos para o acolhimento de outro, mergulhados no 
imprevisível e no estranhamento, somos ameaçados em nossas 
certezas, em nossos territórios já constituídos. Se ao invés de nos 
defendermos dessas experiências desestabilizadoras, nos 
empenharmos na invenção de novos territórios, podermos dar 
corpo e consistência a uma identidade processual, uma identidade 
complexa, uma identidade feita de diferenças.  
 

A identidade social é o resultado da articulação entre duas instâncias a, 

interna ao indivíduo e a externa, estabelecida entre o indivíduo e as instituições com as 

quais interage. Esta última, é neste estudo reconhecida como identidade profissional por 

dizer respeito ao  exercício de uma prática profissional. Nesta perspectiva, confirma-se a 

definição de identidade como a forma que “os diferentes grupos de trabalho se identificam 

com os pares, com os chefes ou com outros grupos” (Dubar, 1997: 115), que é associada a 

momentos de uma biografia profissional e implicando em articulação de saberes práticos, 

saberes profissionais e saberes teóricos (Dubar, 1997: 237/238). 
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A construção dessa identidade é marcada por fatores culturais, pela história 

dos grupos, pela memória coletiva e pela vivência das pessoas, sendo influenciada pelas 

representações sociais relativas a uma atividade profissional. 

No que concerne às terapeutas ocupacionais, as representações sociais que 

formulam sobre a sua atividade estão ligadas tanto a padrões de conhecimentos 

sistematizados aos quais tiveram acesso durante a formação, como a atividades e 

comportamentos profissionais cotidiano, ganhando relevo à associação conhecimento 

técnico e estrutura emocional. 

Assim, a concepção de Terapia Ocupacional elaborada no período de 

formação, como voltada para o atendimento técnico de incapacitados é reformulada 

durante a atuação profissional desenvolvida, passando a pautar o processo de intervenção 

terapêutica, no qual e destacada.  
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CAPÍTULO V 

UM LUGAR INTERDISCIPLINAR COMO MARCA IDENTITÁRIA 

 

Neste capítulo damos ênfase às concepções extraídas das entrevistas sobre 

saúde e doença na contextualização da intervenção terapêutica ocupacional, bem como em 

outras práticas terapêuticas, especificamente a Medicina, tendo em vista que as 

verbalizações suscitadas se organizam, sobretudo, em torno desta temática. 

 

CONCEPÇÃO DE SAÚDE E DOENÇA E IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

Com efeito, as práticas terapêuticas empregadas na sociedade moderna 

consideram a doença não como resultante de uma intrusão de um agente externo, mas 

como um conjunto de causas que culminam em desarmonia e desequilíbrio, tal como vem 

sendo abordado em textos fundamentais da formação do terapeuta ocupacional. Curar um 

paciente, nesse sentido, não significa torná-lo saudável, termo este entendido a partir de 

um ponto de vista da normalidade funcional. A cura geralmente leva o indivíduo a um 

nível de saúde superior àquele que usufruía antes de apresentar comprometimentos físicos 

e mentais. 

Saúde e doença são, nesse sentido, considerados fenômenos complexos que, 

para serem dimensionados, exigem uma perspectiva que inclua a atenção para aspectos 

físicos, psicológicos, sociais, culturais, ambientais e espirituais. Perceber esses fenômenos 

a partir de apenas um desses componentes significa, para as entrevistadas, uma percepção 

parcial e incompleta. 
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Para uma das entrevistadas o foco no lado biológico, fisiológico apenas 

conduz a uma prática parcial e reducionista, numa perspectiva estreita que necessita ser 

ampliada para dar conta dos problemas engendrados pelos fenômenos da saúde e da 

doença, tal como pode ser observado a seguir:  

“Se o estômago está doente por causa de um problema emocional ou por 

causa de uma atitude negativa, não é ele que tem que ser tratado, mas o aspecto 

emocional e mental” (Profissional de 41 anos e 17 anos de formação). 

Advoga-se, portanto, uma perspectiva que integre o corpo e a mente no 

debate a respeito da relação saúde/doença. O estado psicológico do indivíduo é 

considerado, também, fundamental tanto na eclosão de uma doença como no 

desenvolvimento da cura. Desse modo, reconhece-se a emoção positiva como um sinal 

importante para se estabelecer a saúde e, vice-versa, o estado emocional negativo para 

estimular alguma doença.  

A cura não é, portanto, entendida como algo proveniente do exterior. Fatores 

externos podem catalisar o processo, contribuir para tal, mas não podem curar sem a 

participação de fatores presentes no próprio indivíduo (interesse, auto-estima, criatividade, 

afetividade...) que precisam ser por ele reconhecidos e promovidos.  

Isso sugere que períodos de saúde precária são estágios naturais na interação 

contínua entre o indivíduo e o meio ambiente. Estar em equilíbrio dinâmico significa 

passar por fases temporárias de doença, nas quais se pode aprender e crescer. Esta é 

também a referência utilizada pelas entrevistadas (15/20) quando procuram expor a sua 

concepção de Terapia Ocupacional, relacionando-a à saúde e à doença,  dando , destaque à  
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saúde entendida como equilíbrio, como vida. Nos trechos a seguir encontramos exemplos 

de verbalizações em que tais aspectos, especialmente, a demarcação em relação à 

Medicina, são mencionados: 

“Compreendo que a Terapia Ocupacional focaliza a saúde acima da 

doença” (Profissional de 37 anos e 15 anos de formação).  

"Nós entendemos a pessoa num plano global e a doença é apenas um lado 

desse plano” (Profissional de 41 anos e 17 anos de formação).  

Essa demarcação da Terapia Ocupacional em relação à Medicina tenta 

caracterizar a primeira como operando com a vida, o que fica claro nas transcrições abaixo 

de verbalizações das entrevistadas com experiência profissional estabilizada, se 

empregarmos os termos de Huberman (2000). 

“A ciência permite que a Medicina possa estudar a matéria morta, enquanto 

a Terapia Ocupacional estuda a vida. Não há alternativa: a evolução da ciência terá que 

se libertar da prisão da doença e caminhar em direção à vida" (Profissional de 36 anos e 

14 anos de formação). 

“Na abordagem terapêutica ocupacional é inerente que o profissional 

enxergue o indivíduo amplamente inserido num contexto social, compreendendo esse ser 

biologicamente, psiquicamente e até espiritualmente” (Profissional de 37 anos e 15 anos 

de formação). 

“É importante que o terapeuta ocupacional não seja apenas um especialista, 

mas que tenha uma visão integrada do todo humano” (Profissional de 38 anos e 16 anos 

de formação). 
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Esse tipo de reflexão nas verbalizações das entrevistadas remete-nos às 

idéias de Ivan Illich (1975). A sua obra "A Expropriação da Saúde", publicada em meados 

dos anos 70, constituiu um marco de extrema importância para a reflexão sobre a 

especificidade da Terapia Ocupacional. Essa obra exprime a crítica contra o modo de 

produção industrial que, no tocante à medicina moderna, se expressa na organização, que 

passa a ser o centro da atuação médica. Essa prática centrada no hospital constituiria um 

obstáculo para a capacidade natural do ser humano de promover o equilíbrio necessário 

para a produção de sua própria saúde.  

Nessa perspectiva, as entrevistadas consideram que a intervenção terapêutica 

ocupacional obedece a um princípio organizador mais amplo e mais integrado do que 

outras formas de tratamento, o que permite uma resposta mais apropriada com relação aos 

problemas gerados pela excessiva especialização moderna, que impede a apreensão de um 

sentido de totalidade no comportamento do ser humano.  

Admitindo esses pontos de vista, poder-se-ia pensar a Terapia Ocupacional 

como um pensamento científico e uma prática terapêutica revolucionária, na medida em 

que defende uma visão humana e integradora do mundo, que supere a fragmentação da 

realidade e a especialização profissional, na perspectiva de uma construção em sintonia 

com as relações sociais e intersubjetivas dos indivíduos. Perspectiva que pode ser 

apreendida em algumas verbalizações das entrevistadas como, por exemplo: 

 

 

 



 79

"A Terapia Ocupacional tem uma base teórica do emocional e social do 

indivíduo que não deve possuir receio de estar sendo anticientífico ou irracional" 

(Profissional de 37 anos e 14 anos de formação).  

Para as entrevistadas, as dimensões emocionais têm papel tão importante 

quanto as intelectuais e a física. Procurar harmonizar essas dimensões na prática 

terapêutica demanda, evidentemente, fundamento científico da intervenção, o que favorece 

o desenvolvimento de uma visão mais integradora.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde resulta de 

um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Desde 1976, a OMS preconiza a utilização 

de práticas terapêuticas alternativas e não institucionalizadas e estimula a integração de 

conhecimentos e técnicas de eficácia comprovada existentes na medicina ocidental e nos 

sistemas de medicina popular tradicional. Na Conferência de Alma-Ata, em 1978 (O'Neal, 

1983), a OMS recomendou formalmente a utilização dos recursos da medicina tradicional 

e popular pelos sistemas nacionais de saúde, reconhecendo, inclusive, seus praticantes  

como importantes aliados na organização e implementação de medidas para aprimorar a 

saúde da comunidade.  

A palavra de ordem da OMS tem estimulado a formação de um sistema de 

saúde baseado em tecnologia simplificada, porém eficaz, e resgate da responsabilidade da 

saúde pelo próprio indivíduo.  

Essa postura focalizada em âmbito teórico por O'Neal (1983), também, 

mostra que a ciência, na área da saúde,está inevitavelmente sujeita à ingerência social, e as 
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intervenções clínicas  devem ser realizadas mediante compromisso com a população, no 

que se refere aos seus símbolos e visões de saúde e doença. 

 Além de reconhecer a importância das dimensões sócio-culturais e 

psicológicas na produção de saúde e doença, a OMS acabou por reconhecer também a 

importância da dimensão simbólica.  

O estudo de Boltansky (1979) sobre classes sociais e a percepção diferencial 

das funções corporais, seria um exemplo a considerar. O autor chama a atenção para o 

aspecto de que a linguagem, o conceito e o nome são indispensáveis para a percepção de 

um sintoma de doença. Por outro lado, indica que entre as classes sociais mais baixas, a 

doença tenderia a ser percebida somente quando houvesse incapacidade na performance 

social, representada principalmente pelo trabalho. Assim, a noção de saúde envolve 

necessariamente integração à sociedade através do cumprimento de tarefas entendidas 

como obrigatórias, como a automanutenção e a da família, por exemplo.  

A Terapia Ocupacional representando um paradigma não hegemônico, no 

tocante à saúde e à doença, reconhece a eficácia de outros procedimentos clínicos, 

principalmente às intervenções interdisciplinares, que também entendem o indivíduo como 

sujeito social. 

A INTERDISCIPLINARIDADE COMO FOCO 

A ênfase nas interações sociais, nas crenças e valores, nas atitudes diante da 

vida e da morte, na identidade, nas emoções, na vida afetiva, no trabalho e na história 

pessoal é fundamental numa nova  perspectiva de compreensão da dinâmica de atuação do 

terapeuta ocupacional. 
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A doença, antes de ser percebida como um mero agente agressor externo que 

precisa ser combatido, é considerada como um distúrbio no equilíbrio desses vários 

elementos implicados em tornar-se incapaz, temporária ou permanentemente.  

Decorre desse pressuposto a busca de superação de uma visão reducionista 

(Soares, 1991:176) que caracterizava a Terapia Ocupacional até o momento em que se 

apresentava como atividade co-adjuvante das áreas de psiquiatria e neurologia, pautando-

se pelos conhecimentos científicos gerados segundo métodos experimentais adotados pela 

ciência da vida. 

Aliás, a crítica ao reducionismo, também, é feita por Martins (2003: 290), no 

que se refere à Medicina: 

o reducionismo metodológico que valoriza a associação 
instrumental entre técnica e visão é o efeito principal de uma 
concepção mecânica e fragmentada do homem que desconhece 
dois aspectos centrais da operação de conhecimento assimilados 
pela “fenomenologia da percepção”: um, o fato de que a visão não 
é um aparelho de observação neutro, mas um fenômeno perceptivo 
orientado por um sentido que lhe atribui uma certa função 
simbólica e organizativa do espaço humano: o outro diz respeito 
ao fato de que a comunicação vital do sujeito com o mundo (sujeito 
como orientação encarnada num corpo que lhe oferece espessura 
no mundo) apenas se faz pelo sentir: “O sentir é esta comunicação 
vital com o mundo como lugar familiar de nossa vida. 

O recurso às Ciências Humanas, pela Terapia Ocupacional, tem desse modo 

um papel fundamental para aprofundar a formulação de uma visão mais integrada de 

saúde e doença, em que sociedade, cultura e história ganhem relevo ao lado do estudo das 

patologias. 

 No contexto desse debate, as verbalizações interpretadas neste trabalho 

remetem, não apenas, a  concepções   que  se  posicionam em sentido contrário à tendência 
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anteriormente dominante de intervenção voltada para a cura, mas também, a favor de 

visões que se  direcionam a uma perspectiva de integração, portanto, de 

interdisciplinaridade, tanto na formação como na prática terapêutica. 

É bem verdade que, os significados de saúde e de doença encontram-se 

apenas implícitos, nas verbalizações produzidas pelas entrevistadas, em respostas às 

perguntas feitas. Entretanto ao confrontá-las, sucessivamente entre si, foi possível 

apreender que este era o tema que organizava a reflexão feita pelas entrevistadas a respeito 

de sua experiência de vida profissional. 

De fato, a ênfase dada ao indivíduo em sua totalidade, proposta pelas 

entrevistadas, compreende seu corpo, sua interação social e familiar, suas crenças e valor.  

Essa concepção se aproximaria daquela discutida por Martins (2003: 289) 

em relação às novas terapias que se apóiam “(...) num quadro conceitual de bases 

fenomenológicas mais amplas, o qual valoriza o lugar da experiência vivida tanto na 

construção conceitual como na habilitação do sujeito para olhar e sentir o mundo”. E 

dessa forma poderíamos considerar a Terapia Ocupacional como um tratamento novo  no 

campo das intervenções terapêuticas, que procura, também, conceber o paciente como um 

ser totalizado. 

Entretanto, o estabelecimento de uma relação entre atividades terapêuticas e 

atividades humanas preocupa as profissionais entrevistadas, por perceberem que esta 

concepção pode desqualificar o seu exercício profissional, na medida em que não ficam 

visíveis os fundamentos científicos que permeiam a prescrição de atividades terapêuticas 

 



 83

ocupacionais. Sua prática profissional, assim, pode ser interpretada como puro ato de 

ocupar alguém com alguma coisa ou com o fazer apenas por fazer. 

Na visão das entrevistadas, o fato de a Terapia Ocupacional ser 

compreendida, no senso comum, como mera ocupação constitui obstáculo para a 

apreensão das diferentes dimensões implicadas no papel que desempenha na sociedade. 

Uma das verbalizações obtidas nas entrevistas resume esta preocupação: 

“As pessoas acham que o terapeuta ocupacional ocupa por ocupar os 

pacientes, só para passar o tempo, sem nenhuma especificidade, por isso não levam a 

sério nossa profissão” (Profissional de 43 anos e 20 anos de formação).  

Mas, por outro lado, é a empatia estabelecida na relação terapeuta-paciente 

que é associada ao sucesso da intervenção terapêutica, embora se admita que qualquer 

intervenção requer distanciamento emocional como forma de assegurar a objetividade na 

intervenção. É assim que ganham relevo outras formas de intervenção que articulam o 

corpo, a mente, como a Psicologia, por exemplo, considerando dimensões culturais, 

sociais e históricas. 

Esta concepção, que valoriza a interação terapêutica, inclui como 

importantes os princípios básicos da ciência aprendidos durante o processo de formação. 

Tais conhecimentos são, no entanto, considerados pelas entrevistadas como 

complementares no exercício profissional, complementaridade esta que delimitaria a 

construção de sua identidade profissional, tal como pode ser observado no excerto a 

seguir: 

“O terapeuta ocupacional tem que ser uma pessoa que interaja com seus 

pacientes,longe de pré-conceitos ou idéias pré-concebidas do outro, além de ter realizado 
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uma formação de conteúdos consistentes, para que se sinta com tal” (Profissional de 47 

anos e 20 anos de formação).  

Esta identidade embora delineada pela regulamentação da profissão e pelos 

requerimentos de formação instituídos tem, assim, na prática exercida a sua principal 

referência, à qual se associa a dimensão emocional do terapeuta ocupacional. 

Lembramos que a construção da identidade profissional de um sujeito ou de 

um grupo evoca a associação “de vontades, de gostos, de experiências, de acasos” que 

consolidaram gestos, rotinas, comportamentos com os quais o profissional se reconhece 

como tal (Nóvoa, 2000: 16). 

Por outro lado, a própria  situação de interação  social estabelecida entre o 

terapeuta ocupacional e a sociedade propicia, por intermédio de seus pacientes, a  difusão 

de  concepções sobre a Terapia Ocupacional, influenciando o seu reconhecimento 

profissional e sua valorização social. De fato, as concepções e práticas, explicitadas 

naquela situação de interação, favorecem a maneira como as pessoas nela envolvidas as 

internalizam e as utilizam como uma ação social significativa. Aliás, “qualquer que seja o 

processo (social), (...) sua significação não está no processo isolado, mas na sua 

contribuição para o fluxo da vida social” como refere Inkeles (1980: 129). 

Todavia, é através das representações sociais que os indivíduos e grupos 

constroem interpretações sobre sua ação profissional. Essa interpretação, por sua vez, 

influencia ações e orienta a prática desses sujeitos, que se atualiza, no caso da Terapia 

Ocupacional, nas relações mantidas com seu paciente numa situação de comunicação.  

Essa comunicação, constituindo a base dessa relação terapêutica, torna-se 

um processo de criação, elaboração,difusão e mudança do conhecimento compartilhado no 
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discurso cotidiano dos grupos profissionais relacionados à Terapia Ocupacional, que tem 

como núcleo o paciente como sujeito social, participante ativo da vida em sociedade. 

Esperamos que a veiculação dessa postura possa agregar na construção de 

uma prática terapêutica que tenha o paciente em sua totalidade como foco principal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos, hoje, que uma pesquisa social constitui um processo de 

investigação que possibilita ao pesquisador adentrar no mundo desconhecido do ser e do 

fazer social, compreender comportamentos profissionais específicos, repensar suas 

próprias condutas como profissional e como sujeito social, resignificando conceitos e 

valores por ele introjetados.  

Ao concluir este estudo percebemos que estamos apenas começando-o, 

considerando o tipo de questões que suscitou em relação às representações sociais e a 

identidade profissional do terapeuta ocupacional, possibilitando apreender a forma como 

se estabelecem o reconhecimento profissional e a valorização social da Terapia 

Ocupacional, em uma região do Brasil. A disponibilidade das profissionais em 

participarem da pesquisa foi certamente determinante para apreender com mais clareza 

suas  concepções sobre o exercício profissional e sobre  a relação da Terapia Ocupacional 

com a  sociedade (paciente e comunidade). 

A análise das verbalizações possibilitou-nos evidenciar a Terapia 

Ocupacional como profissão, o fazer profissional do terapeuta ocupacional como 

requerendo equilíbrio emocional, seu papel de reintegração de incapacitados à sociedade e 

sua atuação interdisciplinar. 

A Terapia Ocupacional é percebida, pelas entrevistadas, como uma profissão 

regulamentada e com status de nível superior, como  uma  formação  específica  na área de 
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reabilitação, tendo como ofício a intervenção junto a pessoas incapacitadas mental e/ou 

fisicamente.  

Duas condições são inerentes à sua atuação profissional: ter conhecimento 

técnico (sistematizado) que possa informar as atividades desenvolvidas e dispor de uma 

estrutura emocional equilibrada (gostar do que faz, ser sensível, interagir afetuosamente 

com os pacientes). 

A formação foi iniciada sem conhecimento prévio do seu conteúdo e de sua 

dinâmica, sendo as concepções a respeito da Terapia Ocupacional construídas a partir das 

experiências vividas durante o processo de formação e o exercício da profissão. A 

reintegração dos pacientes à sociedade, a partir do restabelecimento de sua auto-estima e 

da sua independência, no entanto, fundamenta a escolha profissional feita pela Terapia 

Ocupacional, motivo de orgulho das atividades desenvolvidas, não pretendendo mudar de 

campo de atividade ou de formação.  

A atuação interdisciplinar, no tratamento de pessoas incapacitadas, 

apresenta-se como elemento de sua identidade profissional, reconhecendo diferenças e 

semelhanças das formações acadêmicas que atuam no espaço terapêutico, a partir das 

experiências adquiridas no convívio com profissionais, pacientes e comunidade. 

Esta concepção questionaria uma das hipóteses deste estudo que relacionava 

desvalorização social da profissão, pouco reconhecimento profissional e concepção sobre 

Terapia Ocupacional. Além disso, diferentemente do esperado, a maioria das profissionais 

afirma satisfação com seu exercício profissional, demonstrando grande motivação para 

realizá-lo. É certo que as entrevistadas,com esta visão,têm tempo de formação que se situa  
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entre 15 (quinze) e 20 (vinte) anos, estando, portanto, na fase de 

“serenidade” profissional, período em que refletem com segurança sobre sua prática, se 

adotarmos a perspectiva de Gonçalves (2000: 165), que relaciona anos de experiência, 

etapas e traços dominantes dos profissionais de educação. 

As terapeutas ocupacionais, como sujeitos sociais, têm como referência a 

interação mantida com os pacientes, diferenciando-se de outras atividades profissionais 

terapêuticas. Percebem-se como seguras em relação à sua atuação, almejando obter espaço 

profissional reconhecido e valorizado tanto pelos profissionais de áreas afins como pela 

sociedade. 

Em suma, como toda ocupação que tende a profissionalizar-se, a Terapia 

Ocupacional disputa reconhecimento, valorização e poder, no caso, com outras 

intervenções terapêuticas que têm na reinserção do incapacitado a delimitação de sua área 

de atuação. 

A interdisciplinaridade fundada em uma visão de totalidade do indivíduo, 

compatível com o atual debate na saúde, expressaria, assim também, uma tentativa de 

obtenção de espaço específico no campo da reabilitação. 
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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1 – DENOMINAÇÃO: SERTO – Programa de Divulgação do Curso de Terapia 

Ocupacional 
1.2 – DEPARTAMENTO PROPONENTE: Terapia Ocupacional/CCS 

1.3 – ENTIDADES  E/OU  COMUNIDADE  ENVOLVIDA:  Departamento  de 

Terapia Ocupacional, Escolas do Ensino Médio e Comunidade de modo geral. 

1.4 – COORDENADORA DO PROJETO: Profª Maria de Fátima Ferrão Castelo 
Branco 

1.5 – LOCAL: Escola de nível médio e comunidades de modo geral. 
1.6 – PERÍODO: Permanente 
1.7 – CARGA HORÁRIA: 10 (dez horas/semanal) 
 
 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
 Em tempos remotos o Curso de Terapia Ocupacional da UFPE passou por 
dificuldades por insuficiência no quantitativo de número de alunos e, até mesmo, 
pela falta de conhecimento e reconhecimento da área profissional. Sendo assim, a 
nossa proposta é a de dar continuidade ao programa de divulgação do curso, com 
ênfase nos campos de atuação profissional e da importância deste em parceria com 
as diversas profissões da área de saúde e afins. 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 – OBJETIVO GERAL: 
 
 Divulgar a existência do Curso de terapia ocupacional junto a estudantes de 
nível médio e comunidades em geral. 
 
3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Ampliar as fontes de informação referentes ao Curso de terapia ocupacional; 
• Dar conhecimento aos alunos de nível médio das áreas de atuação do terapeuta 

ocupacional; 
• Produzir fitas de vídeo, panfletos, cartazes e folders de informações sobre a 

formação do terapeuta ocupacional;  
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4. ATIVIDADES PREVISTAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
 
4.1 – DOCENTE: • Criar  e  supervisionar  a  produção  de  material  informativo               
                                  sobre o Curso de Terapia Ocupacional 

• Coordenar a participação de docentes e estudantes nas 
atividades de divulgação; 

• Articular apoios e eventos, nos quais se dê informações a 
respeito do Curso e da profissão. 

4.2 – DISCENTE:  • Criar e produzir material informativo sobre o Curso de 
Terapia Ocupacional; 

•  Participar das atividades de divulgação; 
•  Articular apoios e eventos, nos quais se dê informações a 

respeito do Curso e da profissão 
4.3 – COMUNIDADE: • Estudantes, professores e profissionais das escolas e dos 

serviços de orientação educacional – em palestras e 
exposições interativas, poderão usufruir das informações 
da existência do curso como opção a uma carreira 
profissional e áreas de atuação profissional. 

 
5. MÉTODOS E TÉCNICAS EMPREGADAS 
 

 Realizar palestras nas Escolas de nível médio; 
 Fazer panfletagem em vias públicas; 
 Afixar cartazes em maior de transportes e locais públicos; 
 Utilizar os meios de comunicação social (rádio, TV, internet, home-page, 

etc.) 
 Promover reuniões sistemáticas com os alunos do curso de graduação 

envolvidos para organização e restruturação do projeto. 
 
 
6. RECURSOS 
 
6.1 – INSTALAÇÕES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:  

 Serão utilizadas as instalações e materiais disponíveis do Departamento de 
Terapia Ocupacional. 

 
6.2 – RECEITA: 

 O projeto não gera receita. A PROEXT, através do Birô de Design junto 
com a Editora Universitária, está suprindo parte do material de divulgação 
(cartazes, panfletos, etc.) e as parcerias internas (Diretório acadêmico, CCS 
e o Departamento de Terapia Ocupacional) e externas (entidades de classe, 
entre outras), têm permitido a confecção de folders, faixas, etc. 

 



 98

7. AVALIAÇÃO 
 
O acompanhamento do projeto se fará a partir  

• Da procura pelos vestibulandos ao Curso de Terapia Ocupacional. 
• Do retorno da comunidade em busca dos serviços de terapeutas 

ocupacionais na assistência à saúde e educação. 
• Do número de instituições visitadas e eventos realizados; 
• Da produção de material ainformativo. 

 
 
8. CRONOGRAMA 
 
8.1 – ELABORAÇÃO DO PROJETO: Junho/1999 
8.2 – DURAÇÃO DO PROJETO: permanente. 
8.3 – RELATÓRIO: apresentado anualmente. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
 

1. QUE Ë TERAPIA OCUPACIONAL? 

2. QUE É UM TERAPEUTA OCUPACIONAL/ 

3. QUE É NECESSÁRIO PARA SE TORNAR UM TERAPEUTA 

OCUPACIONAL? 

4. TERAPIA OCUPACIONAL É UMA PROFISSÃO? PORQUÊ? 

5. PORQUE ESCOLHEU A TERAPIA OCUPACIONAL COMO FORMAÇÃO 

ACADÊMICA? 

6. QUE IMPORTÂNCIA TEM A TERAPIA OCUPACIONAL PARA A 

SOCIEDADE? 

7. FARIA, HOJE, FORMAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL? 
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