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RESUMO
O objeto deste estudo são as práticas de terapia ocupacional desenvolvidas
em Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas (CAPS AD)
do município de São Paulo. Os terapeutas ocupacionais são convocados a
atender  a consumidores problemáticos  de drogas,  trabalhando na maioria
dos  equipamentos  de  saúde  destinados  a  esse  objetivo.  O  principal
equipamento da política ministerial para atenção especializada a esse grupo
são os CAPS AD, serviços recentemente inventados, que estão em processo
de implementação no país. Revisão bibliográfica inicial apontou lacunas na
produção teórica  sobre as  práticas  de terapia  ocupacional  na atenção em
saúde  a  consumidores  de  drogas.  Esta  investigação  partiu  do  campo  da
saúde  coletiva,  compreendendo  que  os  processos  históricos  de
desenvolvimento da terapia ocupacional se relacionam com o processo de
produção  em saúde  como um todo.  Tomou-se  em consideração:  o  atual
contexto do processo de produção em saúde, que encontra-se atravessado
pela privatização do setor e pela lógica privada; o lugar social da mercadoria
droga, como produto do processo de produção capitalista;  e os modos de
vida  atravessados  pelo  consumo,  como  forma  de  relação  social.
Pretendeu-se  responder à seguinte  pergunta:  Quais as configurações  das
práticas de terapeutas ocupacionais nos CAPS AD? Trata-se de pesquisa do
tipo exploratória e descritiva de natureza qualitativa. A coleta de dados foi
realizada  por  meio  de  entrevistas  semiestruturadas  com  nove  terapeutas
ocupacionais trabalhadores de CAPS AD, de diferentes regiões da cidade de
São Paulo e Grande São Paulo. A análise de dados foi feita por meio de
aproximação  dialética  da  análise  de  conteúdo,  utilizando  o  processo  de
trabalho, e seus elementos, como categoria de análise, conforme mediado
pelas políticas estatais do campo das substâncias psicoativas. Os resultados
são: os TOs entrevistados apresentam trajetos singulares de formação e de
trabalho, que configuram suas práticas de maneira exemplar, mais do que
técnicas ou linhas teóricas adotadas no campo; a formação está fortemente
orientada  pelos  princípios  das  políticas  estatais  e  por  conhecimentos
específicos,  que  qualificam  os  TOs  para  perceber  e  intervir  sobre  os
processos de gestão do serviço; por essas razões o trabalho dos TOs exerce
influência considerável sobre a organização dos serviços. Pode-se observar
ainda a existência de configuração específica de instrumentos de trabalho
eleitos  pelos  entrevistados  baseada  em:  diretrizes  das  políticas  estatais,
horizontalidade,  fazer  crítico,  questionamento  instaurador  de  reflexão
crítica,  olhar  e  intervenção  sobre  a  concretude  e  materialidade  da  vida,
trabalho, processos criativos e estética, e uso da rede social. Conclui-se que:
o objeto de trabalho, mais pronunciado,  em terapia ocupacional nos CAPS
AD  é  o  sujeito  individual,  de  relações  sociais  e  potencial  criativo;  e  a
finalidade das práticas é a de ampliar  as possibilidades desses sujeitos de se
relacionarem socialmente como cidadãos de direitos. 
Palavras-chave: Terapia ocupacional, Saúde pública, Trabalho, Serviços de
saúde mental.





ABSTRACT

The object of this study is the practices of occupational therapists developed
in the Psychosocial Care Centres - Alcohol and other Drugs (CAPS AD) in
São Paulo.  The public policies in Brazil  called occupational therapists  to
answer  to  problematic  drug  consumer’s  needs  working  on  most  health
services  intended  for  this  purpose.  The  main  public  service  for  this
specialized attention is the CAPS AD, recently created and in process of
implementation. Initial literature review shows a small number of academic
productions  about  the  practices  of  occupational  therapists  to  care  for
problematic drug consumers. This research is based on the collective health
field of knowledge and practices; therefore, it values the historical processes
in which occupational therapy developed and its relations with the structures
of the health production system. We considered that: the current context of
the health production system is either highly privatized or determined by the
private logic of the production process; the drug is as commodity, product of
the capitalist production process; and the way of life values consumption as
a form of social relation. This investigation wants to answer the following
question: What are the configurations of occupational therapists practices in
the CAPS AD services?  This is a qualitative exploratory and descriptive
research.  We  collected  data  from  nine  interviews  with  occupational
therapists that work or worked at CAPS AD, from different regions of the
city and small cities around (metropolitan region of São Paulo). Data was
analysed through a dialectic approach of content analysis, using the work
process and its elements, as a category of analysis, as mediated by the state
policy  in  the  field  of  psychoactive  substances.  The  results  are:  1)  the
occupational therapists  interviewed have unique trajectories that compose
their resources for the work importantly, more than the techniques or the
theories  adopted  in  the  field;  2)  the  work  of  occupational  therapists
influence the working process as a whole, as they have a formation strongly
funded on public  policies  and on specific  knowledge for  perceiving  and
acting  over  the  management  of  the  institution.  Furthermore,  there  is  a
specific  configuration  of  working  tools  common  to  the  respondents:
guidelines  of  state  policies,  horizontality,  critical  doing,  inquisitive
questioning  that  produces  critical  reflection,  specific  understanding  and
intervention  on  the  concreteness  and  materiality  of  life,  work,  creative
processes and aesthetics, besides the use of social networks. We conclude
that: the object of the OTs labour process that was more pronounced was the
individual of social relations and creative potential; and the purpose of the
practices developed to care for drug users was the possibility of expanding
these individuals’ horizons to relate in society as citizens of rights.
Key words: Occupational Therapy, Public Health, Mental Health Services,

Work.
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APRESENTAÇÃO

Desde a  graduação em terapia ocupacional,  quando do interesse

pelas formas como o consumo influencia as vidas das pessoas e como se

relaciona com o consumo de drogas em nossos dias, um tema de pesquisa

começou a ser traçado pela autora deste projeto,  a partir  da produção de

trabalho de iniciação científica apoiado pela  FAPESP (Godoy, 2007).   A

pós-graduação  lato  sensu em  2009  em  Farmacodependências,  no

PROAD/UNIFESP,  traduziu  naquele  momento  a  busca  por  aprofundar  a

compreensão  das  práticas  e  oportunizou  produção  mais  propositiva  de

práticas (Godoy, 2009).

A prática  como  terapeuta  ocupacional  em  Centros  de  Atenção

Psicossocial  Álcool  e  outras  Drogas  (CAPS  AD),  por  aproximadamente

quatro anos; a atuação como docente de trabalhadores da rede SUS; e a

articulação de fóruns de trabalhadores da rede há aproximadamente 4 anos e

meio, possibilitaram a elaboração de um conjunto de questões que foram

gradualmente  dando  feição  a  este  projeto.  Trata-se  de  proposta  de

investigação que pretende colocar em evidência algumas características das

práticas dos trabalhadores de CAPS AD.

Nesse  processo,  o  encontro  da  autora  com  o  campo  da  saúde

coletiva abriu caminho para problematizar as práticas, motivando a busca de

aprofundamento  teórico  para  explicá-las  para  além de  sua  aparência  no

cotidiano  de  trabalho.  Estudar  as  práticas  do  campo  profissional  da

pesquisadora  se  coloca  como  uma  continuidade  do  processo  de

problematização da realidade acerca do problema do consumo prejudicial de

drogas e das respostas sociais a esse problema, notadamente das respostas

concretizadas nas práticas em terapia ocupacional.
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1. INTRODUÇÃO

O  objeto deste  estudo  são  as  práticas  em  terapia  ocupacional

desenvolvidas  nos  Centros  de  Atenção  Psicossocial  –  Álcool  e  outras

Drogas (CAPS AD).

As  políticas  relacionadas  às  substâncias  psicoativas  no  Brasil

exprimem  disputas  políticas  e  sociais  constantes  decorrentes  de  forte

influência internacional e de correntes conservadoras do Estado brasileiro de

um lado  e  das  aberturas  do  Estado  brasileiro  aos  movimentos  sociais  e

correntes progressistas e humanistas, de outro (Coelho et al, 2012). Essas

forças em disputa, decorrentes de contradições sociais mais amplas, acabam

por  se  expressar  também  na  elaboração  das  políticas  públicas  do  país,

expondo  incongruências  perceptíveis  também  nos  processos  de  trabalho

daqueles chamados a atender aos consumidores de substâncias psicoativas.

Nesse contexto, terapeutas ocupacionais (TOs) são convocados a

atender  a  essa  população,  trabalhando  na  maioria  dos  equipamentos  de

saúde  que  têm  essa  finalidade.  O  principal  equipamento  proposto  pela

política ministerial  para atenção especializada é o CAPS AD, serviço de

regulação e implementação recente (Brasil, 2002).

TOs  participaram  ativamente  da  Reforma  Psiquiátrica  que

culminou  com  a  criação  e  implementação  dos  CAPS*.  Isso  provocou

reflexos  diretos  na  formação  profissional,  altamente  afirmadora  dos

princípios   da  reabilitação  psicossocial  *(Juns,  Lancman,  2011).  Apesar

disso, quando da criação dos CAPS AD, a partir da necessidade de serviços

* Os CAPS foram criados oficialmente, a partir da Portaria GM 224/92, definidos como
unidades  de  saúde  locais/regionalizadas  que  contam  com  uma  população  adscrita
definida pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados  intermediários entre
o  regime  ambulatorial  e  a  internação  hospitalar,  por  equipe  multiprofissional.  São
regulamentados pela Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002 integrando a rede
do Sistema Único de Saúde, o SUS. Devem oferecer atendimento diuturno às pessoas
que  sofrem  com  transtornos  mentais  severos  e  persistentes,  num  dado  território,
oferecendo  cuidados  clínicos  e  de  reabilitação  psicossocial,  evitando  internações  e
favorecendo  o  exercício  da  cidadania  e  da  inclusão  social  dos  usuários  e  de  suas
famílias (Pitta, 2001) .

*  Princípios que fundamentaram a proposta da Reforma Psiquiátrica, que culminou com
a criação dos CAPS e os outros serviços da rede substitutiva aos manicômios proposta
no Brasil.
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específicos para consumidores de drogas,  separados daqueles para outros

sofrimentos mentais, pouco se teorizou sobre a especificidade das práticas

de TOs nesses lugares.

Este trabalho problematiza essas práticas, que têm sido forjadas na

materialidade  cotidiana  dos  processos  de  trabalho  e  apresentam  uma

conformação específica de elementos, configurando a atuação específica dos

TOs em CAPS AD.

1.1 Contexto nacional de atenção a usuários de drogas: a terapia

ocupacional convocada

Até a década de 1970, no Brasil, os consumidores de substâncias

psicoativas  (SPAs)  considerados  problemáticos  eram  submetidos  pelo

Estado exclusivamente aos olhares das esferas jurídica e penal. Não havia

políticas de saúde voltadas a esse grupo (Coelho et al, 2012). Na década de

1980  foram implantados  os  primeiros  centros  de  tratamento,  pesquisa  e

formação, juntamente com o crescimento de iniciativas religiosas e outras

não-governamentais, que representavam, e ainda representam, a maior parte

das respostas sociais e de saúde à problemática relacionada ao consumo de

SPAs (Coelho et al, 2012).

Tomando por referência as construções teórico-metodológicas do

campo da saúde coletiva, analisamos que as políticas públicas voltadas à

problemática do consumo de drogas, como as demais políticas públicas, são

forjadas a partir de disputas de interesses divergentes, sendo que o resultado

dessas disputas  expressa os  interesses  da classe dominante,  mas também

aquelas  demandas  populares  que  tiverem  força  de  expressão  diante  da

realidade (Coelho et al, 2012; Viana, 2006).

No  Brasil  é  possível  identificar  duas  principais  correntes  de

influência sobre a produção das políticas públicas na área de drogas. Por um

lado,  linhas  internacionais  sob  a  influência  do  paradigma  da  Guerra  às

Drogas,  com  propostas  de  ação  pautadas  em  entendimentos  sobre  o

consumo de álcool e outras drogas que passam pela defesa da erradicação



29

das substâncias psicoativas ilícitas da sociedade e pregam abstinência total

das  ilícitas  e  uso  controlado  das  lícitas,  de  acordo  com  interesses

econômicos  e  políticos  específicos  (Coelho  et  al,  2012).  Essas  linhas

apontam para ações repressivas e para o atendimento em saúde focado na

abstinência  como cura,  via  internações  e  ações  médicas.  Essas  ações  se

pautam na compreensão de que o uso de drogas é problemático porque o

indivíduo está doente/dependente.

Em outra direção, movimentos sociais brasileiros, nomeadamente

os movimentos sociais relacionados ao fortalecimento do SUS, às propostas

de Redução de Danos e  aqueles  de afinidade antiproibicionista,  apontam

para o investimento em centros de atenção próximos aos locais de moradia

ou a espaços de consumo, com tratamento em liberdade.  Apontam ainda

para  ações  intersetoriais  como  vias  de  estabelecimento  de  outras

possibilidades  de  vida  para  os  consumidores  de  álcool  e  outras  drogas.

Afeitos ao paradigma da Redução de Danos - que fala em nome do respeito

aos direitos humanos de consumidores de drogas -, esses grupos entendem

que  o  consumo  problemático  de  SPAs  é  mais  complexo  do  aquele

equacionado pela clínica psiquiátrica - processo patológico. Dessa forma,

trazem à discussão a construção de uma sociedade, que saiba se relacionar

com o consumo dessas substâncias.

Uma  evidência  das  disputas  entre  essas  influências  na  política

sobre a temática do consumo de SPAs no Brasil  apresenta-se no fato de

haver duas políticas nacionais vigentes, que se aproximam ou se afastam a

depender de tendências de governo: 

...a  Política  Nacional  sobre  Drogas  da  Secretaria
Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  e  a  Política  de
Atenção  Integral  ao  Usuário  de  Álcool  e  Drogas  do
Ministério  da  Saúde.  As  duas  políticas  partem  de
paradigmas  divergentes:  enquanto  a  SENAD  partilha
majoritariamente do ideário de uma sociedade protegida
das drogas, o Ministério da Saúde se posiciona em favor
da construção de um modelo de atenção orientado pela
lógica  da  Redução  de  Danos  (Coelho  et  al,  2012,  p.
196).

Estudo recente mostrou que as políticas públicas de saúde no Brasil
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no  campo  das  substâncias  psicoativas  ilícitas  se  afastam  dos  direitos

humanos  e  acabam perpetuando  a  guerra  às  drogas,  sendo relutantes  na

adoção do paradigma da Redução de Danos e limitando-se a adotar algumas

práticas (Moreira, 2014).

No  caso  da  Atenção  Básica,  recentemente  reconhecida  pelo

Ministério  da  Saúde  como  estratégica  para  lidar  com  os  problemas

relacionados  ao  consumo  de  drogas  nos  territórios  de  abrangência  de

Unidades Básicas de Saúde, pouco se caminhou na direção da Redução de

Danos (Coelho, 2013). 

O que está na base da hesitação do setor saúde do Estado brasileiro

de implementar a política de direitos humanos que a Redução de Danos

fomenta é o objeto da atenção à saúde. O objeto dessas políticas e práticas

continua sendo majoritariamente a dependência e o dependente, que deve

ser tratado (Santos, Soares, Campos, 2010). 

Pouco  se  avançou  na  adoção  do  referencial  teórico  da  saúde

coletiva que recortaria objeto muito distinto já que equaciona teoricamente o

problema de outra forma. Ao explicar a droga como produto de mercado e o

consumo de drogas como parte da dinâmica social atual, a saúde coletiva

indica a adoção de objeto de trabalho amplo, ou seja, o que corresponde ao

complexo  formado  pela  produção,  circulação  e  consumo  de  drogas  na

formação  capitalista  que  divide  a  sociedade  em  classes  sociais  (Soares,

2007).

As políticas definem diretrizes e princípios para o funcionamento

dos  CAPS  AD,  ofertando  relativa  autonomia  para  as  práticas  dos

trabalhadores e gestores. As concepções sobre o consumo de álcool e outras

drogas que influenciam as políticas, induzem as práticas, que se traduzem

em  amplo  leque  de  ações,  desde  as  que  buscam  incansavelmente  a

abstinência  de  drogas,  como  a  internação  como  principal  medida

terapêutica;  até  as  que  buscam  desenvolver  junto  aos  consumidores  de

drogas, formas de se proteger de possíveis danos, como as oficinas na rua,

para construção de cachimbos para consumidores de crack.

O  modelo  CAPS  é  recente  e  em sua  implantação e
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desenvolvimento, os trabalhadores vivem um processo de construção de um

novo  modelo  assistencial  e são  vanguarda  de  um  novo  tipo  de

atendimento(Juns,  Lancman,  2011).  No  ano  de  1992  (Brasil,  1992)  o

trabalhador de Terapia  ocupacional foi incluído oficialmente como parte

das equipes de atenção psicossocial em saúde mental, e em 2002 (Brasil,

2002) elencado como profissional indicado para equipe mínima nos Centros

de Atenção Psicossocial - Álcool e outras Drogas (CAPS AD). 

As  práticas  desses  trabalhadores  sofrem  as  influências  das

contradições explicitadas nos posicionamentos da sociedade brasileira sobre

o  tema,  e  se  TOs  são  convocados  a  trabalhar  nos  serviços  oficiais,  é

essencial  que  sejam  discutidos  os  fundamentos  de  suas  práticas,  que

compõem,  junto  com  outros  trabalhadores  e  serviços,  as  respostas  às

necessidades de saúde da população consumidora de drogas no país. 

Entendemos  neste  projeto  que  a  saúde  coletiva  é  o  campo

privilegiado para analisar as práticas dos terapeutas ocupacionais, em sua

articulação com outras práticas sociais, na produção de respostas de saúde.

Cassia Soares (2007), que busca aplicar os ensinamentos da saúde

coletiva para a área de consumo de drogas, apresenta a saúde coletiva sob

dois  olhares  complementares,  resgatando  os  ensinamentos  de  Paim  e

Almeida  Filho  (1998):  como  campo  de  conhecimento  e  como  campo

político.  Como  campo  de  conhecimento,  a  saúde  coletiva,  procura

compreender as formas com que a sociedade identifica suas necessidades e

problemas de saúde, busca sua explicação e se organiza para enfrentá-los; e

como campo político, envolve práticas que têm como objeto as necessidades

sociais  de  saúde,  como  instrumento  de  trabalho  os  diferentes  saberes,

disciplinas,  técnicas  materiais  e  não  materiais,  e  como  atividades,

intervenções  centradas  nos  grupos  sociais  e  no  ambiente,

independentemente  do  tipo  de  profissional  e  do  modelo  de

institucionalização.

Essa  perspectiva  teórica  transporta  elementos  do  processo  de

trabalho para o trabalho em saúde com a finalidade de entender a realidade.

Assim, na revisão bibliográfica apresentada a seguir, analisaremos os textos
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selecionados  a  partir  dos  elementos  do  processo  de  trabalho:  objeto,

instrumentos,  finalidade,  sujeitos,  conforme  fez  Santos  (2007),  ao

debruçar-se sobre o trabalho dos enfermeiros no programa saúde da família.

A revisão bibliográfica aponta para uma escassa produção escrita

indexada  sobre  as  práticas  dos  trabalhadores  de  terapia  ocupacional  no

atendimento em saúde a consumidores de álcool e outras drogas no Brasil.

Textos  específicos  sobre  as  práticas  desses  trabalhadores  nos  serviços

substitutivos oficiais  da reforma psiquiátrica brasileira para consumidores

de  drogas  –  os  CAPS  AD  –  não  foram  encontrados  na  base  de  dados

LILACS sendo feita tentativa de cruzar as expressões:  terapia  ocupacional

e caps ad. Em busca menos específica, que cruzou terapia  ocupacional com

caps, 3 artigos foram encontrados, um deles considerado relevante para esta

pesquisa: Juns e Lancman (2011), que apesar de não discutir particularmente

a atenção de TOs a consumidores de drogas, apresenta discussão sobre as

práticas específicas dessa profissão.

A busca foi então ampliada na mesma base de dados para encontrar

trabalhos  que  discutissem  as  práticas  dos  trabalhadores  de  terapia

ocupacional na atenção a consumidores de álcool e outras drogas no Brasil,

sem a  especificidade  dos  serviços,  utilizando  termos  menos  específicos:

terapia   ocupacional,  drogas,  álcool,  toxicomania,  farmacodependência  e

caps. Após seleção por título e resumo, apenas um artigo foi selecionado

(Antoniassi et al, 2008) . O conjunto de textos revisados foi composto então

pela busca em base de dados LILACS e por acervo pessoal acumulado no

trajeto de formação e profissional: 2 artigos não indexados (Tedesco, 1995),

(Tedesco, 1997), 2 capítulos de livros (Tedesco, Benetton, 1996), (Benetton,

Ferrai e Tedesco, 2005) e 2 trabalhos acadêmicos (Godoy, 2009), (Santos,

2012). 

Foram selecionados sete trabalhos que de alguma forma discutiram

especificamente  a  prática  do  terapeuta  ocupacional  no  atendimento  em

saúde a consumidores de álcool e outras drogas no Brasil (Antoniassi, Leal e

Tedesco,  2008;  Tedesco,  1995;  Tedesco,  1997;  Tedesco,  Benetton,  1996;

Benetton, Ferrai e Tedesco, 2005; Godoy, 2009; Santos, 2010).
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Solange Tedesco é  a  principal  autora  que  discute  as  práticas  de

terapia  ocupacional na atenção a consumidores de drogas no Brasil, sendo a

única nesse grupo com cinco publicações em revistas e capítulos de livros,

três  deles na década de 1990 (Tedesco,  1995, 1997, 1996),  e dois deles,

como  co-autora,  na  década  de  2000  (Antoniassi,  Leal  e  Tedesco,  2008;

Benetton, Ferrai e Tedesco, 2005) – os outros dois trabalhos desta revisão

são  produções  acadêmicas  de  conclusão  de  curso,   da  década  de  2000

(Godoy, 2009; Santos, 2010).

A partir  da leitura do material  selecionado é possível identificar,

nos textos de Tedesco e dos quais ela participa na autoria, como objetos das

práticas:

- Relação do consumidor de drogas com o mundo;

- Relação do consumidor de drogas com o próprio consumo;

- Relação do consumidor de drogas com a realidade; 

- Comportamento de risco dos consumidores de drogas;

- Prejuízos e danos que o consumo de drogas pode acarretar nas

diferentes esferas da vida ocupacional;

- Fazeres do consumidor de drogas.

Os instrumentos  das  práticas  nesse campo,  para Tedesco,  são as

atividades  humanas  e  o  cotidiano.  As  práticas  descritas  configuram

atividades  centradas  no  consumidor  de  drogas  e  em  suas  relações.  As

finalidades  da  atuação  do  terapeuta  ocupacional  nesse  campo  para  essa

autora circulam entre a inclusão social, o asseguramento e manutenção de

condutas  saudáveis  aos  consumidores  de drogas  e  o  restabelecimento  de

suas funções. 

Em trabalho anterior, tivemos a oportunidade de discutir a prática

dos  terapeutas  ocupacionais  na  atenção  a  consumidores  de  drogas

entendendo como objeto dessa prática (Godoy, 2009):

- Quadro de sofrimento do consumidor de drogas relacionado ao

modo de vida contemporâneo;

- Relação do consumidor de drogas com a cultura;

- Fazeres do corpo complexo e ativo dos consumidores de drogas
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no contexto contemporâneo;

- Ação do consumidor de drogas no mundo. 

Apontávamos, como Tedesco (1995; 1996; 1997), as atividades e o

fazer  humanos  como  instrumentos;  e  caracterizávamos  as  práticas  por

atividades centradas no consumidor de drogas e suas relações. As práticas

teriam  como  finalidade  a  promoção  da  saúde  e  das  trocas  sociais,  a

ampliação do horizonte de vida ativa, a reabilitação – como reconstrução

plena  da  cidadania  e  dos  direitos  substanciais  –  e  a  ampliação do fazer

criativo no mundo.

Santos (2010) é autora do único trabalho encontrado que discute

especificamente  as  práticas  de  terapia   ocupacional  em  CAPS  AD,

ampliando as possibilidades e alcance dessas práticas em relação às outras

autoras. Apresenta como objetos:

- Relação do consumidor de drogas com seu corpo – entendendo o

corpo como histórico, cultural, social, oprimido e opressor – e a realidade

material;

- Cotidiano institucional do CAPS AD;

- Inscrição do consumidor de drogas em espaços públicos, sociais e

culturais.

A autora aponta como instrumentos dessa prática: a organização em

grupo; o fazer coletivo; a criação artística; o registro, produção de história; a

circulação e apropriação da instituição por seus usuários e a circulação e

apropriação  da  cidade  pelas  pessoas  atendidas.  Propõe  intervenções  que

foquem  o  sujeito  dependente,  a  instituição  e  a  comunidade,  tendo  por

finalidade produzir  novas  possibilidades  de  inscrição  social  e  grupal  dos

consumidores de drogas; recuperação ou criação de projetos na realidade

externa dos  sujeitos;  reescrever  relação com mundo,  com produtos,  com

consumo;  além  de  desenvolver  habilidades  para  aumentar  autonomia  e

capacidade de lidar com redes de dependências.

A ampliação da ação no mundo é uma finalidade encontrada em

todos os trabalhos. 

Saraceno  (2001),  um  dos  principais  autores  da  reabilitação



35

psicossocial  que  é  base  da  reforma psiquiátrica  brasileira,  propõe  que  a

reabilitação é um processo de reconstrução das possibilidades de exercício

pleno de cidadania e de plena capacidade de circular e realizar trocas em

três grandes cenários: casa/moradia, redes de sociabilidade e trabalho com

valor  social.  Essa  reforma  iniciou  a  desconstrução  dos  hospitais

psiquiátricos com gradativa implementação de uma rede substitutiva com a

função  de  sustentar  a  materialização  da  reabilitação  proposta.  Os  CAPS

fazem parte dessa rede.

Os instrumentos criados para o trabalho nos CAPS no processo da

reforma  psiquiátrica  foram  formulados  para  atender  pessoas  em  intenso

sofrimento  psíquico,  relacionado  principalmente  à  convivência  com  as

psicoses  e  neuroses  graves.  A finalidade prioritária  desses  equipamentos,

quando  da  sua  criação,  era  produzir  –  para  sujeitos  destituídos,  pelo

manicômio e pela sociedade excludente, de circulação social, de autonomia

nas decisões sobre a própria vida, e muitos deles, egressos de um sistema de

internações de longo prazo – novas possibilidades de existência ligadas a

essas demandas. A criação dos CAPS AD data da primeira década dos anos

2000, mais de 10 anos depois da criação do primeiro CAPS (Brasil, 2004), e

consideramos  que  é  uma  adaptação  desse  modelo  à  população  com

necessidades de saúde especificamente relacionadas ao consumo de álcool e

outras drogas.

Benetton  (2001)  afirmou  que  as  TOs  brasileiras  foram ativas  e

arrojadas no processo da reforma psiquiátrica, e empenhadas na construção

de  programas  na  comunidade.  Criticou  a  atuação  funcionalista  restrita  a

laboratórios com função de apaziguamento de tensões e sugeriu, a partir da

produção teórica  do campo da profissão  na década  de  1990 (período de

redemocratização  do  país  e  implementação  do  SUS),  que  haveria  uma

tendência  à  construção  e  fortalecimento  de  uma  terapia   ocupacional

brasileira, atenta à realidade e próxima do movimento social. 

Apesar  desta  previsão,  a revisão  da  literatura  apontou  para  um

entendimento  sobre  as  práticas  de  terapeutas  ocupacionais  na  atenção  a

consumidores de drogas ainda focada nos indivíduos. As práticas descritas
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na  maioria  dos  trabalhos,  focadas  na  intervenção  sobre  a  pessoa

consumidora  de  drogas,  não  chegam  a  realizar  atividades  propostas  em

Saúde coletiva, que propõe intervenções centradas nos grupos sociais e no

ambiente (Soares, 2007).

Em recente participação no Congresso Internacional sobre Drogas

(Brasília,  maio  de  2013),  foi  possível  constatar  durante  a  conclusão  do

encontro,  com  a  fala  do  presidente  do  congresso:  Renato  Malcher

(Universidade  de  Brasília),  que  as  políticas  públicas  brasileiras  não

incorporam a produção científica atual,  e que a produção acadêmica tem

muito pouca capilaridade entre aqueles que executam as políticas públicas:

os trabalhadores dos serviços (Malcher, 2013). Na disputa pela construção

de políticas,  as decisões técnicas têm privilegiado os interesses da classe

dominante – cabe reafirmar que a ciência não é neutra, e que as escolhas

epistemológicas  apontam  as  visões  de  mundo  e  opções  políticas  dos

cientistas (Triviños, 1987, Medeiros, 2003). 

Córdoba  (2012)  e  Medeiros  (2003)  nos  alertam  sobre  a

essencialidade  do  posicionamento  epistemológico  ao  definir  as  nossas

práticas. Esse posicionamento aparece em apenas um texto (Santos, 2010)

que  retoma  o  processo  histórico  de  constituição  do  campo  e  observa  o

contexto sócio histórico em que se inserem as práticas. 

O  conhecimento  e  as  práticas  que  estão  sendo  inventados  nos

processos de trabalho nos CAPS AD nos interessam. A materialidade dos

processos  de  trabalho  produzem  novos  sujeitos  e  novas  práticas  e  a

discussão  e  sistematização do que  se cria  nesse  processo é  essencial  no

desafio de aproximar a produção de conhecimento da produção de políticas

públicas e novas práticas.
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

2.1 A saúde coletiva

A saúde coletiva é um campo de saberes e práticas constituído em

meio a um movimento de crítica às formas de atuação do capitalismo na

América Latina, na segunda metade do século XX e, mais especificamente,

às  respostas  da  saúde  pública  às  contradições  inerentes  a  esse  modelo

(Viana, Soares, Campos, 2013).

Fundamentada  no  Materialismo  Histórico  Dialético,  a  saúde

coletiva parte da noção marxista  de processo para entender os processos

saúde-doença  como  processo  social.  Os  que  militam  nessa  perspectiva

teórica aderem à compreensão de que os modos de viver e de trabalhar dos

sujeitos determinam potenciais de desgaste e de fortalecimento, que então

geram os diferentes gradientes de saúde e doença, em indivíduos e coletivos

das  diversas  classes  sociais,  justamente  porque  o  trabalho  e  a  vida  são

distintos entre as diferentes classes sociais (Viana, Soares, Campos, 2013).

Com essa compreensão, pode-se afirmar que as necessidades são

determinadas socialmente, uma vez que o acesso ao que as responde não é

igual para os indivíduos e grupos das diferentes classes sociais, conforme

nos ensina Mendes Gonçalves (1992). Em outras palavras, as necessidades,

dentre  elas  as  de  saúde,  são  determinadas  de  acordo  com as  condições

advindas da inserção dos indivíduos e grupos sociais às diferentes formas de

produção e reprodução social, características de cada classe social (Campos,

Soares, 2013).

Para parcelas pobres da população é comum serem reivindicados

médicos  e  hospitais  como  resposta  a  necessidades  de  saúde  (muito

associadas ao adoecimento e a necessidades de serviços de atenção à saúde);

por outro lado, nas classes altas, proliferam anúncios de academias e spas,

como  respostas  a  necessidades  de  saúde  (associadas  à  prevenção  ao

adoecimento e de produção de saúde).

Historicamente,  o  paradigma  da  saúde  pública  apresenta  como

respostas a necessidades de saúde a implantação de serviços de saúde, com
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geração  de  procedimento  e  dispensação  de  produtos,  associando  as

necessidades ao resultado das práticas em saúde (Campos, Soares, 2013).

Na lógica da saúde pública, não caberia determinar que a necessidade de

saúde de uma pessoa, por exemplo, com dor por esforço repetitivo é evitar o

esforço  para  não  gerar  lesão  –  isso  interferiria  na  lógica  da  produção

capitalista.  Os  produtos  em  saúde,  nessa  perspectiva,  determinam  a

satisfação  das  necessidades  restritas:  uma  dor   ocasionada  pelo  esforço

repetitivo do trabalho é medicada com anti-inflamatório, e é esse o produto

esperado pela pessoa com a dor, para poder continuar trabalhando da mesma

forma.

Em saúde coletiva, o trabalho em saúde, é entendido como prática

social articulada a outras práticas sociais e que terá como tarefa assegurar os

direitos  sociais:  as  práticas  em  saúde  não  devem  reiterar  necessidades

restritas,  mas instaurar necessidades ampliadas,  a partir  do conhecimento

dos processos sociais complexos que determinam o processo saúde-doença.

Para identificar, então as necessidades de saúde, devem ser identificados:

padrões de reprodução social  (formas de trabalhar e padrões  de vida,  de

consumo),  características  da  presença  do  Estado  no  território  e  na  vida

(serviços e instituições sociais), e características da participação social entre

outras formas de participação (Campos, Soares, 2013).

2.2 Processo de produção e processos de trabalho em saúde

Eda  Tassara,  em  publicação  de  1993,  afirma  ser  a  terapia

ocupacional  uma tecnologia porque elege um recorte de um conjunto de

fenômenos considerados problemas por uma ciência e desenvolve formas de

responder a eles (Tassara, 1993).

Para  Mendes  Gonçalves  (1994),  as  tecnologias  em  saúde  são

orientadas de acordo com o processo de trabalho em saúde, e a medicina,

assim como algumas outras profissões, é uma prática de saúde, parte de um

conjunto maior de práticas sociais. Este autor teoriza sobre as práticas em

saúde, compreendendo-as como práticas sociais configuradas pela divisão
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do trabalho capitalista.  Essa configuração é recriada em arranjos específicos

da técnica na organização social da produção dos serviços de saúde. 

Os arranjos da técnica são os processos de trabalho que  dão conta

das múltiplas determinações do trabalho em saúde, que é social (Schraiber,

Mota, Novaes, 2009).

O trabalho definido a partir da perspectiva marxista é apresentado

por Mendes Gonçalves (1992, 1994), para fundamentar a teoria do trabalho

em saúde.  Quando determinamos  que  as  práticas  de  saúde são  trabalho,

estamos  afirmando  que  são  ações  humanas  executadas  para  responder  a

carecimentos,  ou  necessidades;  são  orientadas  a  uma  finalidade,  e  para

alcançar  essa  finalidade,  os  homens  criarão  e  articularão  meios  para

transformar um objeto de trabalho.

A  partir  de  Marx,  afirmamos  que  o  processo  de  trabalho  é  a

transformação,  pelo homem, de algo que havia antes  em outro algo que

haverá  depois  (Mendes  Gonçalves,  1992)  Esse  processo  acontece  para

responder a um carecimento, que o algo depois é capaz de satisfazer. O algo

que havia antes,  para ser submetido ao processo de trabalho, precisa ser

objetivado  em  forma  de  objeto  de  trabalho.  O  processo  de  objetivação

consiste em, a partir  de um carecimento, apreender algo na natureza que

possa  satisfazê-lo,  e  nesse  processo,  criar  a  necessidade  desse  algo

tornando-o objeto de trabalho. Objeto de trabalho como necessidade, não

satisfaz ao carecimento senão por ação humana. Por exemplo, a fome é um

carecimento. Há algo na natureza que se chama maçã. O homem, ao ver a

maçã  e  entendê-la  como  alguma  coisa  que  pode  satisfazer  a  fome,

transforma-a  em  objeto  de  trabalho.  Para  obter  a  maçã  e  para  que  ela

satisfaça ao carecimento, nesse momento, transformado em necessidade de

comer a maçã, o homem precisa agir no sentido de alcançar essa maçã e

comê-la. Satisfazer a fome com a maçã é a finalidade que será alcançada por

esse  processo.  Para  tal,  alguns  instrumentos  são  necessários.  Se  a  maçã

estiver  em  uma  árvore,  serão  necessários  braços  e  pernas  para  subir  e

pegá-la, ou talvez uma vara, que até então não fazia parte do processo de

trabalho, pode ser transformada em instrumento para alcançar e derrubar a
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fruta,  para então,  o homem, com seus  braços e  pernas,  se aproxime e a

pegue (Mendes Gonçalves, 1992).

Para entender o trabalho em saúde, Mendes Gonçalves (1992) fez

longa  e  profunda  incursão  sobre  o  trabalho  de  Agnes  Heller,  sobre

necessidades, mostrando que elas são respondidas por produtos de processos

de trabalho de saúde. Nessa leitura orienta que as necessidades são geradas a

partir da apreensão pelo homem que tem carecimentos, das possibilidades

de respostas a esses carecimentos na natureza. Muitas são as possibilidades

de  resposta  e,  ao  eleger  um  elemento  na  natureza  que  possa  ser

transformado  para  produzir  nova  resposta,  o  homem  cria  a  necessidade

dessa transformação específica, sendo então, o elemento eleito, o objeto de

trabalho objetivado. 

Eleger  o que,  de um enorme campo de possibilidades,  deverá ser

entendido  e  transformado,  é  eleger  o  objeto  do  processo  de  trabalho,  e

determinar  as  necessidades  que  serão respondidas  por  esse  processo.  As

necessidades de saúde,  portanto,  serão determinadas pela forma como os

agentes do processo apreendem a realidade e serão produzidas de acordo

com o modo de reprodução social em determinado período histórico,  em

uma determinada sociedade, e no caso da sociedade capitalista, de acordo

com cada classe social Mendes Gonçalves (1992).

Não é possível haver necessidade daquilo que não foi objetualizado,

ou  seja,  considerado  passível  de  transformação  para  satisfação  de  um

carecimento  (Mendes  Gonçalves,  1992).  No  andar  da  vida,  sentimos

necessidade  de  produtos  de  processos  de  trabalho,  e  esses  criam  novas

necessidades. A partir de Heller, ainda Mendes Gonçalves (1992) assume as

necessidades desses produtos, como necessidades “necessárias” no sentido

de serem essenciais para que aconteça a reprodução social no capitalismo

(produção e consumo). O autor revela que essas necessidades são inerentes

ao  homem,  e  garantem  a  produção  da  história,  enquanto  reproduzem  a

existência humana. Essas necessidades são sempre conscientes, na medida

em  que  só  se  torna  necessidade  algo  que  o  indivíduo  objetifica  –

conscientemente –; e sempre individuais, já que consciência é consciência



43

de  um indivíduo,  e  as  possibilidades  de  respostas  aos  carecimentos  são

dadas pela realidade material e essa é determinada pelo modo de reprodução

social  do  gurpo  social  a  que  pertence  o  indivíduo (Mendes  Gonçalves,

1992).

As necessidades são produzidas socio-historicamente, de acordo com

as  estruturas  do  grupo social  em uma sociedade em determinado tempo

histórico  –  o  que  não  pode  ser  confundido  com  uma  produção  de

necessidades que sejam gerais, ou  sociais. Essa concepção opõe e subordina

as  necessidades  individuais  às  sociais, que  nas  sociedades  concretas

historicamente  realizadas  revelaram-se  sempre  necessidades  de  alguns

indivíduos  travestidas  em  necessidades  gerais   (Mendes  Gonçalves,

1992:21).

No campo de práticas em saúde,  em nome de “interesses gerais”,

leiam-se  interesses  da  classe  dominante,  essa  concepção  justifica  a

negligência  de  necessidades  conscientes  de  indivíduos.  Sendo  assim,  ao

definir necessidades de saúde, é essencial que nos voltemos ao que é mais

concreto na problemática de que se trata, a partir da materialidade das vidas,

para  poder  apreender  as  necessidades  reais  das  pessoas,  e  não  aquelas

criadas de forma abstrata (Mendes Gonçalves, 1992).

As  necessidades  “necessárias”  então  são  geradas  no  processo  da

reprodução  social  e  respondidas  pelos  produtos  desse  processo.  Há,

entretanto,  necessidades  que são geradas na reprodução social  e que não

podem ser respondidas pela estrutura que as gerou. A essas necessidades,

Mendes  Gonçalves  (1992),  ainda  fundamentado  em  Heller,  chama

necessidades  radicais.  Elas  manifestam  o  fenômeno  da  necessidade  de

desenvolvimento dos homens, de diversificação qualitativa, de superação da

estrutura  que  os  produz,  de  “efetivação das  possibilidades  imanentes  de

'enriquecimento  humano'”.  A única  forma  de  satisfazer  às  necessidades

radicais  é  transcender  as  estruturas  de  poderes  que  as  geram  (Mendes

Gonçalves, 1992:22).

Essa exposição é aqui realizada para tentar esclarecer que existe uma

conexão  entre  os  processos  de  trabalho  em  saúde  e  a  re-produção  de
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necessidades  de  saúde.  Essas  necessidades  são  produzidas  e  associadas

inquestionavelmente ao consumo de procedimentos e produtos – que variam

de acordo com a classe social – produzidos de acordo com os interesses da

classe  social  dominante  (detentora  dos  meios  de  produção  em  saúde)

(Campos,  Soares,  2013).  As  práticas  de  saúde  também  compõem  a

reprodução da estrutura social capitalista pelo controle da produtividade da

força de trabalho, preservando e restabelecendo a capacidade produtiva dos

trabalhadores (Mendes Gonçalves, 1994).

Em uma sociedade organizada em torno da produção e consumo de

produtos, em que os valores estão associados à posse e acumulação desses

produtos e dos meios de obtê-los (Santos, Soares, Campos, 2013), eleger a

doença como foco do trabalho e o corpo fisiológico como objeto do trabalho

em saúde torna-se altamente eficiente para a classe dominante, na medida

em que facilmente se explica a doença do corpo fisiológico isoladamente

dos  fenômenos  relacionados  aos  modos  de  produção,  apartando-a  de

qualquer  relação  de  causa  e  consequência  com os  meios  de  produção  e

reprodução social. 

Para  a  saúde  coletiva,  o  objeto  das  práticas  em  saúde  são  as

necessidades de saúde dos grupos sociais, que apresentam diferentes formas

de reprodução social (Campos, Soares, 2013). A partir da realidade, eleger

as necessidades geradas pelas formas de trabalhar e viver das pessoas que

compõem determinados grupos sociais como objeto é determinar processos

de trabalho distintos daqueles da construção anterior. O objeto de trabalho

de que se trata nessa teoria é estruturalmente diferente daquele descrito no

parágrafo  anterior  e,  portanto,  fundamentará  a  criação  e  escolha  de

diferentes instrumentos, e orientará as práticas a outras finalidades (Mendes

Gonçalves, 1994).

O objeto de trabalho é então,  aquela matéria vista por um sujeito

como ponto de partida para a transformação dela em algum produto que

responda a uma necessidade. Antes de ser percebida como possível de ser

transformada para um propósito não pode ser chamada de objeto de trabalho

(Mendes Gonçalves, 1992). Portanto, os objetos de trabalho não estão dados
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pela natureza, pelas relações ou pelas pessoas que recebem as intervenções

em  saúde.  Sendo  aquilo  que  o  trabalhador  elege  como  o  que  deve  ser

conhecido  e  transformado,  é  determinado  pelas  condições  materiais  e

históricas desse agente – um aspecto da realidade destaca-se como objeto de

trabalho somente quando o trabalhador assim o recorta, a partir de um olhar

que contém um projeto de transformação,  com uma finalidade (Peduzzi,

Schraiber, 2009).

A objetivação de algo em objeto de trabalho deve conter o projeto

dos resultados esperados, a eficácia dos instrumentos e a possibilidade da

satisfação de uma necessidade que é parte de um conjunto de necessidades

que  atravessa  todos  os  processos  de  trabalho  de  determinada  sociedade

(Mendes Gonçalves, 1992).  

Os instrumentos de trabalho são constituídos historicamente por seus

agentes e são aquilo que o trabalhador coloca entre si e o objeto do trabalho

para dirigir  a  sua atividade sobre esse objeto (Mendes Gonçalves,  1992;

1994). É a partir da apreensão do objeto que se definem os instrumentos do

processo de trabalho (Mendes Gonçalves, 1992). Como exemplo,  pode-se

dizer que não é possível serrar uma tora de madeira com uma folha de papel,

dada a dureza dessa tora, que deve ser menor que a do instrumento que a

cortará;  da  mesma  forma,  para  fazer  uma  prateleira  dessa  tora,  será

necessário que ela esteja reta, e, portanto, a serra deve conter propriedades

que permitam esse resultado.  Assim,  ao determinar  o objeto  de trabalho

(tora),  delimitam-se  as  possibilidades  relacionadas  aos  instrumentos  que

serão  utilizados  (uma  prateleira  de  plástico  determinaria  todo  um outro

processo).

Dessa forma, observar os instrumentos utilizados em um processo de

trabalho  poderá  dar  pistas  sobre  o  que  o  trabalhador  considera  como

determinantes desse processo, no que diz respeito ao objeto e ao produto

esperado.  Cabe a  ressalva  de que em processos  de  trabalho alienados,  o

trabalhador  não  tem  essa  consciência;  é  comum,  em  saúde,  que  os

trabalhadores  usem instrumentos  em  desacordo  com  o  discurso  sobre  o

resultado esperado, e frente à ineficácia em relação à finalidade declarada,
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responsabilizem e culpem o sujeito das práticas: o paciente. Apesar disso, os

instrumentos do processo de trabalho manifestam os objetos e finalidades

reais  (para  além  do  discurso)  das  práticas  porque  condensam  em  si

características  da  matéria  inicial  e  do  produto  final  (Mendes  Gonçalves,

1992). Assim, é preciso estabelecer a quais aspectos do real estão referidos

sua elaboração, para que se compreenda a quais aspectos da transformação

(ou  da  manutenção)  do  real  eles  fornecem  possibilidade  de

instrumentalização (Mendes Gonçalves, 1994). 

Segundo  Mendes  Gonçalves  (1992,  1994),  há  dois  tipos  de

instrumentos  de  trabalho:  os  instrumentos  materiais  e  os  não-materiais.

Entre  os  instrumentos  materiais  estão  os  serviços,  equipamentos,

medicamentos, insumos. São produtos, cujas propriedades os fazem atuar

sobre  outras  coisas,  de  acordo  com  a  finalidade  da  prática  (Mendes

Gonçalves 1992).

Os instrumentos imateriais são os saberes: eles permitem apreender

os  objetos  de  trabalho,  e  articulam  em  determinados  arranjos  os

trabalhadores e os instrumentos materiais. (Mendes Gonçalves, 1992; 1994;

Peduzzi,  Schraiber,  2009).  A constituição  de  um  instrumento  revela  a

capacidade humana  de  intelectualizar  a  execução  do  trabalho

separadamente  do  próprio  ato  de  executá-lo.  O  instrumento  revela  a

capacidade de estabelecer, entre intenção e o gesto,  a mediação de uma

teoria a respeito do objeto de trabalho e de uma teoria sobre o próprio

trabalho (Mendes Gonçalves, 1992:8). O que especifica todo instrumento de

trabalho é a natureza da relação estabelecida entre seu agente e seu objeto,

portanto,  ele deve ser compreendido como um momento da operação do

saber,  só em seu contexto compreensível e operante (Mendes Gonçalves,

1994). 

É por meio dos instrumentos que a matéria é apreendida como objeto

de trabalho e também por eles que o objeto de trabalho é transformado em

produto. Por essa razão, alguns objetos e produtos só puderam fazer parte de

processos  de  trabalho  quando  os  instrumentos  capazes  de  revelá-los  e

manipulá-los  foram desenvolvidos  (Mendes Gonçalves,  1992),  como é o
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caso dos micro-organismos e os microscópios. 

Em saúde coletiva podemos dizer  que só é  possível  apreender  as

necessidades sociais dos sujeitos – ou necessidades de reprodução social –

como objeto das práticas quando partimos de um saber instrumental que nos

permite  apreender  a  realidade  nesse  sentido;  e  para,  além  disso,  para

transformar  as  necessidades  ampliadas,  há  todo  outro  conjunto  de

instrumentos que devem ser acionados e que devem ter em sua constituição

elementos das necessidades sociais em saúde e elementos da emancipação

humana que é a finalidade das práticas em saúde coletiva.

A apreensão do objeto consiste basicamente na identificação de suas

características que permitem a visualização do produto final, antevisto nas

finalidades  do  trabalho  (Mendes  Gonçalves,  19994:61).  A finalidade  do

processo de trabalho habita já o objeto de trabalho e os instrumentos para

transformá-lo,  e  estes  devem  ter  qualidades  reais  que  suportem  a

transformação  em  resposta  à  finalidade;  portanto,  o  objeto  de  trabalho

corresponderá  às  finalidades  da  prática.  É  o  carecimento  objetivado  em

necessidade  que  orienta  a  finalidade  das  práticas  em  saúde  (Mendes

Gonçalves, 1992).

Uma característica importante do processo de trabalho em saúde é

que  a  produção  e  o  consumo  acontecem  simultaneamente,  sendo  que  a

produção se completa no ato de sua realização (Peduzzi, Silva, Lima, 2013).

Outra  característica  é  que,  embora  as  necessidades  sejam  produzidas

socialmente,  a  produção  se  realiza  concretamente,  apenas  sobre  o  corpo

individual,  pois responde a  necessidades individuais  (Mendes Gonçalves,

1992), o que pode e tem justificado leituras do processo de trabalho que

negligenciam  os  aspectos  sociais  e  as  manifestações  da  totalidade  da

reprodução  social  das  classes  sociais  como  determinantes  do  processo

saúde-doença. 

O processo de trabalho em saúde é como todos os outros no que se

refere  à  sua  dimensão  de  produção  de  resultados  correspondentes  a

necessidades, na forma de interação do homem com objetividades que elege

e transforma, visando à re-produção das suas necessidades.
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Entretanto, há especificidades que devem ser reconhecidas:

se o objeto desses processos de trabalho é o 'homem',
será  com a  condição  de  que  seja  apreendido  em  sua
objetividade,  e  essa  inclui,  como  um  momento
necessário, a subjetividade. O termo 'subjetividade' não
é  utilizado  aqui  para  referir-se  a  nenhum  pântano
tenebroso de mistérios, trancado nas profundezas do ser
e inacessível ao pensamento e à ação, mas às relações,
mediadas por desejos,  afetos,  paixões,  repulsas,  ódios,
normatividade e trabalho,  que cada homem estabelece
com a totalidade em que vem a ser, e com suas partes,
incluindo ele próprio, e que fazem dele um sujeito... Esta
característica do homem, de ser naturalmente subjetivo,
apreendida como objeto de trabalho permite discriminar
os  processos  de  trabalho  em  saúde  e  compreender  a
redução  que  se  faz  deles  a  processos  de  trabalho
referidos à doença (Mendes Gonçalves, 1992, p. 27-28).

2.3 A terapia ocupacional

Compreender  os  marcos  teóricos  da  terapia   ocupacional

mostrou-se tarefa desafiadora. Uma pesquisa bibliográfica foi realizada com

a finalidade de compreender as práticas de terapia ocupacional ao longo da

história  e  as  formas  que  essas  práticas  tomaram  na  configuração  de

modelos.  O  objetivo  dessa  revisão  foi  localizar  os  entendimentos  sobre

práticas da profissão no contexto atual de atenção em saúde, e as tentativas

de aprofundamento,  teorização e análise crítica dessas práticas,  buscando

por elementos relevantes a serem observados na coleta de dados.

Nas  bases  de  dados  Lilacs  (Literatura  Latino  Americana  e  do

Caribe em Ciências da Saúde),  e PUBMED, foram utilizados descritores

DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) cruzando “terapia  ocupacional”

com   “prática  profissional”,  “papel  profissional”,  “modelos  teóricos”  e

“políticas públicas” (em português e em inglês). 

A busca nas bases de dados retornou muitos trabalhos que pareciam

trazer uma discussão teórica, mas durante a leitura, observamos trabalhos

em  sua  maioria  empíricos  e,  de  61  trabalhos  selecionados  por  título  e

resumo, apenas 11 trouxeram contribuição teórica relevante (Nelson, 1996;

Hooper,  Wood,  2002;  Javetz,  Katz,  1989;  Creighton,  1985;  Clark  et  al,

1991; Fidler, Fidler, 1963; Kielhofner, Burke, 1980; Royeen, 2003; Royeen,
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2002;  AOTA,  2008;  Benetton,  1991).  Além  disso,  algumas  produções

relevantes não se encontravam indexadas, tendo sido encontradas em acervo

pessoal e na pesquisa em bibliotecas e internet, sendo estas, oito artigos,

livros,  página  de  internet  e  capítulos  de  livros  (Córdoba,  2012;  Soares,

1991;  Medeiros,  2003;  De  Carlo,  Bartalotti,  2001;  Benetton,  2001;

Benetton, 1994; Costa, 2007, CETO, 2014). Ao todo, 19 trabalhos foram

utilizados para compor as considerações teóricas específicas do campo da

terapia ocupacional, além daqueles que forneceram apoio para discussão.

A seguir apresentaremos os achados da revisão de caráter teórico,

procurando  evidenciar  elementos  ligados  à  constituição  do  campo  de

produção de conhecimento e práticas em TO. Na sequência, apresentaremos

as  principais  propostas  teóricas  específicas  encontradas  fora  e  dentro  do

Brasil.

2.3.1 História e identidade

As relações de produção determinam a existência social, política e

intelectual do homem. A afirmação é de Lea Soares (1991), apropriando-se

do referencial crítico para apresentar a historicidade da terapia ocupacional.

Assim, as relações sociais, políticas e econômicas da sociedade determinam

o desenvolvimento das formas da terapia ocupacional onde elas acontecem.

Acompanharemos esse processo por meio de fatos históricos e seu impacto

na profissão.

As  primeiras  formas  de  uso  do  trabalho,  como  recurso  para

tratamento em saúde, de forma organizada, que podem ser remetidas ao que

constituiu a profissão terapia ocupacional foram desenvolvidas nos grandes

asilos  franceses  do  século  XVIII.  Ali,  onde  se  desenvolveu  a  chamada

Escola  de  Tratamento  Moral,  introduziu-se  o  trabalho  com  a  utilização

ordenada do tempo como recurso terapêutico, validado pelos médicos, com

o objetivo de modificar e corrigir hábitos errados, além de manter hábitos

saudáveis de vida que normalizassem o comportamento desorganizado das

pessoas internada (Medeiros, 2003).

De Carlo e Bartalotti (2001) entendem que o trabalho dos internos
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servia  como forma  de  pagar  pela  admissão,  e  estratégia  de  manutenção

financeira  das  instituições,  sendo,  nesse  contexto,  o  trabalho  produtivo

enfatizado, na busca por reinserção social (De Carlo, Bartalotti, 2001). As

autoras  concluem  ser  assim  criada  uma  justificativa  médica  para  a

exploração do trabalho de internos nos asilos (De Carlo, Bartalotti, 2001).

Léa Soares (1991), ao descrever o processo brasileiro de uso das

atividades como recurso terapêutico em saúde mental, que se assemelhou ao

da Europa, aponta que as atividades produtivas escolhidas reproduziam as

atividades econômicas primordiais do meio rural e urbano da época (início

do século XX). Privilegiava-se manter a capacidade produtiva dos internos e

focar  na  produção  de  objetos  que  pudessem  ser  comercializados  em

detrimento de atividades recreativas e expressivas, com controle intenso do

profissional técnico sobre a produção à medida que o resultado do trabalho

se caracterizava como uma mercadoria que deveria responder a padrões de

consumo vigentes, já que a produção interna provia a própria instituição.

No  século  XIX  com  o  advento  do  positivismo,  o  foco  das

intervenções sobre a doença mental concentrou-se nos processos biológicos

do corpo, e o tratamento moral declinou como prática médica na Europa.

Foi no início do século XX, com a Teoria da Psicobiologia do suíço Adolf

Meyer, que o uso das ocupações voltou a ser proposto. O contexto histórico

em  que  aconteceu  a  retomada  do  trabalho  como  parte  de  processos  de

tratamento  em  saúde  é  o  do  primeiro  pós-guerra,  nos  Estados  Unidos.

Acompanhando o aumento da preocupação com a inclusão econômica dos

incapacitados pela guerra, o tratamento através da ocupação passou a ser

proposto  para  os  sofrimentos  mentais,  mas  também  para  as  limitações

físicas (De Carlo, Bartalotti, 2001).

A caracterização social  da clientela  no processo de produção de

saúde  no  século  XX,  quando  a  profissão  TO  se  constituiu,  pertence  ao

exército industrial de reserva e às populações marginais (Soares, 1991).

O surgimento da terapia ocupacional na segunda metade
deste século [XX] nos Estados Unidos, em nosso ponto
de  vista,  ocorreu  no  período  de  pico  da  produção
industrial,  quando  a  lógica  economicista  do  capital
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requisitava  a  absorção  de  incapacitados  à  força  de
trabalho.  Assim,  criaram-se  serviços  de  reabilitação
física  e  oficinas  de  trabalho  nos  hospitais  para  a
recuperação de inválidos. Já sua continuidade decorreu
da adequação desta prática profissional, e dos serviços
de  reabilitação,  ao  processo  global  de  divisão  do
trabalho na área de saúde, da realização de interesses
político-ideológicos das classes hegemônicas com estas
parcelas  da  população  e  do  atendimento  de
determinadas  necessidades  de  saúde  que  não
encontravam respostas na exclusiva intervenção médica
(Soares, 1991, p. 19).

Nos  Estados  Unidos,  o  início  do  século  XX  foi  marcado  pela

influência  do  movimento  higienista  na  saúde,  e  também  sob  um

desenvolvimento  econômico que  ampliou  o mercado,  e  passou a  incluir,

entre outros, a participação das mulheres (Benetton e Varela, 2001). Nesse

contexto, a retomada da premissa de que o trabalho, como organizador do

comportamento,  leva  à  cura  da  doença  mental;  somada  à  possibilidade

econômica de suprir custos das internações e estabelecer fluxos de saída do

hospital  através  do  trabalho  dos  internos;  contribuíram com as  bases  da

formação e desenvolvimento da profissão TO (eminentemente feminina) por

Eleanor  Slagle,  e  com a  fundação  da  Associação  Americana  de  terapia

ocupacional (AOTA), em 1917 (Benetton, 2001). Os propósitos declarados

da  recém-formada  profissão  eram:  o avanço  da ocupação como medida

terapêutica,  o estudo do efeito da ocupação no ser humano, e a difusão

científica desse conhecimento (Nelson, 1996).  Soares (1991) faz a crítica:

A literatura na área primordialmente produzida nos EUA
e Inglaterra […] fundamenta a constituição da profissão
como  decorrência  dos  incapacitados  da  primeira  e
segunda  guerras  mundiais  e  do  avanço  das  práticas
médicas. Para estes autores não existe a produção social
das  doenças,  o  governo  é  um  'mediador  neutro'  e  a
clientela não é observada enquanto classe social (Soares
L, 1991, p. 11).

Hooper e Wood (2002), afirmam que a profissão foi concebida com

um  problema  básico  de  incompatibilidade  entre  a  propalada  visão

pragmática  do  ser  humano  e  uma  abordagem  estruturalista  do
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conhecimento.  Pragmatismo  é  entendido  por  elas  como  uma  forma  de

pensar  que  pressupõe  que  os  humanos  produzem e  são  produzidos  pela

natureza e o conhecimento é provisório e criado nos contextos particulares.

Estruturalismo é entendido como uma forma de pensar que assume que os

humanos são compostos de quadros gerais recorrentes e que o conhecimento

é objetivo e pode ser generalizado em múltiplos contextos. A disputa entre

essas duas visões na profissão se manifesta  de acordo com os  contextos

históricos,  havendo  maior  expressão  de  um  dos  discursos  ou  do  outro,

embora sempre coexistindo.

Durante a  1ª  guerra,  as primeiras  TOs assumiam a filosofia  e  o

imperativo morais de treinarem outras praticantes, mas não contavam com

conhecimento  próprio  do  campo  (que  estaria  relacionado  à  ocupação

humana)  –  anatomia  e  cinesiologia  preenchiam o  currículo  na  tarefa  de

reparar  ferimentos  de  soldados  (Hooper,  Wood,  2002).  A formação  das

primeiras  terapeutas  ocupacionais  recebeu  enorme  influência  das

autoridades médicas – marcadamente a aproximação entre os conhecimentos

do  corpo  humano  e  os  das  doenças.  Essa  aproximação  familiarizou  as

terapeutas ocupacionais com uma aceitação passiva do conhecimento como

objetivamente  verdadeiro  e  inviolável.  O  processo  educativo  era

fundamentado  na  impossibilidade  de  desafiar  as  autoridades  médicas  ou

posturas críticas (Hooper, Wood, 2002).

A partir  daí,  presumia-se  que  já  que  os  médicos  controlariam

firmemente  as  práticas,  aqueles  que  viessem  depois  não  precisariam

aprender  a  avaliar  e  questionar  os  conteúdos  pela  sua  coerência,

implicações,  ou  pelas  várias  possibilidades  das  ações  em  diferentes

contextos. Assim, ciências médicas, teoria e técnicas eram ensinadas como

assuntos  desconectados  uns  dos  outros  e  das  aplicações  na  prática  nos

primeiros programas educacionais. Léa Soares (1991) avalia que

a alienação do homem em suas atividades irá repercutir
fundamentalmente nas práticas sociais que se utilizam da
atividade humana, tanto no espaço educacional quanto
no  espaço  terapêutico,  como  ocorre  com  a  terapia
ocupacional (Soares, 1991, p.35).
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Nas décadas  de 1930 e 1940 nos Estados Unidos,  em um novo

período de crise sobre a validade técnica do uso das ocupações no campo de

atenção em saúde, as trabalhadoras de TO sentiram-se pressionadas para sair

do  senso  comum  e  alcançar  status  científico.  Novas  demandas  se

apresentaram e novos recursos tecnológicos foram desenvolvidos, tornando

esse  desenvolvimento  técnico-científico  uma  necessidade  da  profissão.

Superar tratamentos da moral e do caráter, avançando para a readaptação e a

reabilitação exigia conhecimentos de outros campos, daí a aproximação do

campo da medicina não se configurou apenas como submissão, mas como

interesse de desenvolvimento  (De Carlo, Bartalotti, 2001).

A crise  econômica  da  década  de  1930  atingiu  os  serviços  de

reabilitação,  mas  a  segunda  guerra  mundial  logo  depois  sustentou  e

fortaleceu o papel de terapeutas ocupacionais, sobretudo no tratamento das

incapacidades físicas. A busca de reconhecimento profissional e social (para

o  mercado)  levou  as  TOs  a  privilegiarem  o  cuidado  diretamente  de

problemas motores  e da patologia intrapsíquica,  adaptando-se ao modelo

médico em desenvolvimento na época  (De Carlo, Bartalotti, 2001).

O  Movimento  Internacional  de  Reabilitação  (1940)  teve  forte

influência  sobre a  profissão  que,  associada  a  outros  grupos profissionais

emergentes,  desenvolveu  e  se  apropriou  de  conhecimentos  técnicos  que

exploravam formas mais novas e breves de atendimento, em detrimento do

desenvolvimento teórico  (De Carlo, Bartalotti, 2001).

Os autores brasileiros reconhecem que o desenvolvimento da TO

no Brasil  iniciou-se no campo da saúde mental quando, com a vinda da

família real portuguesa no século XIX, instalaram-se os manicômios onde as

ocupações eram usadas como forma de tratamento. O Hospital do Juquery

chegou a ter mais de mil internos e desenvolvia atividades de artesanato e

agropecuária  com  os  pacientes  (De  Carlo,  Bartalotti,  2001).  A escolha

dessas  atividades  estava  de  acordo  com  as  atividades  econômicas

primordiais nos meios urbano e rural da época (Soares, 1991). O objetivo

dessas práticas era manter a capacidade produtiva dos internos que tivessem

iniciativa,  responsabilidade  e  constância  no  trabalho,  ficando  excluídos
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aqueles  que  não  apresentassem  possibilidades  de  realizarem  atividades

produtivas (Soares, 1991).

O desenvolvimento acadêmico brasileiro nesse período sobre o uso

das ocupações foi realizado por médicos (Henrique Oliveira Matos, Ulisses

Pernambucano, Nise da Silveira) com base no tratamento moral de Auguste

Pinel (França) e no tratamento ocupacional de Hermann Simon (Alemanha)

(De Carlo, Bartalotti, 2001).

Desde o início do século XIX, mas, sobretudo no período em que

vivemos no Brasil o Estado Novo (1937-1945), a saúde dos trabalhadores

tornou-se  tarefa  do  Estado,  e  a  ausência  ou  presença  de  doenças  eram

adotadas  como  identificação  das  condições  de  saúde,  assim  como  nas

demais sociedades capitalistas, sem questionamento sobre a determinação

que as condições globais de vida têm sobre a saúde da população  (Soares,

1991).  Na  década  de  1940,  sob  forte  influência  norte  americana,  foram

implementados no Brasil serviços de reabilitação física, estando a ONU e a

Organização Internacional do Trabalho (OIT) entre os responsáveis por essa

difusão  (De  Carlo,  Bartalotti,  2001).  A  presença  desses  órgãos

internacionais evidencia as marcas determinantes da profissão relacionadas

à manutenção e recuperação da força de trabalho para o sistema econômico.

O Brasil não tinha grandes problemas com incapacitados de guerra, portanto

aqui  se  desenvolveu  especialmente  a  atenção  a  doenças  e  incapacidades

crônicas  (De Carlo, Bartalotti, 2001).

Os primeiros cursos de TO no Brasil datam desse período, com a

implementação pela ONU de um Centro de Reabilitação no Hospital  das

Clínicas, em São Paulo, justificando que este local foi escolhido por estar

em um grande centro urbano-industrial que poderia possibilitar realocação

profissional  da  população  incapacitada.  Além  disso,  a  proximidade  da

Universidade de São Paulo interessava para proporcionar formação de novas

profissionais técnicas, originariamente enfermeiras e assistentes sociais  (De

Carlo,  Bartalotti,  2001).  Há  registros  da  consciência  da  importância

econômica da profissão reconhecendo que 

financeiramente,  melhor  seria  reabilitar  do  que
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manter  uma  pessoa  dependente  dos  recursos  do
Estado. O campo da reabilitação era considerado,
no início da década de 1950, um dos campos mais
recentes  da medicina,  tendo um potencial  elevado
para  transformar  o  inválido  em  mão-de-obra
atuante (De Carlo, Bartalotti, 2001, p. 33).

A centralização  e  planejamento  da  saúde  pelo  Estado  brasileiro

acompanhou o movimento mundial,  após a Segunda Guerra Mundial,  de

intervenção direta, maciça e organizada da estrutura governamental sobre

a sociedade,  como fruto do processo de concentração do capital  (Soares,

2001).  O  discurso  que  justificava  estas  práticas  estava  relacionado  à

recuperação da saúde do povo (resultado de condições precárias de vida das

classes populares no modo capitalista  de produção),  mas na prática,  elas

estavam a serviço dos interesses das classes dominantes (Viana, 2006). As

instituições  de  saúde  focavam  na  regulação  entre  as  classes  sociais  ao

definirem o que seria a rotina “saudável”, inclusive a avaliação da doença

como fator que permite ou impede a execução do trabalho (Soares, 2001).

A formação das profissionais TOs seguia estritamente as exigências

da  ONU  –  financiadora  –  e  não  pretendia  realizar  desenvolvimento  de

conhecimento, mantendo o foco na formação técnica eminentemente clínica,

sintomatológica  específica  da  reabilitação  física   (De  Carlo,  Bartalotti,

2001).

Desse  período  até  o  início  da  década  de  1970,  a  profissão  se

desenvolveu, apesar da resistência da categoria médica que pressionava para

que se mantivesse estritamente técnica. Em 1969, no contexto da reforma

universitária na USP, a terapia ocupacional foi reconhecida como profissão

de nível superior e em, 1970, passou a integrar a Faculdade de Medicina da

USP  (De Carlo, Bartalotti, 2001).

Na  história  da  TO,  a  década  de  1970  é  reconhecida

internacionalmente como um período de crise de identidade da profissão. O

contexto  histórico  no  Brasil  nesse  período  era  de  renovação,  quando

ganhavam expressão os movimentos que culminariam na democratização do

país,  entre  eles,  o  movimento  da  reforma  psiquiátrica,  que  contou  com
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participação  importante  de  TOs  (Benetton,  2001).  Um  debate  sobre  a

necessidade de ações mais preventivas e comunitárias se instalou, buscando

para  além  da  reabilitação,  a  manutenção  da  saúde.  O  fechamento  dos

manicômios exigia o desenvolvimento de serviços comunitários e isso fez

crescer o trabalho de TOs  (De Carlo, Bartalotti, 2001).

A partir da segunda metade da década de 1970, com o refluxo da

economia capitalista mundial, observou-se tendência de redução de custos

com a saúde, especialmente no EUA. Nesse contexto, o desenvolvimento de

medidas de qualidade com otimização da utilização de recursos se refletiu

nos mercados de trabalho de todas as profissões da saúde. A necessidade de

serem competitivas no mercado de trabalho pressionou as trabalhadoras TOs

a  tornarem-se  mais  pragmáticas,  desenvolvendo  técnicas

“comprovadamente  eficazes”  e  “competentes”,  com  ênfase  nos  aspectos

mensuráveis do trabalho e no desenvolvimento de independência funcional

e  inserção  para  os  pacientes  (De  Carlo  e  Bartalotti,  2001).  Essa  crise

influenciou  novo  movimento  de  busca  por  validação  científica  e  social

gerando produção científica relevante em TO a partir desse período   (De

Carlo, Bartalotti, 2001).

2.3.2 Reestruturação produtiva, Estado de bem estar social e o impacto

na  profissão  terapia  ocupacional  –  a  mediação  das  políticas  estatais

sobre as práticas em saúde

A divisão técnica e social do trabalho é determinada pelas relações

sociais  de  produção,  e  o  que  se  escolhe  produzir  e  trocar  na  sociedade

capitalista depende primariamente de 2 fatores: a classe que detém os meios

de produção e a luta de classes em que determinado modo de produção é

dominante. Nos EUA e em outros países capitalistas ocidentais, depois da

segunda  guerra  mundial,  a  relação  entre  esses  fatores  manifestou-se  no

aumento dos serviços de assistência social e de saúde. Além da função de

acumulação de capital  para  a  classe dominante  (que  detém os  meios  de

produção), esses serviços respondiam a necessidades da classe trabalhadora

que ganhava força de expressão na luta de classes naquele período (Navarro,
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1982;  Viana,  2006).  O  desenvolvimento  da  terapia  ocupacional  nesse

período  guardou  relação  com essas  expressões,  sendo  uma profissão  do

campo da saúde, fundamental, no período, para a manutenção da força de

trabalho. Nesse período acontece a difusão do Movimento Internacional de

Reabilitação,  que  expandiu  as  práticas  de  que  as  TOs  faziam  parte,

desenvolvendo conhecimento  técnico  e  se  instalando como profissão em

países como o Brasil.

Quando entre o final da década de 1960 e o início da década de

1970, os sindicatos deslocaram seus interesses dos efeitos  psicológicos e

sócio-psicológicos das estruturas trabalhistas para entender e interferir nas

causas econômicas, técnicas e políticas dessas estruturas, eles passaram a

questionar  as  relações  de  poder  e  a  inviolabilidade  dos  direitos  de

propriedade (Navarro, 1995). Esse fenômeno influenciou redefinições das

relações  entre  trabalho  e  capital  que  se  expressaram,  na  Europa,  em

reformas das leis trabalhistas. O Estado e as classes dominantes, entretanto,

não tardaram em responder com mudanças nos processos de produção e nas

relações dentro das empresas (Navarro, 1995; Viana, 2006).

Seja pela criação de novas indústrias, seja pela introdução de novas

tecnologias, enraizadas em vários setores da economia, houve então, uma

expansão exacerbada do controle sobre os processos de trabalho permitindo

aos capitalistas manter a produção em um desenho de eficiência máxima

(Navarro, 1982).

O trabalho em saúde não ficou fora das transformações da época. A

partir da década de 1970 aconteceu um grande crescimento na indústria de

serviços médicos, hospitais e educação, acompanhado por tecnicização do

trabalho:  técnicos  de  enfermagem  fazendo  trabalho  que  antes  era  de

enfermeiras,  automação  dos  laboratórios.  A velocidade  na  mudança  do

trabalho depende da pressão por eficiência e lucro do capitalista e das forças

de  resistência  da  classe  trabalhadora  (Navarro,  1982;  Viana,  2006).  A

expressão  desse  contexto  no  desenvolvimento  da  terapia   ocupacional

deu-se  pelo  formato  técnico  da  profissão  submetido  ao  campo  de

conhecimento  e  às  condutas  médicas,  que  controlavam  o  processo  de
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trabalho em TO. Outra manifestação foi o afastamento da pesquisa e do uso

das ocupações de forma complexa, observado por Hooper e Wood (2002)

em uma tendência a classificar os termos holismo, ação e experimentação,

por exemplo, como conceitos mais alternativos, predominando um discurso

que aportaria maior credibilidade por meio de tratamentos e termos técnicos

e biomédicos, que predominavam então. 

O modo de produção está  na base do processo de produção em

saúde, que por sua vez, se organiza através de processos de trabalho. Esses

processos de trabalho se articulam para, como nas demais práticas sociais,

responder a necessidades capitalistas de reprodução social (Campos, Soares,

2013).

Esses processos sofrem a mediação das políticas de Estado, pois

segundo Viana (2006), na perspectiva marxista, o Estado reconfigura a sua

forma de regularização de acordo com as formas que o capitalismo assume.

O Estado  é  a  principal  forma de  regularização  das  relações  sociais na

sociedade de classes, sendo derivado do modo de produção, ou seja, há uma

relação indissolúvel entre Estado e modo de produção. 

As  políticas  estatais  acompanham as  tendências  gerais  impostas

pelo Estado, mas também são fruto da correlação de forças de outros setores

organizados  da  sociedade,  respondendo  também  em  certa  medida  à

correlação de  forças  (Viana,  2006).  Apresentaremos as  manifestações  da

correlação  de  forças  na  constituição  da  profissão  terapia  ocupacional  no

Brasil a partir da reestruturação produtiva da década de 1970.

Werneck-Viana (2009), em texto que discute as políticas sociais na

sociedade moderna,  retomou o fenômeno do Estado de bem estar  social,

para depois discutir a produção de conhecimento no campo dessas políticas.

Ela observou que houve um processo histórico de tentativas de conciliação

entre  os  ideais  de  liberdade  e  igualdade  desde  o  século  XVI;  e  essa

conciliação desenvolveu-se no século XX, no formado do Estado de bem

estar  social.  A concepção que  alcançou maior  expressão  na  disputa  pela

regulação  do  Estado  de  Bem  Estar  Social  foi  a  que  ela  chamou  de

concepção liberal revisitada, em que os ideais de igualdade e liberdade são
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compatibilizados apenas se a igualdade for aquela de oportunidades: todos

são  cidadãos  livres  e  autônomos  por  escolha  própria.  Ao  assumir  essa

concepção,  os  sistemas  de  políticas  sociais  buscaram  estritamente,

proporcionar capacitação para exercício da autonomia: ensino focado no que

é fundamental e saúde focada na promoção. Assim, os sistemas públicos e

privados  seriam  para  todos  e  a  competição  premiaria  os  melhores

(Werneck-Viana, 2009).

No Brasil, o Estado de bem estar social fundamentou a formulação

da constituição de 1988, com a universalidade sendo a base da proposta de

implementação.  Entretanto,  a  concepção  liberal  revisitada  ocupou  os

espaços durante a década seguinte, de regulamentação das políticas sociais

instituídas  na  constituição  (Werneck-Viana,  2009).  Essa  concepção

ideológica  carrega  consigo,  entre  outras  influências,  uma  atribuição  de

inexorabilidade  às  transformações  em  curso  na  realidade,  e  por  vários

motivos, mostrou-se unânime na construção das políticas sociais brasileiras,

expressando-se em um empobrecimento dos debates sobre a questão social e

as formas de enfrentá-la (Werneck-Viana, 2009).

Nesse contexto,  tomou-se a realidade como auto-explicável  e os

cientistas  sociais  passaram  a  correr  atrás  da  realidade  auto-explicável  e

inevitável,  focando  pesquisas  no  empirismo,  no  relato  de  práticas,

superestimando a descrição empírica em detrimento da elaboração teórica.

Destituiu-se  de  validade  a  importância  das  grandes  interpretações,  e  as

polêmicas  desbotaram.  Tornaram-se  dispensáveis  as  fundamentações

teóricas, e supérfluas as discussões acadêmicas sobre elas (Werneck-Viana,

2009).

Na visão das autoras Hooper e Wood (2002), desconexões de longa

data  entre  conteúdo  acadêmico  básico,  teoria  e  técnicas  associadas  a

métodos  pedagógicos  que  desencorajam  o  questionamento  crítico

permitiram  uma  visão  do  humano  como  um  sistema  biológico

descontextualizado de estruturas e funções presumivelmente universais nas

raízes da TO e no seu desenvolvimento.

Essa falta de integração gerou uma ruptura entre teoria e métodos
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clínicos.  Esse  fenômeno  está  relacionado  a  inúmeros  problemas  de

identidade que vivemos na profissão; e pode ser entendido como um dos

motivos  pelos  quais  frequentemente  observamos  que  as  TOs  podem

expressar um comprometimento com a atividade, mas não são capazes de

conectar teoria e prática, usando a teoria que estiver mais de acordo com a

demanda da população atendida (Hooper, Wood, 2002).

2.3.3 Fundamentos e propostas teóricas em terapia ocupacional

Uma classificação das  práticas  em TO foi  proposta  nos  Estados

Unidos  a  partir  de  três  quadros  de  referência:  aquisicional,  analítico  e

desenvolvimentista.  Cada quadro descreve a  natureza do ambiente  e  dos

humanos, define função e disfunção e descreve as técnicas e ferramentas

para avaliação e princípios pelos quais a mudança pode ser facilitada de

forma singular (Creighton, 1985).

1. Aquisicional: foca nos comportamentos ou habilidades relativamente

concretos  que  o  paciente  precisa  para  funcionar  em  uma

comunidade. As habilidades são vistas como independentes uma da

outra e pouca atenção é dispendida para determinar as razões da falta

de  habilidade.  A  avaliação  busca  presença  ou  ausência  de

habilidades e o tratamento pretende melhorar aquelas mais úteis no

momento  imediato,  ou  mudar  o  ambiente  para  melhorar  a

desempenho  do  paciente.  Biomecânica  e  práticas  de  reabilitação

física localizam-se nesse quadro de referência. Muitos programas de

TO com essa base  focam orientação para  colocação vocacional  e

avaliação  de  desempenho  de  pacientes  em  áreas  consideradas

importantes para um emprego bem sucedido (Creighton, 1985).

2. Analítico:  foca  nas  funções  cognitivas,  emocionais  e  sociais  do

paciente. A disfunção é entendida como comportamento irracional,

resultado  de  conflito  entre  questões  do  indivíduo  e  o  sistema  de

valores ou o ambiente. A avaliação é um processo de identificação

de conflitos inconscientes explorando a historia, comportamento e
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comunicação  simbólica  da  pessoa  e  o  tratamento  pretende  trazer

conteúdo inconsciente à consciência, para que o paciente possa dar

sentido a isso e afinal poder controlar  os comportamentos.  Ações

nesse quadro de referência podem por exemplo, prover estrutura em

que  os  pacientes  possam  explorar  pensamentos,  sentimentos,

comportamentos  e  os  impactos  nas  relações  e  produtividade

(Creighton, 1985) .

3. Desenvolvimentista: assume que os indivíduos progridem através de

vários  estágios  de  desenvolvimento  em  várias  áreas  da  função

humana.  A  avaliação  nesse  caso  identifica  o  estágio  de

desenvolvimento  do  paciente.  O  tratamento  é iniciado  pela  área

funcional  que  for  identificada  como mais  primitiva  na  avaliação,

com  o  objetivo  de  ajudar  o  paciente  a  vencer  as  etapas  de

desenvolvimento até o estágio apropriado às suas condições e idade

ou  até  o  limite  possível  para  aquela  pessoa.  As  abordagens  de

neurodesenvolvimento  nas  disfunções  físicas  e  de comportamento

ocupacional  localizam-se  nesse  quadro  de  referência  (Creighton,

1985) .

Entendemos que o esforço classificatório se coloque na tentativa de

organizar a produção de conhecimento e práticas da profissão. Ainda assim,

observamos que essa classificação não é fundamentada em epistemologia,

mas nas formas empíricas do trabalho em TO e, portanto, não aprofunda o

entendimento sobre os determinantes do processo saúde-doença, os sujeitos

e os objetos dessas práticas. 

Clark et  al (1991) apresentam a Ciência Ocupacional como uma

disciplina científica definida pelo estudo sistemático do humano como um

ser ocupacional, e desenvolvida para fornecer ciência de base para a prática

em TO (Clark et al, 1991) . No início da década de 1990 foi estabelecido um

programa de doutorado na University of Southern California, Los Angeles;

e com a tarefa de prover uma descrição multidimensional dos substratos,

formas,  funções,  significados,  e  contextos  socioculturais  e  históricos  da

ocupação, a  Ciência  Ocupacional foi  criada enfatizando a habilidade dos
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humanos  de ativamente  buscar  e  orquestrar  ocupações  ao longo da  vida

(Clark et al, 1991).

De acordo com a ciência ocupacional, ocupações são aquilo que é

ordinário  e  familiar  que  as  pessoas  realizam  todos  os  dias.   São  um

empreendimento  unicamente  humano  devido  à  extensão  de  seu  veículo

simbólico (Clark et al, 1991). Nesta perspectiva, as ocupações são definidas

a partir  de uma perspectiva multidimensional,  como partes  de atividades

significativas pessoal e culturalmente, de que os humanos se ocupam, e que

podem  ser  nomeadas  no  léxico  de  nossa  cultura  (Clark  et  al,  1991).

Diferentemente dos animais, as ocupações humanas requerem consciência,

habilidade  de  recordar  e  planejar  eventos,  e  habilidade  de  elaborar

significados pessoais e culturais (Clark et al, 1991).

A interdisciplinaridade é inerente à Ciência Ocupacional, mas ela

constitui um campo distinto de questionamento, tendo seu próprio objeto e

ênfase.  Discursa  teoricamente  sobre  toda  a  extensão  dos  fenômenos  em

torno da ocupação humana (Clark et al, 1991) . O humano visto como um

orquestrador ativo das suas ocupações ao enfrentar os desafios da vida –

agente  consciente  e  ativo  que  interage  dinamicamente  com os  contextos

culturais e históricos (Clark et al, 1991).

Clark  et  al  (1991)  são  categóricos  ao  afirmarem  que  um

conhecimento de base bem estabelecido sobre a ocupação dificilmente será

elaborado  a  menos  que  os  esforços  de  pesquisa  estejam  explicitamente

direcionados  para  o  estudo  da  ocupação  como  um  empreendimento

simbólico e unicamente humano (Clark et al, 1991).

Além da proposta de classificação e da proposta teórica da Ciência

Ocupacional de Clark (Clark et al, 1991), foram desenvolvidos sistemas e

modelos  específicos  da  TO  para  organizar  a  teoria  sobre  a  prática.  É

importante assinalar que as práticas em TO são fundamentadas em modelos

e teorias de outros campos e portanto, as abordagens discutidas a seguir não

podem ser consideradas suficientes para discutir  a totalidade das práticas

contemporâneas em TO. A finalidade dessa exposição é  aproximar-se do

que  foi  possível  ao  longo  do  tempo,  teorizar  e  discutir  como  produção
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específica  do  núcleo  de  saberes  e  práticas  da  terapia  ocupacional,  para

fundamentar  uma  discussão  sobre  o  objeto  desta  pesquisa.  O  fato  de  a

produção ser insuficiente para abarcar as práticas contemporâneas constitui

dado importante a ser observado na coleta de dados e confrontado na sua

análise.

2.3.3.1 Fidler e Fidler – teoria psicodinâmica (Fidler, Fidler, 1963)

O modelo dos Fidler foi descrito no livro Occupational therapy: a

communication process in psychiatry, de 1963, por Gary Fidler e Jay Fidler.

Gary Fidler  foi  uma terapeuta ocupacional  de produção relevante  para a

profissão,  apesar  de  não  ter  publicado  muito  sobre  o  modelo.  Por  esse

motivo é difícil encontrar descrições do modelo por eles proposto em forma

de artigo. 

Neste modelo, o programa terapêutico deve oferecer experiências

promotoras  de  relações  colaborativas,  em  que  possam  ser  explorados

conceitos sobre si  mesmo e sobre os outros,  reavaliados esses conceitos,

respondidas  algumas  das  necessidades  básicas  frustradas  no  passado  e

buscado o  desenvolvimento  de  uma identidade  própria  mais  solidamente

integrada  e  um  conceito  dos  outros  que  seja  mais  realista;  além  de

consolidar esses crescimentos pela contínua experimentação e exploração.

Essas  são,  para  os  autores,  experiências  emocionais  corretivas  (Fidler,

Fidler, 1963).

Os Fidler entendiam a Terapia  ocupacional como um processo de

comunicação,  preocupado  com:  a  ação,  o  sentido  da  ação,  seu  uso  na

comunicação de sentimentos e pensamentos, e o uso da comunicação não

verbal em beneficio do paciente; tomando como pressuposto que todos nós

usamos  ações  para  comunicar  sentimentos  e  atitudes  nas  experiências

cotidianas (Fidler, Fidler, 1963) .

Focalizar  a  comunicação  tinha  como  finalidade  entender  o

comportamento  e  melhorar  a  capacidade  de  funcionar  na  comunidade

(Fidler , Fidler, 1963) . A TO nesse modelo é definida como um processo de

transformação de experiências subjetivas internas privadas em uma forma
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expressa, acessível ao reconhecimento pelas pessoas, para que então alcance

validade no mundo real compartilhado (Fidler, Fidler, 1963).

Três  aspectos  desse  processo  são  apresentados:  a  atividade;  os

objetos usados  na  atividade,  bem  como  os  criados  pela  atividade;  e  as

relações que influenciam e são influenciadas pela atividade  (Fidler, Fidler,

1963).  Em  essência,  a  atividade  e  os  objetos  usados  no  processo  da

atividade funcionam como agentes catalizadores ou estimulantes elicitando

respostas ou reações intrapsíquicas e interpessoais , sendo usadas na forma

que for mais apropriada para as necessidades do paciente e orientação de

tratamento.

Os  conhecimentos  técnicos  requeridos  para  essa  prática  são:

psicodinâmica da ação e comportamento; significados real e simbólico dos

objetos; e a psicodinâmica das relações interpessoais (Fidler, Fidler, 1963).

Implícito no processo está o conceito de inconsciente, sem o qual o conceito

de TO não pode ser realizado ou entendido na visão desses autores (Fidler,

Fidler, 1963) .

2.3.3.2  Modelo  de  Ocupação  Humana de  Kielhofner e  Burke  (1980)

(Kielhofner, Burke, 1980)

Observando a década de 1970 como o período de crise da profissão

terapia  ocupacional,  Kielhofner  e  Burke  (Kielhofner,  Burke,  1980)

entenderam  que  a  TO  precisava  selecionar  um  paradigma  de  ocupação

humana  como  base  conceitual  universal  se  quisesse  se  desenvolver,  e

mesmo,  sobreviver  como  profissão  da  saúde  (Kielhofner,  Burke,  1980).

Apresentaram então um modelo baseado na teoria geral dos sistemas, como

primeiro  passo  para  o  desenvolvimento  desse  paradigma,  para  que

integrasse conceitos teóricos de representação da ocupação para prática e

para  pesquisa.  Declararam  ser  um  modelo  preliminar  e  exploratório,

portanto incompleto, a ser validado e refinado posteriormente. Esse modelo

é amplamente citado nas produções posteriores.

O Modelo de Ocupação Humana é baseado na premissa de que a

ocupação é um aspecto central da experiência humana e origina-se de uma
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tendência inata dos humanos: o desejo de explorar e dominar o ambiente.

Sociedade e cultura ao mesmo tempo que são fruto, dependem da ocupação

humana: trabalho e lazer, mais do que produtos da essência humana, são a

própria essência da existência humana.  A partir disso, a clínica da TO toca a

mais profunda e poderosa resposta adaptativa – a habilidade de encontrar

significado e desafio nas  tarefas  diárias,  nas  ocupações.  Para  entender  o

modelo,  os  autores  propõem  entender  primeiramente  a  organização  do

quadro de referência e em seguida os conceitos específicos que descrevem e

explicam a ocupação humana.

Um sistema aberto é um complexo organizado de subsistemas que

estão em interação dinâmica, e o próprio sistema interage com o ambiente.

Para o presente modelo,  o  sistema representa a  pessoa,  e  a  interação do

sistema com o ambiente é a ocupação humana. O ambiente é o contexto

cultural,  físico  e  social  em que  o  sistema  opera,  composto  por  objetos,

eventos e  outras  pessoas.  E as  formas de o sistema se relacionar  com o

ambiente são:

• entrada (input) – informação que entra no sistema vinda do

ambiente, e sem ela o sistema não pode funcionar

• saída  (output)  –  aspectos  mentais,  físicos  e  sociais  da

ocupação

• respostas  (feedback)  –  informação  sobre  as  consequências

das  ações,  é  a  partir  delas  que  o  sistema  tem  os  resultados  das  saídas

realizadas (output)

• e processos internos (throughput) – interação das entradas e

respostas com as estruturas internas e funções do sistema.

É pelos processos de entrada e resposta que o sistema se organiza e

adapta ao ambiente, gerando novas saídas. Essas novas saídas, por sua vez,

produzirão  novas  respostas  que  modificarão  novamente  o  sistema.  Os

processos de organização interna ao sistema nesse fluxo de informação são

os chamados processos internos. 

A interação entre o sistema e o ambiente acontece por meio de um
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ciclo em que conforme o sistema produz saídas ou ações, ele cria novas

informações que vão voltar a modificá-lo. As partes internas do sistema que,

em relação com o ambiente, representam a ocupação humana, são arranjadas

hierarquicamente  em 3  subsistemas  que  organizam e  regulam as  saídas:

volição, habituação e desempenho.

Os  sistemas  vivos  só  podem  existir  em  um  ambiente  (objetos

externos, pessoas e eventos) que influencia as ações do sistema - o ambiente

altera e é alterado pelo sistema, um moldando o outro.

Um sistema aberto deve ser entendido considerando-se sua história

– a integridade dele é preservada através da constante mudança. Os padrões

de  mudança  dos  sistemas  humanos  são  os  padrões  de  mudança  nas

ocupações humanas: são determinados culturalmente, mas de maneira geral,

é possível entender esse processo observando que a maioria das sociedades

têm  um  padrão  de  brincadeiras  possíveis  na  infância,  seguidos  de  um

período de  aprendizado que  prepara  um jovem membro dessa  sociedade

para participação produtiva na vida adulta.

As  saídas  do  sistema  englobam  as  ações  e  informações  e

conformam  o  comportamento  ocupacional.  As  informações  atribuem

sentido,  importância,  relevância  e  interesse  ao  mundo  e  acontecem

simultaneamente às ações, que são guiadas pelo fluxo de informações entre

o sistema e o ambiente. Ação e informação são combinadas pelo sistema

para  alcançar  resultados  pelo  uso  das  habilidades,  de  acordo  com  as

expectativas para a desempenho (organizada pelos hábitos e papéis), e com

finalidade de satisfazer os propósitos do próprio sistema (volição).

Conforme a pessoa se envolve em seu ambiente, suas ocupações

geram respostas que deverão guiar o comportamento futuro. Essas respostas

informam  o  sistema  sobre  limites  e  possibilidades  fisicamente  e

socialmente. Essas informações interferem nas percepções e representações

de eficácia afetando o subsistema de volição. Hábitos e papéis também são

ajustados a  partir  da informação que o ambiente oferece em resposta  ao

comportamento ocupacional. A sociedade demanda do sistema humano pela

via das normas e definição de papéis, apresentados pelos pais, pares, e uma
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série de instituições onde os papéis ocupacionais se realizam. 

2.3.3.3 Modelo de Desenvolvimento Humano pela Ocupação de Clark

(1991)

Este modelo parte da premissa de que os seres humanos são seres

ocupacionais  e  pretende  apresentar  uma visão  sobre  o  humano  que  seja

singular para a ciência ocupacional, enfatizando a complexidade e o caráter

simbólico da ocupação (Clark et al, 1991) . Baseados em Kielhofner e Burke

(1980), Clark et al (1991) afirmam que a pessoa é vista como um sistema

aberto em interação com seu ambiente durante toda a vida, do nascimento

ao  envelhecimento.  É  um conjunto  de  subsistemas  concretos  e  abstratos

organizados hierarquicamente. A ocupação nesse modelo é o “output” desse

sistema  humano  que  compreende  seis  subsistemas  (essenciais  para  o

entendimento da ocupação) (Clark et al, 1991):

• Físico – fenômenos que podem ser descritos apropriadamente

por processos psicoquímicos. Explicações sobre os mecanismos musculares

que contribuem para o uso habilidoso das mãos constitui teoria abrangida

pelos limites conceituais da ciência ocupacional nesse sub-sistema.

• Biológico  –  difere-se  do  físico  por  compreender  sistemas

vivos  relacionados  diretamente  à  adaptação  biológica.  Inclui  o  impulso

biológico para algumas realizações.

• Processamento  de  informação  –  lida  com  operações

cognitivas usadas pelos humanos para organizar o comportamento. Funções

perceptivas e conceituais, aprendizado, memória e planejamento e a forma

como essas funções moldam o envolvimento nas ocupações.

• Sociocultural – foca na percepção da pessoa das expectativas

sociais e culturais para o comportamento ocupacional, já que as ocupações

são  ordenadas  nos  contextos  sociais.  Portanto,  padrões  socioculturais

estruturam os papéis ocupacionais.

• Simbólico-avaliativo – relativo aos sistemas sociais  usados

na avaliação pessoal do valor de uma ocupação. Relevante pela potencial
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contribuição que o sistema de símbolos tem para a explicação da ocupação,

na medida em que influenciam escolhas de ação ou o significado conferido a

dadas ocupações.

• Transcendental – refere-se aos significados que uma pessoa

atribui às suas experiências na vida e a motivação que a impulsiona a viver.

Transcendência como a relação com, e direção intencional para o futuro de

acordo com ideias, emoções, esperança, preparação, metas.

Características principais do modelo – pressupostos:

• ocupação  não  pode ser  explicada  com foco  em um único

subsistema do sistema humano;

• ocupação  precisa  ser  estudada  no  contexto  imediato  e  no

contexto da história da pessoa;

• ocupação é disparada pela necessidade do sistema humano

por eficácia e competência;

• apesar  de  poder  ser  observada  como  comportamento,  a

ocupação não pode ser inteiramente entendida sem ser levado em conta o

significado individual (por exemplo, comer para sobreviver é diferente de

comer como pausa no trabalho);

• um estudo mais produtivo da ocupação requer uma síntese do

conhecimento das ciências biológicas e sociais (Clark et al, 1991).

2.3.3.4 Nelson - Síntese Ocupacional (Nelson, 1996)

Nelson  (1996)  propõe-se  a  definir  termos  básicos  da  Terapia

ocupacional e do campo de estudos da ocupação. Apresenta uma definição

de  ocupação  terapêutica  acompanhada  de  um  entendimento  do  uso  da

ocupação  terapêutica,  afirmando  que  esses  conceitos  cunhados  por  ele

oferecem uma forma sistemática de contrastar modelos de prática,  sendo

termos básicos da Terapia  ocupacional. Para esse autor, o coração da TO é a

ocupação terapêutica (ocupação como medida terapêutica) através da síntese

ocupacional. Apesar disso, reconhece que muitas das intervenções feitas por

TOs  não  envolvem  ocupação  terapêutica:  reposicionamento  no  leito  e
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colocação de uma tala  de descanso podem ser  benéficas,  mas há muitas

ações benéficas que não são ocupacionais. Essas ações, entretanto, se em um

contexto de síntese ocupacional, com sentido para o paciente, e promovendo

um  desempenho  ativo  do  paciente,  podem  ser  formas  ocupacionais.  Os

parâmetros e conceitos do trabalho de Nelson pretendem contribuir para a

determinação sobre o que é ocupacional e o que não é; define os termos

básicos recomendando que se evitem ambiguidades e a confusão resultante

delas, assumindo um termo único para cada fenômeno:

• Ocupação:  é  a  relação  entre  a  forma  ocupacional  e  o

desempenho ocupacional.

• Estrutura de desenvolvimento da pessoa: natureza da pessoa

como um ser  holístico,  com características  sensoriomotoras,  cognitivas  e

psicossociais.

• Forma ocupacional: composição das circunstâncias físicas e

socioculturais  externas  à  pessoa  que  influenciam  o  desempenho

ocupacional.

• Desempenho ocupacional:  o  fazer  voluntário  da pessoa no

contexto da forma ocupacional.

• Sentido: o processo interpretativo da pessoa quando encontra

uma  forma  ocupacional,  incluindo  percepções,  símbolos  e  experiência

afetiva.

• Propósito: a experiência de desejar um resultado de um dado

desempenho ocupacional.

• Impacto:  o  efeito  do  desempenho  ocupacional  na  forma

ocupacional gerada a partir da intervenção da TO.

• Síntese ocupacional:  o desenho da forma ocupacional  pelo

TO em colaboração com o paciente para avançar na avaliação terapêutica ou

alcançar uma meta terapêutica. É um ato essencial da TO. 

• Avaliação  ocupacional:  o  desenho  que  a  TO  faz  das

inferências sobre a estrutura de desenvolvimento da pessoa e configuração

ocupacional.  Realizada  por  meio  da  observação  dos  desempnehos
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ocupacionais  da pessoa  e  impactos  no contexto das  formas ocupacionais

sintetizadas. 

• Adaptação  ocupacional  como  objetivo  terapêutico:  no

contexto  de  uma  forma  ocupacional  sintetizada,  adaptação  é  o  efeito

positivo  do  propósito  de  uma  pessoa  associado  ao  seu  desempenho

ocupacional, em sua estrutura de desenvolvimento. Adaptação é a mudança

na pessoa por meio do fazer. Todo aprendizado é uma adaptação.

• Compensação  ocupacional  como  objetivo  terapêutico:  a

conquista  de  um  impacto  bem  sucedido  por  meio  de  um  desempneho

ocupacional  substitutivo  no  contexto  da  forma  ocupacional  sintetizada.

Contornar um problema insolúvel. 

• Promoção de saúde e prevenção de doenças como objetivos

terapêuticos: no contexto de uma forma ocupacional sintetizada, o avanço

do bem estar e o combate das desvantagens, incapacidades e dos prejuízos

por meio de avaliação ocupacional, adaptação ocupacional e compensação

ocupacional.

• Ocupação  terapêutica:  desempenho  ocupacional  com

propósito e sentido que leva à avaliação precisa, à adaptação positiva, e à

compensação  bem  sucedida,  tudo  dentro  do  contexto  de  uma  forma

ocupacional  sintetizada.  O  objetivo  é  prover  um  desafio  preciso  para  a

estrutura em desenvolvimento da pessoa atendida.

Nelson (1996) estamenta que a ocupação terapêutica pela via da

síntese  ocupacional  é  o  que  a  profissão  tem para  oferecer  à  sociedade.

Importante  consideração  é  feita  sobre  esse  conceito:  ele  usa  o  termo

ocupação ao invés de atividade por dois motivos: além do termo “atividade”

ser abrangente demais (atividade intestinal, atividade vulcânica), considera

que os TOs precisam relacionar o termo “ocupacional”, de seus títulos, aos

serviços que realizam. 

Uma afirmação da necessidade da profissão TO para a sociedade é

feita  por  Nelson  (1996).  Afirma  que  as  teorias  sobre  a  estrutura  de

desenvolvimento  humano  mudam  do  acordo  com  a  visão  sobre  o  ser
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humano que se emprega, e de acordo com isso muitos modelos de prática e

quadros  de  referência  podem  ser  construídos.  Assume  que  sempre  será

necessária uma profissão baseada no desenho de formas ocupacionais que

encorajem  desempenhos  ocupacionais  com  sentido  e  propósito,  que

orientem a avaliação, adaptação e compensação (Nelson, 1996).

2.3.3.5  Royeen  -  uso  da  Teoria  do  Caos  para definir  um quadro  de

referência em TO (Royeen, 2003)

Royeen (2003) aponta ser essencial entender a ocupação como um

processo,  e  não  como  um  produto.  Apesar  de  outras  autoras  terem

apresentado a ocupação como meio e fim da prática da profissão, Royeen

considera que isso atrapalha a compreensão da profissão pelos que estão

fora dela. Desenvolve esse trabalho sob influência de Clark et al (1991) e de

Nelson (1996).

Royeen (2003) ao avaliar a produção pregressa sobre TO, entende

que é possível definir 3 campos na forma de fazer TO:  mente, coração, e

arte, respectivamente as práticas baseadas em evidência, a ética, e o uso da

criatividade  e  intuição  nas  práticas  em TO.  Afirma que  é  necessário  ter

perspectivas interdisciplinares se quisermos entender  as verdades sobre a

experiência de sermos humanos.

Depois da segunda guerra a teoria do caos se desdobrou em teoria

dos sistemas  dinâmicos,  que superou o uso  da  teoria  geral  dos  sistemas

como  um  paradigma  científico  dominante  permeando  vários  campos  do

conhecimento, e em 2003, Royeen propõe que permeie também a TO e a

ciência ocupacional (Royeen, 2003).

Pela teoria do caos, a sensibilidade das condições iniciais de um

processo complexo é incapaz de prever resultados específicos. A ocupação

humana tem esse tipo de complexidade. Cinco suposições compõem a teoria

do caos: interações entre variáveis no sistema caótico não são lineares; as

variáveis se co-afetam e são interdependentes; sistemas caóticos existem em

estados de  fluxo ou turbulência  fora de equilíbrio;  sistemas caóticos  são

auto-guiados,  auto-organizados,  não  hierárquicos  e  demonstram
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comportamento  emergente;  e  sistemas  caóticos  possuem  uma  ordem

intrínseca.

A autora  previne  sobre  o  uso  da  teoria  do  caos:  não  deve  ser

tomada  como  uma  teoria  estrutural,  mas  instrumental,  por  não  ser  uma

teoria compreensiva, mas um conjunto de ideias, conceitos, observações e

modelos  que  pode  facilitar  o  desenvolvimento  de  um  corpo  de

conhecimento sobre ocupação e terapia. Ela entende, porém, que o uso dessa

teoria  permitirá  a  incorporação  da  maioria  dos  trabalhos  teóricos  e  de

pesquisa feitos até a data em ciência ocupacional e terapia  ocupacional,

assim como definir uma diferença entre eles. Dessa forma, apresenta sua

leitura sobre a ocupação. Os construtos apresentados se relacionam entre si e

são camadas de interação da ocupação: 

• complexidade – a ocupação é altamente complexa.

• padrões e metapadrões – os padrões da ocupação moldam e formam

as  nossas  vidas.  E  a  identidade  ocupacional  é  constituída  pelos

significados pessoais de nossos padrões de ocupação. O desafio da

TO e da ciência ocupacional seria discernir os padrões de ocupação

que dão origem a condições ou estados variáveis, tais como doença,

saúde, alegria ou injúria.

• processo – ocupação é muito mais que atividade; é um processo e

não  um  produto  observável.  Os  processos  ocupacionais  se

inter-relacionam, acontecendo vários deles ao mesmo tempo em uma

teia  de  processos  ocupacionais.  Essa  conceitualização  permite

ampliar  o  olhar  sobre  a  ocupação  como um sistema de  contínua

auto-geração, em que fazer gera sentido, que gera mais fazer e assim

por  diante.  Propõe entendermos  que existimos como humanos  na

medida em que nos engajamos em processos ocupacionais.

• forma – ocupação pode ser  considerada um processo caótico  que

molda o ser humano. 

• variação  –  a  complexidade  ocupacional  é  determinada,  em parte,

pela  variação  permitida  pelos  graus  de  liberdade  nos  sistemas
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dinâmicos do indivíduo. Ciência ocupacional seria a identificação e

delineamento das redes (redes de sistemas, processos ocupacionais

internos,  dimensões ocupacionais e  contextos ocupacionais)  e  dos

parâmetros de controle. A Terapia  ocupacional seria a perturbação

intencional,  ou  adaptações  criativas,  dos  parâmetros  de  controle

agindo sobre a rede desenhada para promover saúde e bem-estar –

semelhante  segundo  a  autora  à  síntese  ocupacional  de  Nelson

(1996).

• transciência – estado caótico em que existimos no intervalo entre

ocupações.

De acordo com esses construtos,  ocupação, na proposta de Royeen

(2003) é a organização da não-uniformidade em uma nova forma por meio

da  participação.  A teoria  do  caos  permite  o  entendimento  do  uso  da

ocupação como um processo de normalização,  e  nesse  caso,  a  ocupação

permite  participação  e  atividade  consistentemente  com  a  CIF  (Código

Internacional de Funcionalidades) o que fortalece a afirmação da profissão

como socialmente importante, uma preocupação da autora.

2.3.3.6  AOTA –  Quadro  de  referência  Domínio  e  Processos  da  TO

(AOTA, 2008)

Em 2008 a AOTA (American Occupational Therapy Association)

lançou oficialmente a segunda edição do quadro de referência para a prática

de TO – Domínio e Processo (AOTA, 2008): explicando que, para guiar a

prática de TO, eles têm estudado a ocupação humana e seus componentes.

O quadro de referência da AOTA não se propõe a ser um modelo,

mas pretende articular a contribuição da TO na promoção de saúde, e na

participação  de  pessoas,  organizações  e  populações  por  meio  do

engajamento na ocupação (AOTA, 2008). Parte do princípio central de que

há uma relação positiva entre ocupação e saúde e que os humanos são seres

ocupacionais.  No  quadro  de  referência  criado,  é  articulada  uma  visão

baseada  na  ocupação,  centrada  no  cliente,  contextual  e  baseada  em

evidências. Domínio e processo são seções do quadro de referência e dão
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diretrizes para as práticas em TO.

O conceito de domínio refere-se ao alcance da profissão e às áreas

em que a TO estabeleceu corpo de conhecimento e expertise, mas também à

complexidade de fatores que empoderam e possibilitam o engajamento e

participação  do  cliente  em  ocupações  positivas  de  promoção  de  saúde.

Assim, os aspectos do domínio da terapia ocupacional são: demandas da

atividade, habilidades de desemoenho, padrões de desempenho, fatores do

cliente, contexto e ambiente, e áreas de ocupação. Relevante no domínio é o

conceito de justiça ocupacional: preocupação das TOs com fatores éticos,

morais  e  cívicos,  que  possam  sustentar  ou  impedir  engajamento  na

promoção da saúde em ocupações e participação em casa e na comunidade.

O conceito de processo refere-se ao processo de ocupação dinâmica

centrado no cliente usado para realizar o serviço da TO. A AOTA declara

que a TO é a única profissão que propõe o alcance de resultados terapêuticos

pelo engajamento em ocupações, que se configurariam como meio e fim de

um  processo  –  marca  singular  da  profissão.  O  processo  da  terapia

ocupacional inclui: avaliação, intervenção e monitoramento de resultados; e

não acontece linearmente. O foco e a prioridade do processo são definidos

conjuntamente entre TO e cliente (AOTA, 2008).

A avaliação é composta pelo perfil ocupacional (informação sobre

o  cliente  e  suas  necessidades,  problemas  e  preocupações  sobre  o

desemoenho em áreas de ocupação) e a análise de desempenho ocupacional

(foco na coleta e interpretação de informação sobre fatores que sustentam ou

impedem o desempenho ocupacional, delineando potenciais de abordagem e

intervenção). A análise de atividade é um fator importante da avaliação e diz

respeito às demandas típicas da atividade, o rol de habilidades necessárias

para realizá-la e os significados culturais que podem estar relacionados a

ela.

O ambiente externo e os contextos oferecem informações sobre as

influências abrangentes, subjacentes e incorporadas, provendo recursos que

irão sustentar o inibir o desempenho do cliente. Os contextos pessoais do

cliente também são importantes por influenciarem suas crenças, percepções
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e expectativas, afetando a sua identidade e as suas escolhas pelas atividades.

O cliente pode ser uma pessoa, uma organização ou uma população.

O  processo  de  intervenção  consiste  em  ações  da  TO  em

colaboração  com  o  cliente  para  facilitar  o  engajamento  em  ocupações

relacionadas  à  saúde  e  à  participação.  O  foco  está  em  modificar  os

ambientes e contextos e os padrões e demandas das atividades, promovendo

saúde, estabelecendo, restaurando e mantendo o desempenho ocupacional, e

prevenindo futuras deficiências e problemas de desempenho ocupacional. A

intervenção deve ser continuamente avaliada e revista.

O objetivo mais amplo do processo de intervenção em TO nesta

perspectiva  é  sustentar  a  saúde  e  a  participação  na  vida  pela  via  do

engajamento  nas  ocupações.  Inclui  habilidades  de  funcionamento,

percepções da própria saúde e satisfação com o cuidado. 

2.3.3.7  Jô  Benetton  –  Método  da  Terapia  Ocupacional  Dinâmica  -

Abordagem Psicodinâmica em Terapia Ocupacional

Jô Benetton desenvolveu o primeiro método brasileiro encontrado

nesta  revisão.  É  um método  bem  estabelecido,  e  ensinado  no  CETO  –

Centro  de  Especialidades  em Terapia   ocupacional  (www.ceto.pro.br)  no

formato de especialização clínica.

O  alicerce  conceitual  do  método  reside  na  dinâmica  da  relação

triádica estabelecida entre seus três termos: paciente, terapeuta e atividades.

Nessa relação, os movimentos de ação e de reação são determinantes da

dinâmica  relacional  (CETO,  2014)  e  ela  é  calcada  em  duas  estruturas

dinâmicas: a da realização de atividades e a intrapsíquica, definida pela

Psicanálise  (Benetton,  1994).  Aí  o  campo  transacional  é  instrumental

obrigatório, e é composto pelas atividades, o terapeuta, sua sala e espaços

externos, para a constituição da relação de objeto ( Benetton, 1991).

O  método  parte  de  três  pressupostos  fundamentais  (Benetton,

1991):

1. As  atividades  contêm  elementos  simbólicos  e  produzem

comunicação. A interpretação desses elementos deve ser feita pelo paciente
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no  processo  comunicacional.  Sem  isso,  as  representações  simbólicas

retiradas  de  hipóteses  teóricas  deverão  ser  guardadas  pelo  terapeuta  e

trabalhadas quando desse pressuposto.

2. Os pacientes estão inseridos socialmente,  à sua forma, e o

processo terapêutico deve buscar instrumenta-los para criar novos espaços e

principalmente os afetivos, para chegar a sua forma muito particular de

relacionar-se. Como regra geral, o propósito deve ser o de resgatar de um

passado semi destruído, a construção do aqui e agora, como instrumento de

um caminhar. 

3. A  investigação  é  parte  da  clínica.  Observar  os  fatos

ocorridos em torno das atividades sem explicitar hipóteses teóricas e seus

significados  simbólicos,  buscando  novos  caminhos com  o  paciente

permitem dar à clínica da TO o caráter de investigação.

A prática neste método está orientada à saúde e à educação, com

finalidade  de  construção  e  ampliação  das  atividades  do  cotidiano.  O

cotidiano  é  entendido  como  célula  inicial  para  a  participação  social,  a

vocação da profissão é  a  inserção social,  e  suas  práticas  não baseiam a

determinação das necessidades das pessoas atendidas a partir das patologias

( CETO, 2014).

Os principais movimentos da técnica são ( Benetton, 1991):

• As trilhas associativas – associar trabalhos realizados criando

uma trilha para a associação do indivíduo com seus personagens de forma

projetiva, tomando as atividades como instrumentos capazes de comunicar.

• O campo transacional – As atividades, o terapeuta, a sala e

espaços externos, compõem o campo transacional, instrumental obrigatório,

de acordo com a autora, para a constituição da relação de objeto 

• As questões da transferência – Usar os elementos do campo

transacional,  como a  contra-transferência,  com a  finalidade  de  explicitar

sentimentos  que  o  paciente  não  consegue  ou  não  pode  nomear,  abrindo

caminho para os relacionamentos e consequentemente a transferência. 

• Um código secreto – a constituição de um código secreto de
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comunicação na  relação  terapeuta-paciente,  rico  em  gestos,  atitudes  e

construções gráficas é uma realidade no contexto da TO. É por meio desse

código que a história particular do paciente pode ser contada e decifrada.

A autora aponta que a clínica da terapia ocupacional pretende ser

social em dois sentidos: na multiplicidade voltada para o conhecimento, e

no  direcionamento  da  manutenção  e  expansão  da  sociabilidade  para

doentes mentais (Benetton, 1994).

2.3.3.8  Abordagem  Sistêmica  e  Complexa  da  Terapia  Ocupacional

(Costa e Feriotti, 2007).

A prática clínica das autoras apontava para a necessidade de buscar

por  uma  alternativa  às  práticas  e  teorias  reducionistas  em  saúde

caracterizadas pela fragmentação e suposta neutralidade. O encontro com a

Teoria  Geral  dos  Sistemas  e  o  entendimento  dos  sistemas  de  forma

complexa foi considerado propício para a abertura de uma nova perspectiva

para  a  compreensão  e  intervenção  clínica  que  não  provocasse  o

distanciamento  da  subjetividade  e  das  emoções  da  relação  terapêutica

(Costa, Feriotti, 2007) .

O pensamento  complexo  em Morin  é  apresentado  pelas  autoras

como aquele que busca perceber relações possíveis entre as partes, as partes

e o todo, o todo e o contexto, entendendo ainda que o todo está nas partes e

as partes estão no todo, de modo indissolúvel. A busca caracteriza-se por

religar os saberes (Costa, Feriotti, 2007) .

Para localizar a prática nesse referencial,  as autoras apontam ser

necessário rever e reorganizar a visão de mundo das profissionais,  e não

apenas os conteúdos específicos, na forma de premissas. A visão de mundo

é então, sistema orientador da atividade humana, e essa atividade revela a

unidade  indissociável  homem/  mundo.  Sendo  o  fazer  organizado  pela

imagem de mundo do sujeito, essa imagem ao mesmo tempo que organiza a

ação,  é  reorganizada,  com  a  assimilação  e  incorporação  das  referências

aprendidas  no  próprio  fazer (Costa,  Ferriotti,  2007) .  Ancoradas  em

Boaventura Santos, elas apresentam as premissas propostas para a prática
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nesse referencial:

• Todo conhecimento científico-natural é científico social;

• Todo conhecimento é local e total;

• Todo conhecimento é auto-conhecimento;

• Todo conhecimento científico visa construir-se em um novo

senso comum.

Para a clínica, outras duas premissas são apresentadas:

• O  terapeuta  não  é  um  aplicador  neutro  de  técnicas  e

procedimentos;

• O cliente não é neutralizado como sujeito, reduzido a uma de

suas dimensões.

Nessa perspectiva, o foco localiza-se na compreensão sobre como

um indivíduo em determinado tempo e contexto, pode identificar e criar

possibilidades  para  satisfazer  suas  necessidades,  superar  seus  limites  e

descobrir potencialidades (Costa , Ferriotti, 2007).

As atividades ou ocupações humanas são o centro da pesquisa e da

intervenção. O sistema de comunicação, que relaciona objetos e pessoas, e

pessoas entre si, é a matriz das relações sociais, e ele é composto por uma

série de atividades humanas. Estas não devem ser entendidas como fim ou

instrumento das práticas, mas de maneira complexa, como instrumentos e

fins  em  si  mesmas,  sendo  a  relação  entre  meios  e  fins  dinâmica  e

indissolúvel nessa constituição.

Na relação  terapeuta-paciente,  a  neutralidade  é  abdicada,  já  que

todos os envolvidos no processo constituem a trama de relações do processo

terapêutico. Apesar disso, o terapeuta deve manter-se atento para seu duplo

papel: fazer parte e olhar como quem observa de fora – interagindo, mas não

se misturando.

A finalidade da intervenção nessa abordagem é a construção e a

possibilidade de reconstrução dos processos saúde-doença estagnados.
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2.3.3.9  Método  da  Escavação  (Furtado,  Fisher,  2011;  Furtado,

Marcondes, 2013)

A escavação é um método clínico e de ensino criada pela terapeuta

ocupacional  Eliana  Furtado  (2011,  2013).  Realiza-se  na  indicação  de

atividades por meio do ato de perguntar sobre o fazer e de experimentar

uma  determinada  atividade,  indicada  ou  não  pelo  terapeuta (Furtado,

Fischer,  2011).  Desenvolvido  a  partir  da  prática  clínica  em  terapia

ocupacional e da docência, o método constitui-se pelo ato de perguntar e de

realizar/prescrever atividades – entendidas como meio e fim do processo

(Furtado e Fischer, 2011) – com a finalidade de que os sujeitos possam 

compreender  o  pensamento,  os  valores  e  a  própria
sociedade em que vivem no momento em que escavam a
sua  história  de  vida  e  suas  relações  com  o  fazer,
incluindo  atividades  cotidianas,  de  socialização  e  de
trabalho (Furtado, Marcondes, 2013, p. 653).

Fundamentadas  em  Yves  Schwartz  e  Paulo  Freire,  Furtado  e

Marcondes  (2013) apresentam a atividade  humana como essência  do ser

humano, e que é por meio dela que o homem se cria e se recria; entendem

que  é  na  atividade  trabalho  que  o  homem produz sua  história  enquanto

produtor de si (Furtado, Marcondes, 2013). 

Para  nós,  terapeutas  ocupacionais,  o  analisar  e  o
aprofundar  nosso  conhecimento  sobre  a  atividade  de
trabalho  nos  possibilita  compreender  as  demais
atividades, pois essa ficou, na história da humanidade, a
atividade  mais  significativa  do  homem  (Furtado,
Marcondes, 2013, p. 654).

Fazendo uma crítica à  forma de viver  atual,  entendem que se o

governo de si e a noção de pertencimento das pessoas estão associados ao

consumo,  há uma distorção no ser  autônomo e em sua liberdade de ser.

(Furtado,  Marcondes,  2013).  Assim,  propõem  a  busca  pela  atividade

sagrada, sendo ela a essência de todo ser humano, aquela em que o sujeito

está  e  a  vive  por  inteiro,  genuinamente,  sem  mascaramentos  (Furtado,

Marcondes, 2013).
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Neste método,  o  fazer  humano é tomado como instrumento que

visa instituir  no sujeito um processo de reconstituição ocupacional de si,

dando sentido à existência, quando radicaliza o exercício de confrontação

entre sujeito e atividade realizada por ele (Furtado, Fischer, 2011).

A partir do questionamento dos acontecimentos vividos no aqui e

no agora, o TO indica percepções para o sujeito, checando-as, produzindo

novos olhares sobre as experiências e  ensinando o sujeito  a perguntar-se

ampliando  suas  capacidades  perceptivas  (Furtado,  Marcondes,  2013).  O

processo deve se dar em uma relação horizontal em que terapeuta e pessoa

atendida não assumem hierarquia de saberes. 

A escavação é então realizada 

por  meio  dos  questionamentos,  que  fazem  emergir  o
modo como o sujeito a realiza, como se sente fazendo,
como se sente frente aos materiais, quais as sensações ao
desenvolvê-la, que lembranças emergem desse processo,
que  associações  ele  produz  ao  realizá-la,  como o  seu
corpo reage frente a ela, quais as perguntas que estão
emergindo tanto para o terapeuta como para o sujeito
[…] na perspectiva de produzir um encontro de si para
consigo,  de  si  para  com  o  outro,  de  si  para  com  a
própria atividade e da atividade e do material para com
ele (Furtado, Marcondes, 2013, p. 658). 

A escavação deve produzir no sujeito um entendimento sobre o

pensamento,  os  valores  e  a  própria sociedade em que
vivem no  momento em que escavam a  sua  história de
vida  e  as  suas  relações  com  o  fazer,  incluindo  as
atividades  cotidianas,  as  de socialização  e  as  de
trabalho. (Furtado, Fischer, 2011, p. 178-9)

Neste processo,  o  terapeuta observa e  percebe o conteúdo dessa

escavação realocando na devolutiva para o sujeito, espaços de acomodação

para o que for sendo desvelado e com isso sacralizando o feito (Furtado,

Marcondes, 2013). A atividade sagrada e a sacralização da atividade estão

relacionadas  à  produção  de  presença,  conceito  de  Martin  Heidegger

(Dasein, em alemão), que diz respeito à experiência dos acontecimentos que

se  passam  no  sujeito  durante  a  execução  de  uma  atividade,  de  forma
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consciente e ativa;  de sentir-se vivo quando a realiza (Furtado,  Fischer,

2011).

Um tipo de roteiro é apresentado para que se aplique o método: a

partir  de  um  questionamento,  um  exercício  perceptivo  de  instaura  nos

sujeitos envolvidos sobre os ativamentos instaurados pelas questões, e daí

uma  atividade  é  indicada;  é  realizada  uma  análise  da  atividade  pelo

terapeuta antes de indicá-la baseado em sua experiência prévia e naquilo que

deseja que o sujeito experimente a partir dela (que tem a ver com o que

emergiu  do  questionamento);  a  atividade  é  realizada  e  a  partir  da

experiência, nonas questões devem se instaurar (Furtado, Fischer, 2011).

O TO neste processo coloca-se como um observador sistemático e

mediador  das  relações  que  se  estabelecem  a  partir  da  escavação.  Sua

intenção  é  ampliar  o  processo  de  questionamento,  pela  escavação  da

atividade realizada, com a finalidade de que o sujeito desenvolva potência

de  renormatizar,  ressignificar  o  seu  fazer  pela consciência  de  si  e

aproximar-se cada vez mais do caminho para a sacralização da atividade

(Furtado, Marcondes, 2013, p. 659).

2.3.3.10 Medida Canadense de Desempenho Ocupacional

O Modelo de Desempenho Ocupacional parte do princípio de que o

desempenho ocupacional é resultado da interação entre a pessoa, o ambiente

e a ocupação.  A pessoa sendo composta de elementos físicos,  afetivos e

cognitivos  em torno da  essência  do  ser  ,  que  é  o  elemento  espiritual;  o

ambiente  sendo  composto  pelos  elementos  físico,  social,  cultural  e

institucional;  e  as  ocupações  classificada  nas  categorias  autocuidado,

produtividade e lazer (Law et al, 2009).

A  Medida  Canadense  de  Desempenho  Ocupacional  é  um

instrumento de avaliação para intervenção e medida de resultados em terapia

ocupacional desenvolvido no Canadá a partir do Modelo de Desempenho

Ocupacional (também desenvolvido no Canadá para responder demanda por

desenvolver diretrizes que garantissem qualidade das práticas de TO) (Law

et al, 2009).
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Baseada em um modelo específico de terapia  ocupacional, engloba

as áreas de desempenho ocupacional (auto cuidado, produtividade e lazer

como desfechos primários) e reconhece que os componentes do desempenho

são fundamentais para o processo de desempenho ocupacional. Essa medida

conta com participação ativa da pessoa atendida, considerando a relevância

dos problemas para ele e sua satisfação com seu desempenho (Law et al,

2009).

Este instrumento é aplicado em quatro passos  (Law et al, 2009): 

-  1o  passo  –  definição  do  problema:  as  pessoas  identificam as

ocupações que querem realizar, precisam ou se espera que realizem na vida

diária;.  É  impostante  que áreas  de  desempenho ocupacional  que  estejam

prejudicadas sejam contempladas nesse momento.

- 2o passo – classificação da importância: a pessoa deve classificar

o grau de importância cada uma das atividades identificadas tem em sua

vida. A finalidade desse passo é localizar as prioridades da pessoa atendida,

facilitando o planejamento da intervenção.

-  3o  passo  –  pontuação:  são  elencadas  as  cinco atividades  com

maior  classificação  de  importância  no  passo  anterior,  e  depois  da

confirmação da pessoa atendida sobre serem elas prioridade da intervenção,

parte-se para uma avaliação, com notas de 1 a 10 de seu desempenho e sua

satisfação com o desempenho de cada uma das atividades identificadas. A

média  simples  das  cinco  notas  de  desempenho  e  das  cinco  notas  de

satisfação  configuram  os  escores  totais  de  desempenho  e  satisfação  da

pessoa atendida.

- 4o passo – reavaliação: um prazo é estabelecido conjuntamente

para que a medida seja aplicada novamente e possa ser comparada com a

primeira avaliando os efeitos da intervenção realizada a partir da mudança

dos escores de desempenho e satisfação. 

O instrumento criado para a aplicação da medida (Law et al, 2000)

sugere dentro dos campos de desempenho ocupacional, alguns sub-campos

que  orientem  a  entrevista.  Dentro  do  campo  Autocuidado,  considera

cuidados pessoais, mobilidade funcional e independência fora de casa; no
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campo  Produtividade,  considera  trabalho,  tarefas  domésticas  e

brincar/escola;  no  campo Lazer,  considera  recreação  tranquila,  recreação

ativa e socialização.

A partir  desses  eixos,  os  TOs que  aplicam a  medida  devem ter

elementos suficientes para o planejamento de uma intervenção terapêutica

ocupacional, e a avaliação de seu desfecho.

2.3.3.11 Uma perspectiva crítica da terapia ocupacional

A  revisão  bibliográfica  e  a  participação  na  disciplina:  Bases

Conceituais  para  uma  Terapia  Ocupacional  Crítica,  cursada  no

Departamento  de  Fisioterapia,  Fonoaudiologia  e  Terapia  Ocupacional  da

Faculdade de Medicina da USP, no primeiro semestre de 2013, trouxeram

para  a  pesquisa  a  contribuição  de  autores  posicionados  a  partir  da

perspectiva crítica.

Medeiros (2003), ao apresentar um enfoque epistemológico e social

da terapia ocupacional entende-a como área de conhecimento e prática de

saúde,  que  considera  as  atividades  humanas  como  produto  e  meio  de

construção  do  próprio  homem,  buscando  entender  as  relações  que  este

homem  em  atividade  estabelece  em  sua  condição  de  vida  e  saúde

(Medeiros, 2003, p. 27). Ela entende que o objeto da profissão

procura integrar de modo específico [conhecimentos de várias áreas], na
intenção de estruturar um conhecimento a respeito do homem-ativo, de
suas possibilidades de ação e  das  indeterminações de suas diferentes
dimensões  e  contextualização  histórico-social,  na  construção  de  si
mesmo e de um mundo humanizado, como ponto de partida e meta de
sua intervenção terapêutica (Medeiros, 2003, p. 27).

Córdoba (2012) propõe o que chamou de reflexões a partir de uma

terapia  ocupacional  crítica,  e  apresenta  como  objeto  da  profissão,  a

ocupação.  Aponta  que  um  enfoque  mais  atento  a  questões  sociais  não

necessariamente  rompe  com  perspectivas  epistemológicas  positivistas,

pragmáticas  e  funcionalistas,  sendo  necessária  e  obrigatória  a  reflexão

problematizadora e crítica.

Ocupação como objeto da terapia ocupacional será aquilo que ela
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se propõe a conhecer e transformar. Ocupação, para Córdoba (2012) não é

tomada como elemento  mediador,  ou  método de  intervenção,  mas  como

expressão  das  ocupações  coletivas,  das  práticas,  das  relações  sociais

historicamente  produzidas  encarnadas,  materializadas  nas  singularidades,

nos indivíduos. 

Os  fatos  históricos  de  constituição  da  profissão  podem  ser

observados  para  afirmar  que  o  campo  de  saberes  e  práticas  da  terapia

ocupacional  é  gerado  no  bojo  do  capitalismo,  sofrendo  influências  do

pensamento analítico reducionista da modernidade, que tende a colocar, em

última análise, as explicações dos fenômenos e os caminhos de intervenção

sobre os indivíduos unicamente (Córdoba, 2012). E Medeiros (2003) propõe

perguntarmo-nos se a  sistematização e  estruturação da profissão é  a  que

melhor responde aos problemas que se colocam aos TOs diariamente,  se

corresponde às reais necessidades de saúde da população a que atendem, se

respondem  aos conflitos gerados pelas contradições inerentes ao sistema

social  vigente,  enfim,  se  dá  conta  de  instrumentalizar  uma  radical

transformação social necessária.

Com  a  crise  da  modernidade,  o  relativismo  cultural  e  a

preocupação com os direitos humanos; o político e a comunidade passam a

ser mais pronunciados nos novos cenários históricos e, dentro do campo da

profissão, ficam mais significativas as posições de ordem social e política da

terapia ocupacional. Entretanto, se hoje a terapia ocupacional reflete sobre

cultura  e  entorno  social  não  mais  como aspecto  tangencial,  mas  como

aspectos  determinantes,  isso  é  consequência  do  campo  social  em  que

estamos sendo produzidos (Córdoba, 2012).

É essencial, para a construção de uma abordagem crítica sobre as

práticas dos terapeutas ocupacionais, que se reafirme que as formas como a

terapia  ocupacional  é  proposta  hoje  não  são  naturais,  mas  construídas

histórica e  socialmente  (Medeiros,  2003;  Soares,  1991).  Sendo assim,  as

novas  posições  requerem  acompanhamento  permanente  de  interrogação

sobre o próprio campo. Córdoba (2012) propõe então que de dentro de uma

terapia ocupacional crítica, deva-se romper com uma visão ahistórica e com
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as metodologias individualistas, levando o debate sobre o cultural e o social

para dentro das concepções da TO sobre o indivíduo, sobre a ocupação e

sobre as suas práticas.

Propõe tomar o indivíduo como socialmente produzido;  tomar a

ocupação como algo que não está fora dos indivíduos, mas como práticas

sociais, relações, e ela mesma, a ocupação, como algo que constitui e produz

o indivíduo;  e  por  fim,  a  partir  desses  entendimentos  de  indivíduo e  de

ocupação,  superar  os  binômios  –  social-cultural,  indivíduo-ambiente,

ocupação-cultura, entre tantos outros – e o funcionalismo nas práticas da

profissão, sob o risco de estes serem tomados apenas como categorias de

caráter teórico prático, o que não implicaria uma mudança dos fundamentos

que  sustentam a  profissão,  muito  menos  seriam suficientes  para  realizar

transformações sociais (Córdoba, 2012; Benetton, 2001). 

O  modo  de  vida  nas  sociedades  capitalistas  é  atravessado  pelo

consumo como forma de relação: objetos, acontecimentos, pessoas, relações

são  transformados  em  mercadorias,  obtidas  mediante  a  exploração

capitalista (Santos, Soares, 2013; Godoy, 2007). A alienação dos homens de

suas  formas  de  trabalhar  e  viver  os  impossibilita  de  estabelecer  relação

consciente  e  criativa  com  seu  trabalho  como  transformação  de  si,  da

natureza e de suas relações sociais.

A partir de Marx, entendemos que no sistema capitalista, a função

da mercadoria é gerar capitalização, multiplicação do capital e realização da

exploração da mais-valia da classe trabalhadora. Um objeto de consumo é

aquele  objeto  que  incorpora  em  si  o  trabalho  humano  empregado  para

produzí-lo,  que  imprimiria  nele  seu  valor  real.  Esse  trabalho  humano

incorporado fica invisível quando o produto vai para a circulação comercial,

e a ele é dado um valor de uso ou de troca, que não necessariamente leva em

consideração o trabalho realizado (valor real).  O valor é de aparência. O

trabalhador  é  separado  daquilo  que  produz,  alienando  sua  atividade

econômica  na  forma de  mercadoria,  de dinheiro.  Deixa  de  produzir  a  si

mesmo a  partir  daquilo  que  transforma e  cria,  passando a  produzir-se  a

partir daquilo que consome (Santos, Soares, 2013).
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Enquanto o homem é alienado de seu trabalho, de sua práxis,  a

mercadoria ganha vida incorporando em si o trabalho humano objetivado,

mas não revelado como tal (Santos, Soares, 2013).

A razão de viver  em sociedade passa então pela  propriedade de

mercadorias  e  as  subjetividades  são  marcadas  por  valores  de  posse,

acumulação, aparência. Nesse contexto, as necessidades dos homens estão

igualmente  alienadas  e  determinadas  pelo  sistema de  produção,  que  tem

como finalidade a realização da mercadoria pelo sistema de troca e consumo

(Santos, Soares, 2013).

A intervenção  em  terapia  ocupacional,  a  partir  da  perspectiva

crítica e alinhada com as propostas da saúde coletiva, portanto, atuará  no

campo da produção social dos indivíduos, o que se dá pela materialidade da

produção da sociedade e de si mesmo, a partir do que se faz, considerando

toda  a  complexidade  das  condições  de  reprodução  social  em  que  os

indivíduos se produzem. Para tanto, 

Deve-se  colocar  em  questão:  a  parcialidade
paradigmática em terapia ocupacional que situa em um
plano  tangencial,  lateral,  os  processos  sociais  e
coletivos; o ahistoricismo, que localiza nossas práticas
em uma posição abstrata, desideologizada, naturalizada,
desculturalizada,  que  não  reconhece  os  contextos
históricos  em  que  é  produzida  e  em  que  opera;  e  o
individualismo extremo,  na  compreensão e  atuação no
campo ocupacional (Córdoba, 2012, p.27).

Dentre os  modelos  encontrados,  a  partir  da revisão bibliográfica

realizada, o conjunto de autores apresentados aqui é o único que mostrou

coerência com os princípios teóricos e práticos da saúde coletiva. Por esse

motivo,  agregaremos  suas  considerações  às  nossas  referências  teóricas,

assumindo  que  trazem  elementos  importantes  para  a  construção  da

perspectiva crítica em terapia ocupacional.
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3. PRESSUPOSTO, OBJETIVO E

FINALIDADE
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3. PRESSUPOSTO, OBJETIVO E FINALIDADE

A totalidade do objeto dessa pesquisa compreende as práticas de

terapeutas ocupacionais nos CAPS AD. 

Partimos do pressuposto de que há práticas sendo realizadas por

terapeutas ocupacionais na rede de atenção psicossocial dos CAPS AD que

não estão sendo documentadas e/ou teorizadas, dada a considerável inclusão

dessas  profissionais  da  rede  de  atenção  e  a  escassa  produção  teórica

relacionada a essas práticas. 

Os  fundamentos  deste  trabalho  advêm  do  campo  de  saberes  e

práticas da saúde coletiva. Levando em consideração o contexto atual das

condições de trabalho em saúde, o lugar social da droga como mercadoria

capitalista, portanto como produto de exploração (Soares, 2007), e os modos

de vida atravessados pelo consumo como forma de relação social (Godoy,

2007),   essa  investigação  estabeleceu  a  seguinte  pergunta:  quais  são  as

configurações das práticas de terapeutas ocupacionais nos CAPS AD?

A perspectiva deste trabalho é contribuir para a elaboração de um

tema de pesquisa que, sob a ótica da saúde coletiva, avance na produção de

conhecimento sobre as práticas de trabalho de terapeutas ocupacionais no

campo de atendimento a consumidores de álcool e outras drogas em saúde

pública no Brasil. 

Esta pesquisa apresentou como objetivo geral:

• Compreender  as  configurações  das  práticas  de  Terapia

ocupacional nos CAPS AD.

• Os objetivos específicos são:

• Apreender os elementos do processo de trabalho em terapia

ocupacional nos CAPS AD;

• Discutir  as  mediações  do  processo  de  trabalho em terapia

ocupacional nos CAPS AD trazidas pelas políticas estatais.

São finalidades deste trabalho: 

• Contribuir  para  a  produção  científica  sobre  terapia

ocupacional,  a  partir  do  campo  de  conhecimentos  e  práticas  da  saúde
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coletiva; 

• Promover reflexão crítica de terapeutas ocupacionais sobre as

próprias práticas no campo de atenção a consumidores de drogas; e

• Contribuir para a produção de novas respostas sociais e de

saúde ao fenômeno do consumo problemático de drogas.
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4. PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Tipo de pesquisa

Esta é uma pesquisa do tipo exploratória e descritiva, de natureza

qualitativa, que tem como foco as práticas de terapeutas ocupacionais que

trabalham em CAPS AD no município de São Paulo.

Enfocamos a realidade estudada a partir da experiência dos sujeitos

que  compartilham  desta  realidade   (Minayo,  2004). O  instrumento  de

levantamento  de  dados,  o  roteiro  das  entrevistas,  decorre  da  teoria  que

embasa  a  pesquisa  e  também  de  todas  as  informações  colhidas  pela

pesquisadora  sobre  o  fenômeno  de  interesse,  durante  o  processo  de

pesquisa.

4.2 Local de estudo e sujeitos de pesquisa

Os sujeitos desta pesquisa são terapeutas ocupacionais trabalhadores

de CAPS AD II* e CAPS AD III da Grande São Paulo.

Atualmente,  no  município  de  São  Paulo,  a  quase  totalidade  dos

CAPS AD são administrados por parcerias da prefeitura com Organizações

Sociais de Saúde (OSS). Essas empresas têm se mostrado semelhantes na

gestão das unidades, com finalidade focada em resultados quantitativos de

produtividade  (a  manutenção  da  parceria  depende,  entre  outros  critérios,

disso). Algumas, mais próximas à universidade, aproximam protocolos de

atendimento  aos  protocolos  de  pesquisas  que estejam  realizando,  que

acabam por condicionar e caracterizar o processo de trabalho/atendimento.

As contratações acontecem via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho),

* CAPS I – municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes, funciona das 8
às 18 horas, de segunda a sexta-feira.
CAPS II – municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes, funciona das
8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Pode ter um terceiro período, funcionando até
21 horas.
CAPS III – municípios com população acima de 200.000 habitantes, funciona 24 horas,
diariamente, também nos feriados e fins de semana.
CAPSi – municípios com população acima de 200.000 habitantes, funciona das 8 às 18
horas, de segunda a sexta-feira. Pode ter um terceiro período, funcionando até 21 horas
CAPSad – municípios com população acima de 100.000 habitantes, funciona das 8 às
18 horas, de segunda a sexta-feira. Pode ter um terceiro período, funcionando até 21
horas. 
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sendo  mais  frágeis  do  que  aquelas  realizadas  via  concurso  público*.  Os

CAPS AD dos municípios que compõem a Grande São Paulo são em sua

maioria administrados diretamente pela prefeitura, o que marcou diferenças

significativas  na  organização  do  trabalho  nesses  serviços,  que  serão

apresentadas na discussão dessa pesquisa.

A busca e seleção pelos sujeitos de pesquisa foi feita a partir da rede

de  contatos  da  pesquisadora,  que  conta  com  acesso  significativo  aos

trabalhadores,  graças  à  articulação  de  fóruns  da  rede  de  atenção  a

consumidores  de  drogas  do  Estado  de  São  Paulo  e  à  experiência  na

formação  de  terapeutas  ocupacionais.  Dos  nove  participantes  dessa

pesquisa, cinco já faziam parte da rede de contatos da pesquisadora, duas

foram indicadas por membros do grupo de pesquisa de que faz parte com a

orientadora deste projeto, uma foi indicada por um dos entrevistados e uma

foi indicada por TO da rede de relações da pesquisadora que não trabalha

em CAPS AD, mas conhecia a essa participante que preenchia os critérios

para a pesquisa. 

Os critérios  de seleção foram:  o sujeito  deveria  ser  graduado em

terapia  ocupacional por faculdade reconhecida pelo MEC e trabalhar ou ter

trabalhado no momento do contato, em CAPS AD na Grande São Paulo por

pelo menos 1 ano. Uma das entrevistadas tinha, no momento da entrevista, 3

meses de trabalho no CAPS AD em que estava. Por ela já ter trabalhado

desde sua graduação como TO na atenção a consumidores de drogas, e mais

de um ano em uma Unidade de Acolhimento subordinada a um CAPS AD,

em  que  participava  ativamente  no  trabalho  desse  equipamento,

consideramos que sua experiência é relevante e, de fato, trouxe elementos

importantes para esta pesquisa. 

Um outro critério foi o de serem pessoas que pensam sobre suas

práticas, e de alguma forma se aproximem de práticas mais reflexivas. A

eleição  desse  critério  deve-se  ao  fato  de  querermos,  com essa  pesquisa,

lançar  um  pensamento  sistematizado  sobre  as  práticas  de  terapia

*  Sobre a precarização do processo de trabalho nas Organizações Sociais de Saúde : 
http://www.cfess.org.br/arquivos/relatorioanalitico_frentecontrasOS.pdf (acesso em 
28/03/2014)
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ocupacional que inicie um trajeto de fundamentação na saúde coletiva para

elas, portanto, considerar entrevistas com pessoas que já tenham pensado

sobre  o  assunto,  de  fato  trouxe  informações  mais  qualificadas  para  a

pesquisa.

Becker (1999) aponta a conveniência desse método na resolução do

problema de acesso à amostra, se o pesquisador tem um primeiro informante

que o apresente para outro, e então poderá ser deflagrado uma espécie de

amostragem em bola de neve. Esse método busca encontrar trabalhadores

fora das instituições, onde cremos que as formas de organização do processo

de trabalho atravessadas pelas características neoliberais de gestão podem

atrapalhar a elaboração mais crítica sobre as práticas. Além disso, buscamos

por esse método, alcançar, além de TOs que estão trabalhando no momento

na  rede,  também  aqueles  que  já  trabalharam  e  que  por  algum  motivo

deixaram o trabalho em período relativamente recente. 

Da amostra de nove entrevistados, sete trabalham em CAPS AD, e

as  outras  atualmente,  trabalham  em  outros  lugares:  uma  trabalha  como

terapeuta ocupacional técnica de um laboratório de pesquisa e práticas em

TO  na  USP;  uma  trabalha  na  implementação  de  projetos  no  campo  de

Álcool e Drogas em um município da Grande São Paulo. Os participantes

desta  pesquisa apresentam trajetórias singulares  de formação e  trabalho.

Sete deles cursaram universidades públicas e duas cursaram universidades

privadas.  Passaram  por  funções  de  gestão,  serviços  da  Atenção  Básica,

instituições  da  Assistência  Social  e  da  Cultura/Imigração,  compondo

possibilidade de entender suas práticas de forma mais complexa. Duas das

entrevistadas realizaram pesquisas de mestrado, uma está com o mestrado

em curso e três  planejam iniciar. Todos os entrevistados fazem ou fizeram

outras formações além da graduação. 

4.3 Instrumento de coleta de dados

A  coleta  de  dados  foi  realizada  através  de  entrevistas

semi-estruturadas,  em que partimos de questionamentos  básicos apoiados
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em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa (Trivinos, 1987).

Os questionamentos iniciais ofereceram campo ampliado para outras

interrogativas, resultados de novas hipóteses que se formaram conforme as

entrevistas eram realizadas (Trivinos, 1987).

O Apêndice A apresenta o roteiro de entrevista utilizado, elaborado

com base no objeto e nos objetivos desta pesquisa, e com a descrição das

finalidades que fundamentaram cada pergunta. 

4.4 Análise dos dados

Os conceitos teóricos que orientaram a análise são os advindos do

campo de conhecimentos e práticas da saúde coletiva.

A análise dos dados foi realizada utilizando-se orientações da análise

de  conteúdo.  Nesse  método  os  procedimentos  de  análise  devem levar  a

relacionar estruturas semânticas com estruturas sociológicas dos enunciados

e a articular a superfície dos enunciados do conteúdo dos dados coletados

com os determinantes de suas características  (Minayo, 2004). Esse formato

permitiu  explorar  as  relações  entre  as  formas  como  os  trabalhadores

entrevistados  entendem  e  determinam  a  execução  de  seu  trabalho,  e  as

estruturas sociais determinantes do processo de trabalho.

Pela  perspectiva  dialética,  pressupõe-se  que  a  base  teórica  da

pesquisa fundamenta a análise do conteúdo das mensagens levantadas, que

por sua vez  constituem expressões das teorias que circulam na sociedade

(Trivinos, 1987).

Dessa  forma,  para  compreender  o  trabalho  em  TO  como  prática

social e de saúde, a partir da perspectiva teórica do campo da saúde coletiva,

processo de trabalho foi utilizado como categoria de análise, tendo como

mediador  o  conceito  de  políticas  estatais  (Viana,  2006),  procurando,

portanto compreender como se comportam seus elementos na análise das

práticas formulados pelos participantes da pesquisa (Trivinos, 1987).

Nildo  Viana  (2014)  desenvolveu  um  processo  metodológico  de

pesquisa  e  análise  de  dados,  fundamentado  no  Materialismo Histórico  e

Dialético:  a  Entrevista  Interpretativa  e  a  Análise  das  Representações
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Cotidianas. Neste processo, retoma em Marx o entendimento de que o real é

uma  categoria  que  tem  sentido  como  algo  histórico,  inserido  em  uma

totalidade mais ampla, e que tudo tem um processo de constituição (Viana,

2014).

Embora não tenhamos utilizado o método de Viana (2014) na sua

inteireza  neste  trabalho,  procuramos  levar  em  consideração  alguns

princípios  importantes  como a  interpretação dos  conteúdos das  falas  dos

entrevistados  associada  ao  seus  contextos  de  referência,  procurando  não

fragmentar o texto em categorias que refletem apenas a semântica. Dessa

forma, procuramos trazer à tona as convicções dos entrevistados quanto à

configuração das práticas que desenvolvem.

Os  TOs  entrevistados  são  sujeitos  históricos,  com  trajetórias

singulares que compõem a forma como realizam suas práticas, portanto o

simples recorte de excertos sem que se possa contextualizar essas falas nos

parece  não  contemplar  a  complexidade  dos  dados  e  da  produção  de

respostas de saúde produzida por esses agentes.

4.5 Aspectos éticos

Esta pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução 446 de 2012

do Conselho Nacional  de Saúde e o regimento  do  Comitê  de Ética  em

Pesquisa  da  Escola  de  Enfermagem  da  Universidade  de  São  Paulo  –

CEP/EEUSP.  

Os  participantes  foram  esclarecidos  em  relação  à  liberdade  de

desistir de participar a qualquer momento se assim o desejarem e assinaram

uma autorização através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(Apêndice  B),  que  esclarece  sobre  os  objetivos  da  pesquisa,  sobre  a

necessidade de gravação e sobre a utilização dos dados em publicações em

eventos e artigos científicos.
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS

RESULTADOS



100



101

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise das entrevistas será apresentada na forma de narrativas ao

início de cada seção, que por sua vez apresenta a análise recortada pelos

elementos do processo de trabalho, a categoria de análise do material. Dessa

forma,  seguem  apontadas  nos  subtítulos,  os  elementos  teóricos  e  as

categorias empíricas correspondentes.

Os nomes usados para identificar os entrevistados são fictícios.

5.1 Percurso de formação para o trabalho

5.1.1 O percurso de Iracema até tornar-se a TO que é:  escolha pela

Saúde Mental  e  o  mercado de trabalho transformado pelas  políticas

públicas, definindo a colocação e um campo de práticas

Com 31 anos,  Iracema é  casada,  e  não  se  identifica  com a  cor

branca  que  tecnicamente sua  pele  apresenta. Sou  bem  mestiça,  na

verdade....bem  brasileira,  assim...  Não  participa  de  nenhum  movimento

social,  associação ou partido,  mas  considera-se  militante  do SUS e pelo

movimento de saúde mental.

No ensino médio, quando se viu diante da tarefa de escolher uma

profissão,  Iracema  fez  encontros  de  orientação  vocacional,  e  leu  sobre

Terapia  ocupacional no guia do estudante. Achou interessante. Ponderou

sobre  cursar  psicologia,  mas  interessou-se  muito  pela  aproximação  das

populações que a Terapia  ocupacional atende, descritas no manual, que a

fez decidir.

Iracema é terapeuta ocupacional há 9 anos. Durante a graduação,

em uma universidade pública estadual, passou a entender que, das pessoas

que  queria  atender,  aqueles  com  sofrimento  mental  se  destacavam,  e

escolheu se aprofundar nos temas relacionados à Saúde Mental. Para falar

sobre o trabalho da TO, Iracema considera que depende de onde a pessoa de

formou.  Na  TO  USP,  percebe  que  há  uma  formação  muito  focada  na

percepção e crítica sobre o lugar dos serviços e do trabalho em uma rede
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complexa. Pondera que isso tem a ver com o significativo envolvimento das

terapeutas ocupacionais nos movimentos sociais de saúde que definiram as

políticas atuais, que estão hoje lecionando na USP, o que é importante na

formação e na definição das práticas de quem se forma na USP. 

Depois de formar-se, continuou estudando, um tanto no campo da

psicologia, e um pouco de dança. Trabalhou em um hospital psiquiátrico, e

enquanto isso, prestava concursos – a perspectiva de trabalho para TOs em

Saúde  Mental  em São  Paulo  em 2005  era  essa:  hospital  psiquiátrico  e

concursos públicos para CAPS na região metropolitana. Depois de 1 ano de

formada, passou em um dos concursos para trabalhar em uma cidade da

região metropolitana de São Paulo, de 100 mil habitantes. A vaga era para

CAPS AD, o que a deixou apreensiva. Ela queria trabalhar em um CAPS

Adulto, e não sentia que tinha preparo para atender consumidores de drogas.

A  formação  não  havia  abordado  esse  tema,  que  somente  agora  é

aprofundado – em grande parte graças às políticas públicas que exigem TOs

nas equipes em Saúde Mental de atenção a consumidores de drogas, e que

são do início dos anos 2000.

Iracema aceitou o desafio e passou a estudar mais – participou de

um  grupo  de  estudos  independente  sobre  álcool  e  drogas,  fez  curso  à

distância  da  SENAD  sobre  Intervenção  Breve,  especialização  em

farmacodependências no PROAD UNIFESP, e fez mestrado em Ciências da

Reabilitação,  estudando  os  itinerários  terapêuticos  de  sujeitos  com

necessidades decorrentes do uso de álcool no CAPS AD.  Muitos usuários

do  CAPS passavam  o  dia  ali  e  eram  considerados  não  aderentes  ao

tratamento – e ela se perguntava o que então eles estariam fazendo ali?

Quis entender o sentido que de fato fazia para eles estar ali e que sentido as

equipes gostariam que fizesse pata eles estar ali. Em sua pesquisa ela estava

interessada  em  entender  como  os  serviços  poderiam  responder  a

necessidades das pessoas e não o contrário.

Iracema trabalhou no CAPS AD por 3 anos e meio e, durante esse

período,  trabalhou  paralelamente  em  outros  lugares:  uma  clínica  de

internação involuntária, que considera que proporcionou uma  experiência
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importante  de  aprendizado,  apesar  de  fazer  crítica  a  esse  modelo.  Fez

atendimentos  individuais  particulares  também,  mantendo  o  foco  no

atendimento  a  consumidores  de  drogas,  que  passou a  ser  seu  campo de

atuação.  Continuou  prestando  concursos  e  processos  seletivos.  Saiu  do

CAPS AD para trabalhar como TO em CAPS Adulto sob regime de CLT

para uma OS de São Paulo, e 3 meses depois, passou em um concurso  para

TO em uma universidade  pública,  onde está  há 4 anos,  supervisionando

práticas de extensão de TO em Saúde Mental, com foco em álcool e drogas,

e  ministrando  algumas  aulas  em  disciplinas  do  curso  de  Terapia

ocupacional.  Desde  que  começou  a  trabalhar  na  universidade,  trabalhou

paralelamente  em  um  CAPS  Adulto,  e  depois  na  coordenação  de  uma

Residência Terapêutica. 

Há  1  ano  tem  concentrado  suas  atividades  exclusivamente  na

universidade. Considera que TO tem muito campo de trabalho – entende que

houve um significativo aumento de vagas para TOs em NASF e CAPS, sem

um aumento proporcional no número de pessoas formadas, desde os anos

2000. Isso, associado à jornada máxima obrigatória de 30 horas semanais,

incentivaria  o  acúmulo  de  dois  empregos  e  a  grande  circulação  das

profissionais pela rede, na opinião dela.

5.1.2 O percurso de Olívia até tornar-se a TO que é: escolha pela TO a

partir do desejo de cuidar e  pela  possibilidade concreta de cursar a

universidade, e a busca pelo trabalho em saúde mental

Olívia está com 33 anos, casada e é branca. Quando terminou o

ensino médio saiu de Ubatuba onde cresceu e veio para São Paulo fazer

cursinho. Queria ser médica – tinha aquela ideia das profissões básicas. O

ano de cursinho foi muito difícil  pela  mudança de cidade e  pela  grande

competitividade  entre  os  estudantes  –  e  não  passou no vestibular.  Ficou

muito impressionada com as pessoas que estavam há quatro, cinco anos no

cursinho, tentando carreira de médicos, e decidiu que iria procurar outras

carreiras. Queria muito ter  uma profissão  que fosse pela via do cuidado.

Participava de um grupo religioso, e ali conheceu uma estudante de Terapia
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ocupacional, que a apresentou à carreira, levou-a a algumas aulas, e Olívia

achou muito encantador, achou a profissão linda, e ficou muito feliz de ter

encontrado essa outra possibilidade,  que tinha muito a ver com ela.  As

pessoas pareciam mais próximas umas das outras do que na medicina, que

tinha  esse  lugar  de  pódio. Prestou  então  vestibular  para  as  carreiras  de

Medicina e TO. Passou em TO em uma Universidade pública e em medicina

em  uma  particular.  Optou  pela  pública,  que  considerou  que  teria  mais

condições de concluir, mas também porque era o curso de TO. 

Durante  a  graduação,  teve  aulas  encantadoras  sobre  o  SUS e

gostava muito de trabalhar com a atividade e  de  ouvir as histórias das

pessoas. Apesar de considerar que não teve professores muito bons de saúde

mental, sentiu-se  atraída  pela  coisa  das  lutas,  essa  coisa  mais

revolucionária que esse campo de atuação trazia, essa coisa de ter um lugar

para o outro, e todos estarem no mesmo lugar. Considera que seu percurso

profissional foi muito guiado por isso. 

Ao terminar a faculdade, deparou-se com o desemprego, pensando

o que fazer, pra onde correr, o que gostava, o que queria, sem muita clareza

e  um  pouco  amurchada  com  o  mercado  de  trabalho  –  entende  que  a

inserção de quem formara-se na USP São Paulo era melhor. Iniciou um

aprimoramento  em  saúde  mental  no  CAISM  Vila  Mariana,  e  a  Terapia

ocupacional  desenvolvida  ali  fundamentava-se  na  TO  dinâmica.  Olívia

gostava do fato de a TO ser importante dentro do serviço,  em um setor

grande, com voz nas discussões de caso, considera que elas sabiam muito e

conseguiam discutir muito próximo dos outros profissionais. Angustiava-se

com as poucas ofertas de trabalho para TO em 2004, que era um momento

em  que,  na  saúde  mental,  as  coisas  estavam  começando,  e  os  CAPS

estavam se organizando no estado, sem ainda um projeto terapêutico muito

claro desse serviço.  Entendeu que  apesar  de querer  trabalhar  com saúde

mental,  o trabalho como TO no SUS aconteceria pela via da Saúde da

Família.  Quando  soube  das  vagas  abertas  para  residência  em  saúde  da

família, prestou a prova e passou. Cursou a residência multiprofissional em

saúde da família por dois anos, e considera que foi o que reforçou nela a
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marca do SUS – considera-o parte de sua identidade profissional. 

Depois  da  residência,  trabalhou  em  uma  equipe  de  reabilitação

física que oferecia apoio à atenção básica. Buscou formar-se neste campo de

atuação  e  fez  um  curso  de  pós-graduação  em  Reabilitação,  Recursos

tecnológicos, Inclusão das pessoas com Deficiência, na USP, e focou seus

estudos nas  políticas  públicas  pra deficiência.  Apesar  da formação,  não

adaptou-se  ao  trabalho  com  prescrição  de  cadeira  de  rodas, nem

manufatura de órteses, e quando a empresa para a qual trabalhava montou

uma equipe de apoio em Saúde Mental para a atenção básica, pediu e foi

transferida (era um embrião do que hoje temos como NASF).  Pela mesma

empresa fez uma formação de dois anos em terapia  de família e casal.

Quando começou a implementação dos NASF, Olívia considerou

muito difícil o processo de ter muito o que fazer, sem muita estrutura –  tinha

desejo de trabalhar em CAPS, e foi transferida para um CAPS Adulto, onde

ficaria  até  a  abertura  de  um CAPS  AD,  que  é  para  onde  a  empresa  a

transferiria.  Passou oito  meses  no CAPS Adulto,  tendo gostado muito  e

entendido que gostava mais disso do que do atendimento a consumidores de

drogas.  Foi para o CAPS AD de qualquer forma, conciliando com outro

emprego.  Depois de um ano, optou por  ficar  em apenas  um emprego,  e

buscou uma vaga em uma OS que era a que pagava o melhor salário em

São  Paulo  para  TOs,  um salário  que  permitiria  não ter  dois  empregos

necessariamente  –  Olívia  tinha  se  casado,  e  tinham  planos  de  que  seu

companheiro pudesse fazer doutorado, então ela entendia que precisava ter

um  salário  suficiente  para  sustentar  a  casa.  Nessa  OS  ingressou  para

participar  na  implantação  de  um novo  CAPS AD,  como TO da  equipe.

Trabalha neste CAPS há quatro anos.  

Atualmente,  está  cursando  mestrado  em  saúde  coletiva  pela

UNICAMP, pesquisando o apoio matricial a partir das relações dos CAPS

com os territórios. É justamente sobre o território onde trabalha. 

5.1.3 O percurso de Cláudia até tornar-se a TO que é: circulação entre

serviços  motivada  pela  recusa  à  gestão  centralizadora  e  pela
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necessidade de novas experiências que ajudam a rever as práticas

Com 38 anos, Cláudia é branca e está casada. Formada em Terapia

ocupacional  pela  PUC  Campinas  há  16  anos,  é  especialista  em  Saúde

Mental e mestre em psicologia clínica. Sua escolha por cursar a carreira em

terapia  ocupacional remete ao desejo de sair de casa – e fazer faculdade

fora de sua cidade parecia ser a via possível para isso. Assim, depois de

ouvir algumas palestras sobre as profissões e se interessar pelas carreiras de

terapia   ocupacional  e  fisioterapia  ,  prestou  vestibular  para  essas  duas

carreiras,  e  também para  administração  de  empresas,  para  atender  a  um

desejo do pai. Vestibulares prestados todos fora de sua cidade natal, passou

em fisioterapia  e em terapia  ocupacional. Estudar em Campinas pareceu

mais interessante, o que levou à decisão pelo curso de Terapia  ocupacional

na PUC- Campinas. Pela cidade e pela TO, também, mas mais pela cidade.

Cláudia gostou muito do curso e esperava trabalhar com crianças

no campo dos distúrbios globais do desenvolvimento. Com a aproximação,

a  partir  dos  estágios  supervisionados  por  uma  das  professoras,  que

trabalhava  na  vertente  do  social,  interessou-se  e  chegou  a  passar  no

processo seletivo para uma especialização na área social,  mas preferiu ir

para São Paulo, fazer especialização em Saúde Mental na UNIFESP, fonte

de  algumas  publicações  que  teve  a  oportunidade  de  ler.  Fez  também a

formação em Terapia  ocupacional do CETO (Centro de Estudos em Terapia

ocupacional).

A partir  dos estágios  da especialização,  Cláudia foi  convidada a

trabalhar em uma cidade do interior de SP, na enfermaria de um hospital

psiquiátrico, e a partir da formação do CETO, foi indicada para trabalhar em

um espaço de convivência de outra cidade do interior de SP, substituindo

colega de licença. Nesse espaço de convivência, teve seu primeiro contato

com atendimento a pessoas que consomem drogas. Também por indicação

do CETO, foi trabalhar em outra cidade da região metropolitana de SP, onde

está  trabalhando  até  hoje,  naquela  época,  um  momento  de  afirmação  e

construção das  políticas  de  Atenção Básica em Saúde – atualmente esse

município tem aproximadamente 240 mil habitantes. O município tinha, na
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época,  apenas  uma  TO  no  quadro  de  trabalhadores  municipais,  que

trabalhava no campo da educação, então, a partir de indicação do CETO,

recebeu Cláudia para trabalhar em uma equipe que atendia a consumidores

de  drogas  dentro  do  ambulatório  de  saúde  mental,  que  tinha  um

funcionamento parecido com um Hospital Dia. Chegou ela então, no início

dos anos 2000,  àquele que era o único espaço de atenção em Saúde Mental

do município,  com uma equipe que não era rica de profissionais, com a

tarefa de implementar o que chamaram de um núcleo de um programa de

intensividade pra álcool e outras drogas dentro do ambulatório de saúde

mental.

Ela lembra que havia uma complexidade nesse processo de criar

um  acolhimento  para  uma  população  que  até  então  não  era  cuidada,

porque o ambulatório tinha N questões, como ainda tem, com  o consumo e

os consumidores do álcool e drogas, principalmente há 10 anos. Depois de

1 ano nesse projeto, Cláudia passou em um concurso do município e passou

a compor  então  uma equipe que passa a  trabalhar  na implementação do

embrião do CAPS AD da região.

Paralelamente ao trabalho nesse município, Cláudia buscava outros

vínculos  por  entender  que embora  haja  uma  boa  estabilidade  e  uma

potência em acompanhar os processos históricos de um lugar, ficar apenas

ali é muito limitante – observando outros trabalhadores que ficam somente

vinculados ao trabalho no município, vê que não há um diferencial para

quem estuda, nem plano de carreira, há uma estagnação. Além disso, ela se

inquieta a estar em outros lugares, nutrindo-se de outras coisas. 

Depois de 6 anos nesse serviço, Cláudia foi convidada  por uma

amiga que assumiu cargo de gestão no município, a assumir a coordenação

de um CAPS Adulto, onde trabalhou por 4 anos. O desafio dessa vez era

transformar um grande ambulatório de saúde mental em um CAPS Adulto, e

ali considera ter aprendido muito sobre o trabalho no território. Com uma

mudança de gestão municipal que passou a centralizar os processos de rede,

Cláudia  que  discordou  das  decisões,  decidiu  voltar  para  o  serviço  que

montou, que nesse momento já era cadastrado como CAPS AD. Percebe que
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a experiência de gestão proporcionou a ela a capacidade de ter  um olhar

mais macro.

Paralelamente ao retorno ao CAPS AD, iniciou trabalho em um

NASF  na  região  central  de  São  Paulo,  matriciando  o  trabalho  de

consultórios na rua na região da Luz, que atendia muitos consumidores de

drogas. Entende que essa experiência  ampliou muito sua visão sobre suas

práticas e percebeu então que o trabalho no CAPS AD em que estava era

mais  focado  no trabalho dentro,  sem considerar  o  que  acontece  com a

pessoa antes de chegar ali ao serviço. Percebeu que por mais que fizessem

articulações  na  rede  e  ações  de  ocupação  do  espaço  público,  as

intervenções não iam para além do próprio serviço.  Perguntava-se então:

Porque ficamos esperando o paciente chegar? Que paciente que chega?

Entendendo que havia perfis diferentes de pessoas a serem atendidas que

não eram todos contemplados, principalmente aqueles em situação de rua.

Sente que houve muitos atravessamentos políticos, relacionados ao

momento  de  implementação  do  projeto  Nova  Luz,  que  atrapalhavam  o

trabalho. Por isso voltou a procurar trabalho e foi para outro NASF, em um

território  que  ela  considerava  altamente  complexo  e  altamente  rico  em

termos de participação social e recursos locais – reconhece que esse tipo de

complexidade  contribuiu  para  que  ela  desenvolvesse  uma  prática  na

articulação política.  Foi  contratada como coordenadora do CAPS AD da

mesma região, com o desafio de migrar um CAPS AD II para um CAPS AD

III, e considera que esse trabalho deu muita mão de gestão para ela.

Na coordenação do CAPS AD III, sente que o desgaste foi grande,

o que a fez aceitar um convite de voltar para o município onde trabalhou no

CAPS  AD,  para  trabalhar  na  implementação  de  projetos  de  saúde  do

município, onde está até hoje.

Consideramos, assim como Cláudia, que mesmo em outras funções

e serviços, sua prática é complexa e sua formação e experiência como TO

alicerçam também sua condição de gestora. Para nossa pesquisa, focaremos

nas  práticas  que  Cláudia  desenvolveu  como  TO  do  CAPS  AD,  onde

trabalhou por mais tempo, mas elencando elementos das outras experiências
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que  compuseram  suas  práticas  de  forma  complexa  e  integrada.  Os

fundamentos  das  práticas  são  percebidos  no  discurso  de  Cláudia

atravessados  pelas  experiências  de  vida  que  dispararam  busca  por

conhecimentos e também instauraram questionamentos e experimentação de

novas práticas.

5.1.4 O percurso de Laura até tornar-se a TO que é: da inquietação com

a  ausência  de  especificidade  na  formação  para  a  descoberta  das

potencialidades da não especificidade do trabalhador de saúde mental

Laura está com 29 anos, solteira e é branca. Desde a juventude tem

interesse  na área de saúde mental,  e quando estava no 3o ano do ensino

médio, a partir de uma visita ao setor de TO da AACD (acompanhando um

primo que tem paralisia cerebral), achou que a Terapia  ocupacional tinha

uma abordagem interessante. Ao se aprofundar sobre a carreira, e saber que

esse profissional também atendia em saúde mental,  animou-se.  Para ela,

fazia muito mais sentido que a psicologia, que era a opção anterior.

Durante a graduação, Laura  gostou muito da Atenção Básica, em

que teve uma experiência como bolsista pela Universidade, em um projeto

de  apoio multidisciplinar às UBSs. A faculdade em que Laura se formou

organiza  a  formação  com  turmas  compostas  de  estudantes  de  diversas

carreiras,  até  o  terceiro ano.  Conta  que  construíam junto com as  outras

categorias  as práticas em saúde, inclusive tendo aulas com professores de

outras áreas.   O estágio de graduação no campo da saúde mental foi feito

fora de sua faculdade, em um ambulatório específico de esquizofrenia onde

a Terapia  ocupacional é muito quadrada – os atendimentos e supervisões

são específicos em TO, sendo esse núcleo de conhecimentos e práticas forte

ali,  o  que  acontece  em função  de  características  pessoais  das TOs  que

compõem a equipe. 

O  encontro  com  essa  forma  de  fazer  Terapia   ocupacional

influenciou-a  a  escolher  onde  gostaria  de  seguir  seus  estudos  de

pós-graduação: teve sucesso em processo seletivo para especialização em

saúde mental nesse programa onde estagiou e em um aprimoramento em
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saúde mental em CAPS – e preferiu formar-se como profissional de saúde

mental no CAPS.

Paralelamente ao aprimoramento, interessou-se pelo atendimento a

pessoas com transtornos alimentares, e trabalhou como voluntária por um

ano  em  programa  específico  de  atendimento  a  esses  transtornos  da

UNIFESP.  Não  se  identificou  com  a  abordagem  ali,  por  ser  muito

comportamental –  embora  reconheça  que  o  trabalho  em  AD  [álcool  e

drogas] é muito TCC [terapia  cognitivo comportamental].

Deixou o trabalho dirigido a pessoas com transtornos alimentares e

seu primeiro emprego foi em um NASF. Saiu desse NASF porque queria

trabalhar  em saúde mental  e  foi  para  o  CAPS AD. Depois  de  6 meses,

iniciou  o trabalho em um CAPS Adulto.  Cursou uma especialização em

dependência química no GREA-USP e atualmente trabalha nos dois CAPS e

também faz  formação em psicanálise  lacaniana,  composta  por  estudos  e

terapia  individual.

Laura  explica  seu  trajeto  pela  atenção  em  saúde  mental  com

pessoas psicóticas, com transtornos alimentares, chegando até o CAPS AD,

para atender consumidores de drogas, pela atração que sente por algo que

considera impactante:  encanta-se  com  a  relação  com  o  ilícito  no

atendimento a consumidores de drogas e também com o questionamento

sobre o funcionamento das pessoas – o que faria alguém deixar seu lar,

para estar em situação de rua para usar drogas? O que motiva esse uso?

Interessa-se pela história de vida dessas pessoas: de sofrimento, de perdas,

de  não  responsabilização  pelas  coisas,  de  dificuldade  de  lidar  com  os

limites.  Entende que a  atenção a  psicóticos  e  a  pessoas  com transtornos

alimentares também se encaixam nesse encantamento. 

Laura conta que apesar de, durante sua formação, conversar muito

com  as  outras  categorias  e  participar  de  atendimentos  compartilhados,

entende que ficavam muito no seu quadrado,  e ela inquietava-se sobre  o

que era a Terapia  ocupacional. Hoje diz não sentir mais necessidade dessa

definição,  entendendo-se  muito  mais  como  uma  profissional  de  saúde

mental do que como uma TO.
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5.1.5 O percurso de Cecília até tornar-se a TO que é: da TO social para

a TO na saúde, integração das práticas com foco no social

Cecília está com 32 anos e solteira, e é branca. Sua escolha pela

carreira de Terapia  ocupacional teve relação com seu incômodo com as

desigualdades – havia prestado vestibular para direito e não passara, mas

pela sugestão de uma amiga considerou a Terapia  ocupacional – já tinha

feito trabalhos voluntários, se aproximado de algumas questões sociais, e

também de pessoas com deficiência, na adolescência; quando reconheceu

esses elementos na descrição das práticas dos TOs, decidiu-se por seguir

essa carreira. Tinha a expectativa de fazer um trabalho social, direcionando

sua formação e estágios para o laboratório da faculdade que trabalhava pela

perspectiva da chamada TO Social.

Quando  formou-se,  foi  trabalhar  na  ONG,  junto  à  qual  havia

estagiado no último ano de faculdade, repondo a vaga da TO que saíra –

como  não  tinham  muito  recurso  financeiro,  contrataram-na  como

educadora social.  Neste trabalho, ela tinha muito contato com os Agentes

Comunitários de Saúde da UBS da região, e por eles soube sobre a vaga no

CAPS AD daquele território.  Tinha desejo de migrar para o trabalho no

campo da saúde, para trabalhar como TO  e, sendo aprovada no processo

seletivo,  iniciou  seu  trabalho.  Relata  que  embora  fizesse  Terapia

ocupacional  no  trabalho  como  educadora  social, queria  reconhecimento

como TO e queria experimentar  outro viés,  reconhecendo uma diferença

entre  um  um  lugar  onde  as  pessoas buscam  respostas  a  necessidades

básicas,  como alimentação  e  banho;  e  um lugar  que  atende em  saúde.

Queria pensar como realizar intervenções especificamente de TO, dentro de

alguma problemática mais fechada – em função de atender a consumidores

de  drogas  na  ONG,  gostaria  de  desenvolver  práticas  mais  interventivas

sobre  essa  problemática  –  tanto  com prevenção  como com Redução  de

Danos. Trabalha neste CAPS AD há aproximadamente 4 anos.

 Cecília fez cursos em várias temáticas (atenção a idosos, cursos

para AD pela UNIAD, sobre Economia Solidária, na USP e na Faculdade

Getúlio  Vargas,  entre  outros), e  depois  uma  especialização  em   Arte,
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Terapia  e Psicopedagogia. Conta que nessa época, já trabalhava no CAPS

AD em que atua atualmente e sentia uma urgência por voltar a estudar,

fazer  uma  pós-graduação.  Neste  momento  se  prepara  para  prestar  um

mestrado.

5.1.6  O  percurso  de  Iara  até  tornar-se  a  TO  que  é: militância  e

formação que denunciam contradições  na implementação da política

pública, imprimindo um trajeto difícil

Iara é branca, está com 31 anos e solteira. Militante, faz parte de

um  coletivo  feminista  que  tem  por  finalidade  formar  seus  membros,

aproximar  pessoas  do  debate  e  combater  o machismo  na  esquerda. Na

adolescência era dançarina de balé e jazz.

Na juventude,  fazia  muito  trabalho voluntário  em instituições  e

sentia falta de uma coisa técnica nas práticas que realizava. Pensava em

seguir carreira no Direito, mas depois de assistir a uma aula na Faculdade de

Direito  a  convite  de  uma  amiga,  entendeu  que  nessa  carreira seria

necessário  assumir  certa  neutralidade  nas  práticas,  e  sabia  que  não

conseguiria não escolher lados. No mesmo período uma outra amiga era TO

e trabalhava na APAE, então aproximou-se do trabalho dela para conhecer.

Tinha  interesse  em  dança  e  arte,  e  ao  vislumbrar  a  possibilidade  de

trabalhar com atividades, atendendo à população com quem já gostava de

trabalhar em sua dedicação como voluntária, escolheu a carreira de terapia

ocupacional,  e a partir  disso,  nunca teve dúvidas,  e depois de 2 anos de

cursinho, entrou no curso de terapia ocupacional na Universidade de São

Paulo. 

Sua  expectativa  ao  iniciar  o  curso  de  terapia  ocupacional  era

fundada no que chamou de boa vontade, queria trabalhar com crianças em

uma  instituição  como  a  APAE  ou  AACD,  mas  durante  o  primeiro  ano,

complexificou  seu  entendimento  sobre  a  profissão  e  achou  mais

interessante  ainda.  Compreende  que  o  fato  de  ter  trabalhado  como

voluntária  naquelas  instituições  contribuiu  também  para  que  entendesse

muito  melhor  as  críticas  a  elas  apresentadas  e  desenvolvidas  durante  a
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formação  –  fortemente  fundamentada  nos  princípios  da

desinstitucionalização italiana.  Entende que  sua militância  em partido  de

esquerda e  sua  vivência nos movimentos  sociais  também a formaram de

maneira decisiva para as práticas como TO. 

Depois de formada, a certeza sobre a carreira já não se manifestava,

e iniciou o curso de pedagogia – porque tinha dúvidas sobre se queria ser

TO. Entrou em um curso de aprimoramento profissional em Saúde Mental,

por  preocupações  com a competitividade do mercado de trabalho.  Como

não sabia bem no que trabalharia, prestava muitos concursos, e em 2009

entrou como TO do CAPS Adulto de uma cidade da região metropolitana de

São Paulo,  onde ainda trabalha.  Neste  momento  abandonou ou curso de

pedagogia, decidiu que seria TO, queria trabalhar e criar responsabilidade.

Quando chegou deparou-se com um serviço sobre o qual estabeleceu uma

série de críticas ao que parecia, para ela uma creche de adultos, com portão

fechado, aquela coisa toda, que só não poderia ser chamado de manicômio

porque não tinha leitos.  Encontrou-se com uma equipe  polarizada entre

uma parte super conservadora e vinculada com toda a politicagem que tem

nessa cidade, e uma outra que enfrentava essa estrutura. Aliou-se então aos

trabalhadores críticos à organização do serviço, e depois de um ano a gestão

municipal transferiu as trabalhadoras envolvidas para unidades diferentes, o

que foi  atribuído à  intenção dos  gestores  de desmobilizar  o  movimento.

Nessa transferência,  Iara chegou ao CAPS AD,  com todo o estigma que

carrega uma pessoa transferida  no município. Foi recebida com dureza, e

sente que era boicotada e apartada da equipe. Com a experiência do CAPS

anterior, sente que já estava calejada, e que soube lidar com a situação com

menos  enfrentamentos  desnecessários.  O  contexto  era  de  adaptação  do

serviço  aos  preceitos  da  reforma  psiquiátrica,  então  aqueles  que  não  se

adaptavam ao novo modelo  acabaram por deixar o trabalho. Hoje poucos

daqueles trabalhadores permanecem.  Parcela da  dificuldade nessa relação

foi atribuída ao fato de que os trabalhadores “antigos” do CAPS  haviam

construído aquele serviço, e parecia natural resistirem a uma reestruturação.
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5.1.7  O  percurso  de  Jasmim até  tornar-se  a  TO que  é:  decisão  por

trabalhar com consumidores de drogas, e a supervisão como formação

para o trabalho

Jasmim está  com 28 anos,  divorciada  e  é  branca.  Ao terminar  o

ensino médio, sabia que queria mexer com a área da saúde de algum jeito,

mas achava que na parte de pesquisa, mais biológica – chegou a iniciar o

curso de Biologia, mas em três meses, percebeu que  tinha uma parte do

trabalho que ela não queria fazer. Leu o Guia do Estudante e gostou muito

da TO porque mexia com atividades manuais, e achou legal poder fazer

isso com outra pessoa,  e  ajudar a reabilitar.  Iniciou  o  curso  de  terapia

ocupacional e  percebeu que era muito maior que a descrição que o Guia

dava,  e considera que então teve um apaixonamento ao longo dos anos de

formação. Encantava-se muito com o campo de atuação em saúde mental, e

as construções outras das pessoas atendidas, mas achava que era muito

distante  dela,  que  era  muita  coisa  e  que  ela  não  daria  conta.  Tinha  a

expectativa  de  trabalhar  com crianças,  reabilitação  física,  mas  logo

percebeu que aquilo não a interessava.

O  último  estágio  da  graduação  foi  realizado  em  um  serviço  de

atenção a  consumidores  de  drogas,  e  no contato  com a  supervisora TO,

Jasmim diz ter se encantado pelas possibilidades da terapia ocupacional no

atendimento e então, diz ter sido essa supervisora a grande culpada por ela

hoje, não se ver trabalhando em outro campo. Conta que em sua carreira,

esteve um ano fora do AD e foi o ano mais infeliz de trabalhar. E considera

que as dificuldades nesse ano em que trabalhou com psicóticos (fora do AD)

não foram os pacientes  que apresentaram os obstáculos para suas práticas,

mas foi perceber  o quanto parece que o manicômio é muito presente ainda

nesses espaços de atendimento.

Depois de formada, cursou uma especialização em Psicopatologia

em  Saúde  pública,  depois  iniciou  formação  em  Seminários  sobre  a

abordagem clínica da terapia ocupacional como Produção de Vida, e segue

fazendo formação nessa abordagem. Fez alguns cursos de formação mais

curtos  sobre Deleuze e  Guattari,  e  atualmente participa  de um grupo de
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estudos sobre filosofia da diferença, na Unifesp. 

Seu primeiro emprego como TO foi em um residencial para idosos,

mas incomodava-se com a relação de venda de serviços, então não queria

ficar em um serviço particular. Em pouco tempo passou a trabalhar em um

NASF, ficando ali por um ano. Depois disso foi para o SAID (Serviço de

Atenção Integral ao Dependente – clínica de internação para consumidores

de  drogas),  onde  trabalhou  por  três  anos.  Paralelamente,  trabalhou  no

Instituto de Psiquiatria da USP por mais um ano e então, quando o SAID

fechou suas portas, ela foi transferida para um CAPS Adulto, onde teve a

experiência que relatou como o ano mais difícil, apelidando o serviço de

CAPScômio.  Pediu demissão deste CAPS Adulto, porque sabia que queria

trabalhar com consumidores de drogas, iniciou o trabalho em um NASF,

porque precisava trabalhar,  e em seguida  foi  aprovada em um processo

seletivo para compor a equipe de uma Unidade de Acolhimento (UA). Há

quatro meses saiu da UA e iniciou o trabalho como TO de um CASP AD em

implantação.

Jasmim considera que suas práticas foram conformadas pelas suas

experiências de trabalho, e também pelos processos de supervisão aos quais

se submeteu, todos com TOs. Nessas supervisões, via-se debruçada sobre o

questionamento acerca de quem era a pessoa de quem ela estava cuidando,

o que essa pessoa traria para ela, o que essa população traria para ela, em

um movimento de desfazer clichês  como o que diz que consumidores de

drogas são  manipuladores,  por  exemplo.  Submete-se  a  atendimentos  em

terapia  ocupacional, o que considera que a permite compreender melhor

suas práticas. 

5.1.8 O percurso de Júlio até tornar-se o TO que é: densdade de trajeto,

que evidencia clareza na intencionalidade e caminhos práxicos a partir

da TO social

Júlio está com 27 anos. Está solteiro, não tem filhos e é branco.

Bahiano, nasceu em Livramento, que era a cidade maior que tinha perto de

onde cresceu: Rio das Pedras -BA.   Sua cidade era muito pequena e ele
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vivia no distrito que é uma espécie de bairro afastado do centro urbano, um

micro centro urbano para as fazendas que existiam ao redor. Vivia ali em

um povoado de aproximadamente mil e quinhentas pessoas, rural, onde não

havia  muito uma cultura de sair de lá pra estudar, porque tudo era muito

difícil  e era um código que as pessoas não tinham acesso.  O vestibular

parecia muito difícil e apenas os filhos de doutor tinham acesso – a tradição

era se formar no ensino médio que era o que havia na região, e assumir

função  no  comércio  da  família;  ou  então  migrar  para  São  Paulo  para

trabalhar  em algum serviço  desqualificado.  Júlio  não  se  reconhecia  em

nenhuma das duas opções. Questionava as formas de viver ali, queria sair de

lá,  conhecer  outras  pessoas  e  decidiu  fazer  faculdade,  apesar  de

desencorajado pela família -  ninguém achava que conseguiria passar em

uma universidade pública, ninguém sabia como se fazia isso.  Apresentou

um excelente desempenho no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)

quando terminou o ensino médio, acima da média dos jovens de sua região,

e isso o encorajou a tomar uma decisão. Decidiu morar com a irmã em São

Paulo, e chegando aqui, começou a fazer cursinho. 

Pensava  em  estudar  odontologia,  que era  uma  coisa  que  dava

dinheiro.  O cursinho popular em que se inscreveu tinha uma perspectiva

mais  social,  e  professores  muito  críticos  -  crítica  bem  boa,  assim,  de

esquerda. Júlio gostava muito das aulas da área de ciências humanas e não

desenvolvia bem o estudo daquelas do campo de exatas. E percebeu que

não queria cursar Odontologia.  Decidiu ser  estratégico – estudou a prova

da FUVEST, e buscou um curso cuja segunda fase de provas ele conseguiria

ter um bom desempenho. Gostaria de estudar psicologia, historia ou ciências

sociais, mas a primeira exigia conhecimentos em matemática, e entendia

que se estudasse alguma das outras duas, não teria uma boa condição de

vida depois.  Olhou todos os cursos do manual da FUVEST – ao chegar à

descrição do curso de terapia ocupacional, viu que a segunda fase para ele

exigia conhecimentos em português, história e biologia (que eram as que

ele mais gostava), e trabalhava com inclusão social. Decidiu que seria essa

a  carreira  que  prestaria  na  USP,  e  na  UNESP escolheu  pela  carreira  de
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Serviço Social,  porque terapia ocupacional era  da área de biológicas e a

segunda  fase  exigiria  matérias  para  as  quais  ele  não  estava  preparado.

Passou nas duas e decidiu pela terapia ocupacional.

O  primeiro  ano  do  curso  foi  difícil  para  Júlio  por  causa  das

disciplinas  do  campo  das  ciências  biológicas,  que  usavam  métodos  de

memorização de nomes de músculos e substâncias e ele queria aprender

coisas, não ficar decorando. Quase desistiu do curso, mas foi encorajado a

ficar por colegas e professores, que  diziam que ia melhorar. E a partir do

segundo ano,  tudo ficou  muito  bom.  Reconhece  que  se  encantou  com a

terapia  ocupacional a partir do segundo ano de formação por causa do foco

na ação humana.  Diferentemente  da escuta psicológica  distanciada,  que

assume um lugar de autoridade, sente que como TO vai construindo um

mundo em  contato  com  a  materialidade  da  vida  e  não  somente  com  o

discurso sobre ela. Hoje, depois de formado, sente alívio de ter feito essas

escolhas.  Entende  que  a  falta  de  uma  identidade  marcada  da  terapia

ocupacional  é  uma potência  muito  grande,  porque  você  não  tem  muita

barreira e você consegue fazer muita coisa.

Ainda  na  graduação,  Júlio  trabalhou  na  Revista  de  Terapia

Ocupacional  da  USP e  realizou duas  pesquisas  de  iniciação científica,  a

segunda  delas  sobre  histórias  de  vida  de  famílias  de  uma  comunidade

quilombola da cidade onde cresceu. Ele relata apontando como potência que

a pesquisa foi financiada pela área de antropologia da FAPESP e premiada

pela Fundação Palmares como melhor monografia – ambas instituições fora

da saúde. Nessa pesquisa, Júlio estava atento às histórias de famílias cujas

moradias foram desapropriadas para construção de barragem, e conforme

descreve seu trabalho, fica clara sua percepção sobre os determinantes dos

processos  vitais,  das  pessoas  que  entrevistou,  advindos  das  estruturas

econômicas e raciais. Reconhece que esse processo de pesquisa, orientado

pela  professora  que  era  da  TO  social,  foi  alimentado  por  um  tanto  de

antropologia,  e  um  tanto  de  TO social,  que  tem  base  na  antropologia.

Considera  que  fazer  um trabalho  antropológico  sendo terapeuta é  muito

potente porque qualifica a escuta de investigação. A livre composição entre
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os  campos  de  conhecimento  e  práticas  são  para  Júlio  uma característica

muito importante da terapia ocupacional. Critica o corporativismo.

Depois  de  formado,  Júlio  passou  um  tempo  viajando,  depois

começou a trabalhar em uma ONG de acolhimento a pessoas refugiadas da

África  e  de  desenvolvimento  da  cultura  africana,  fazendo  pesquisa,  e

também em uma enfermaria  psiquiátrica,  onde não gostava  de  trabalhar.

Queria muito poder sair  da casa da irmã e ter  seu lar  e por isso aceitou

trabalhar em funções, que não representavam exatamente o que gostava de

fazer. Chegou a trabalhar como TO visitador em uma equipe de homecare de

um hospital privado, mas não gostava do contexto de venda do trabalho em

saúde. Comenta que havia uma grande disparidade na remuneração de TOs

nesse  trabalho  –  salário  abaixo  apenas  do  médico  e  acima  das  outras

categorias. Essa situação se repete na empresa para a qual trabalha no CAPS

AD  atualmente,  e  ele  relaciona  algumas  hipóteses  para  explicar  esse

fenômeno:  TOs  ocupavam cargos  de  chefia  nessas  instituições,  portanto

valorizariam o trabalho de outros TOs; há uma dificuldade de fixar esses

trabalhadores na rede, que ficam trocando muito de emprego; e por fim, ele

entende  que  há  uma  diferenciação  do  nosso  trabalho,  as  técnicas  são

diferentes.

Paralelamente,  entrou  em  uma  especialização  em  psicologia

política, que propunha estudar a organização dos movimentos sociais, com a

finalidade  de  trabalhar  com  eles,  ou  pesquisá-los.  Não  concluiu  por

discordar  dos  métodos  da  instituição,  que  considerou  autoritários  e

arrogantes.  Fez um curso sobre antropologia urbana,  e prestou mestrado

para  pesquisar  no  campo  da  terapia  ocupacional  social.  Quando  foi

selecionado para o mestrado, já havia iniciado o trabalho no CAPS AD em

que trabalha atualmente e,  pelo período curto de tempo na empresa,  não

conseguiu  negociar  sua  saída  uma  vez  por  semana,  para  dedicar-se  ao

mestrado, como era exigido na universidade no interior de São Paulo. Adiou

os  planos  do  mestrado.  Iniciou  um  processo  terapêutico-formativo  em

esquizoanálise e fez um curso sobre o pensamento de Deleuze e Guatarri.

Iniciou em seguida, especialização (ainda em curso) em terapia ocupacional
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em um  núcleo de terapia ocupacional social,  estudando sobre imigração

africana e direitos humanos. Tem planos de prestar mestrado novamente em

terapia  ocupacional  e,  se  a  gestão  do  CAPS  AD  em  que  trabalha  não

permitir que concilie o tempo, pretende demitir-se e dedicar-se à pesquisa.

Sobre  o  movimento  social,  diz  não  ser  parte  de  nenhum grupo

organizado, mas que participa de fóruns no campo das políticas de redução

de  danos,  e  também  de  conferências  no  campo  da  política  migratória

brasileira. Sobre militância, diz trabalhar com a ideia de fazer parte de uma

multidão (conceito de Tony Negri),  que significa que vai produzindo em

várias  frentes,  e  entendendo  militância  assim,  considera  que  a  faz:  na

internet, especialmente no campo do debate sobre consumo de drogas em

uma perspectiva antiproibicionista, em uma perspectiva de garantir direitos.

Diz fazer militância também na garantia de direitos pra qualquer pessoa do

planeta,  no  campo  de  liberdades  individuais,  em  todos  os  aspectos:

liberdade de você casar com qualquer pessoa independente do seu sexo. 

5.1.9 O percurso de Silvia até se tornar a TO que é: escolha pela saúde

mental e  busca por um referencial que fizesse sentido

Silvia está com 27 anos, solteira, é branca e está formada há 4 anos.

Depois  de  terminar  o  Ensino  Médio  não  sabia  que  curso  escolher  e  a

princípio ficou em dúvida entre psicologia e administração.  Escolheu cursar

terapia  ocupacional  influenciada  por  uma  profissional  que  conheceu  na

época em que fazia cursinho pré-vestibular. Essa pessoa apresentou-a a TO,

e  ela  se  interessou  pelas  práticas  da  profissão,  que  incluíam  atividades

artísticas, já que sempre gostou de artes plásticas.
Graduou-se pela Unesp de Marília, em curso que à época era novo,

o  que  trouxe  certas  deficiências  na  formação,  pela  restrita  estrutura

curricular, principalmente na área que mais se interessava, que era a saúde

mental. A estrutura do curso de terapia ocupacional na Unesp de Marília

se  aproximou  muito  da  educação  especial  e  da  discussão da educação.

Como o curso era muito novo e os professores também, alguns não tinham

experiência com docência, os que tinham mais eram da área de pedagogia,
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então  a  discussão  em  relação  à  TO  acabava  ficando  um  pouco  mais

superficial.  Dessa  forma,  Silvia  procurou  buscar  outros  caminhos  para

fortalecer sua formação, fazia uma aula optativa, ou aproveitava de alguma

discussão do próprio Centro Acadêmicao  ou dos movimentos que tinha na

própria faculdade. Participou do Centro Acadêmico do primeiro ao terceiro

ano de graduação e relata  que as atividades do CA eram pouco apoiadas

pelos professores, o que dificultava a organização, que era feita basicamente

pelos próprios alunos. 
Durante a  graduação,  a  atividade de que participou que mais se

aproximou  da  saúde  mental  foi  um  grupo  de  estudos  sobre  residência

terapêutica. A fim de dedicar-se à área de saúde mental, após a graduação,

fez  aprimoramento  nessa  área  no  Hospital  do  Servidor  Público,  em São

Paulo, com duração de um ano. Apesar do hospital estar baseado no modelo

centrado no médico e apoiado na psiquiatria tradicional, e as trabalhadoras

de  TO  contarem  com formação  psicanalítica,  com  a  qual  Silvia  não  se

identificava,  ela  considera  que  o  aprimoramento  trouxe  contribuições

importantes para a sua formação. 
No ano seguinte ao aprimoramento, Silvia buscou emprego na área

de saúde mental, sempre dando preferência para trabalhar em CAPS. Foi

selecionada para trabalhar em um CAPS AD de São Paulo, cuja gestão é

feita por uma OS, onde trabalha até hoje. Nessa época sentiu necessidade de

se aprofundar no estudo sobre o consumo de drogas e iniciou especialização

em  dependência  química  no  GREA/FMUSP,  cujo  referencial  teórico

também está apoiado no positivismo e na psiquiatria. Foi na especialização

que Silvia encontrou base que fizesse sentido para sua prática:  teve uma

aula sobre a abordagem da saúde coletiva, que apontava a importância de

ver a droga de outra forma – a aula foi ministrada pela professora Cássia

[Baldini  Soares] e  ela  começou  a  frequentar  o  grupo  de  estudos

[Fortalecimento e desgaste no trabalho e na vida: bases para intervenção em

saúde coletiva]. Desde então Silvia tem participado das reuniões do grupo

de  pesquisa,  mas  ainda  sente  que  não  tem  uma  produção  científica

significativa na TO que lhe dê embasamento para compreender e explicar o



121

trabalho da TO, então se  vê  fazendo leituras e tentando associar  com a

prática. 

5.1.10 O percurso de formação para o trabalho dos TOs entrevistados 

As categorias empíricas apresentam alguns percursos profissionais

determinados pela  escolha pela  saúde mental,  e  pela  terapia  ocupacional

Social.  Desde  a  graduação,  uma  categorização  das  práticas  dos  TOs  se

apresenta fundamentada nos campos de atuação. Nas 6 universidades pelas

quais  passaram  os  nossos  entrevistados  (USP,  Unifesp-Santos,

Unesp-Marília PUC-Campinas, UFSCar e São Camilo*), os últimos anos de

formação  contam  com  disciplinas  com  o  seguinte  formato:  terapia

ocupacional e um campo de atuação. Entre os campos de atuação, todas elas

citam: saúde e trabalho, saúde mental, saúde do idoso ou gerontologia; e a

maioria delas citam: saúde da pessoa com deficiência, saúde da criança e

adolescente, atenção em contextos hospitalares, terapia ocupacional social.

Carvalho (2010), em sua pesquisa sobre as práticas de TOs no SUS

na cidade do Rio de Janeiro encontra entre seus resultados que o terapeuta

ocupacional conclui a graduação com uma formação geral e somente mais

tarde incorpora outros elementos das áreas de atuação, fazendo ajustes de

acordo com os espaços em que atuam. Esse dado corrobora a descrição do

trajeto dos TOs de São Paulo entrevistados nesta pesquisa. Algumas delas

encontram aos poucos as referências para o trabalho, a partir do trabalho

possível, oferta do mercado, e da busca por formação complementar.

A graduação e a escolha por um campo de atuação não se mostram

suficientes  ou  determinantes  das  práticas,  que  definem-se  de  forma

complexa e singular a partir das experiências de formação, mas também de

vida dos entrevistados,  por exemplo: Julio faz um percurso singular pela

*Matrizes curriculares acessadas em 3 de novembro de 2014 : 
http://www.puc-campinas.edu.br/graduacao/cursos/terapia -ocupacional/matriz-curricular/

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?
codcg=5&codcur=5072&codhab=0&tipo=N

http://www.sejamuitomais.com.br/graduacao/cursos/terapia -ocupacional.php
http://www2.unifesp.br/prograd/app/cursos/index.php/prograd/descricao/784

http://www.dto.ufscar.br/projeto-pedagogico-to
http://www.marilia.unesp.br/Home/Graduacao/Terapia Ocupacional/grade

%20curricular.pdf
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pesquisa em antropologia, e considera que seu processo terapêutico, e sua

experiência na militância pelos direitos dos imigrantes compõem também

suas práticas; Laura apresenta seu processo terapêutico psicanalítico como

parte  de  sua  formação;  Iara  descreve  sua  participação  em  um  partido

político  como  determinante  de  sua  referência  teórica  marxista  no

atendimento que realiza no CAPS AD; e Jasmim elenca os processos de

supervisão  sempre  com  terapeutas  ocupacionais  mais  experientes  como

importante elemento formativo.

Apenas Jasmim entre os entrevistados elegeu desde o início da vida

de trabalho, o campo de atuação com consumidores de drogas como seu

objetivo.  Os  outros  estavam em busca  de  trabalhos  no  campo da  saúde

mental  –  mesmo  Cecília  e  Júlio,  que  tiveram  percursos  marcados  pela

terapia ocupacional social, no mercado de trabalho buscaram trabalhos em

CAPS. A chegada, portanto dos outros oito TOs aos CAPS AD e mesmo o

percurso de Jasmim, que passou por NASF e UA antes de chegar ao CAPS

AD  apresentam-se  orientados  pelo  mercado  de  trabalho  em  saúde  –  as

políticas de assistência social que poderiam abarcar trabalhadores de terapia

ocupacional pela sua formação e pela possibilidade aberta pela Resolução

no.  383/2010  do  COFFITO,  ainda  não  definiram  atribuições  entre  seus

procedimentos para esses trabalhadores.

Olívia  e  Iracema  contam  de  um  cenário  do  mercado  ao  se

formarem (2003 e 2005, respectivamente):

[…] foi um tempo muito difícil, né, 2004 as ofertas de trabalho eram bem
poucas, isso me angustiava bastante, não conseguia me inserir. Acho que
quando eu me formo ainda é um momento que, na saúde mental, as coisas
estavam começando, na verdade, né. Os CAPS estavam se organizando
no estado e,  […] tava  começando o  CAPS [...]  Nem tinha  ainda  um
projeto terapêutico muito claro desse serviço. (Olívia)

Eu me formei, o campo de trabalho ainda era hospital psiquiátrico […]
2005 […] Tava começando a sair coisas*, tal, e não tinha muita coisa das
OSs aqui  em São Paulo...  Tinha uma coisa muito de prestar  concurso
público fora de São Paulo, né. Esse era mais o campo, assim. Não tinha
NASF, não tinha quase nada, assim. (Iracema)

*A legislação que inaugura a operacionalização da reforma psiquiátrica brasileira é de 2001
– Lei 10216/01.
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As  influências  do  neoliberalismo  na  conformação  das  políticas

estatais de assistência social no Brasil determinam o mercado de trabalho

em  saúde.  Waldez  (2011)  apresenta  como  os  terapeutas  ocupacionais

encontram nas  políticas  sociais  seu  principal  mecanismo de  intervenção

profissional e no Estado seu maior empregador. Para ele, as características

regressivas das estratégias neoliberais de transformação do Estado podem

ter repercutido em 

uma retração do mercado de trabalho estável na esfera estatal e expansão
dos postos de trabalho instáveis e precarizados no “terceiro setor”, devido
à  constante  desresponsabilização  do  Estado na  execução das  políticas
sociais (Waldez, 2011, p. 245).

Apresentamos no marco teórico  deste  trabalho as  influências  da

reestruturação  produtiva  sobre  a  história  da  terapia  ocupacional,  e

corroborando  o  texto  de  Waldez,  seis  dos  nove  entrevistados  trabalham

desde o início  de seu trajeto profissional  (a  partir  de 2006) apenas  para

empresas do terceiro setor executoras das políticas sociais. Duas das outras

trabalhadoras,  formadas  em  1998  e  2005,  apesar  do  trabalho  como

servidoras municipais, tiveram trabalhos nas empresas citadas, como forma

de complemento à renda e possibilidade de ampliar os campos de atuação e

aprendizado, e apenas uma TO manteve-se com vínculo exclusivamente na

administração direta do município onde trabalha. Waldez (2011) aponta que 

o desenvolvimento histórico da profissão [terapia ocupacional] demonstra
que  a  expansão  ou  retração  de  seu  mercado  de  trabalho  estão
condicionadas pelo tratamento dado às políticas sociais pelo Estado nos
diversos contextos históricos (Waldez, 2011, p. 244).

A  escolha  dos  entrevistados  pelo  campo  de  atuação  (terapia

ocupacional em saúde mental e terapia ocupacional social) aproximou-os do

estudo das políticas estatais forjadas pela Reforma Sanitária e pela Reforma

Psiquiátrica. 

Se  a  terapia  ocupacional  acompanha  o  mercado  definido  pelas

políticas  estatais,  a  formação dos  TOs segue a  mesma lógica.  Quando a

ONU financiava a formação de TOs no Hospital da Clínicas (USP), definia

estruturas tecnicistas de formação (déc. 1940-50), com foco na manutenção
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e recuperação para o trabalho (De Carlo, Bartalotti, 2001), em um contexto

de  desenvolvimento  econômico.  Após  a  reestruturação  produtiva  e  no

contexto  de  redemocratização  do  Brasil,  instalaram-se  mudanças

curriculares nos cursos de TO (1981-82), retratando a preocupação com uma

formação mais  humanista,  que incluía  grande número de  disciplinas  das

ciências humanas (Medeiros, 2003). Data também desse período a Reforma

Sanitária e a Reforma Psiquiátrica, contexto em que os princípios das atuais

políticas estatais de atenção à saúde, e atenção à saúde mental, e de redução

de danos foram forjados. 

A partir dos anos 2000, as Diretrizes Curriculares Nacionais dos

cursos  da  área  de  saúde  foram  definidas,  propondo  aproximação  entre

formação e os serviços no território, e seleção de conteúdos orientada às

necessidades  sociais  (Della  Barba,  2012).  Importante  considerar  que  a

década  de  1990  é  marcada  pela  forte  influência  dos  princípios  do

neoliberalismo  na  definição  e  regulação  das  políticas  estatais  do  Brasil,

reorientando as conquistas da Reforma Sanitária, de propostas universalistas

para ações focalizadas sobre grupos sociais mais vulneráveis (Waldez, 2011;

Bravo, 2014). Assim, vale lembrar a lição de Mendes Gonçalves (1992), ao

apontar  que  necessidades  sociais  tomadas  de  forma  generalizada  são  as

necessidades das classes dominantes. Nildo Viana (2006) nos apresenta que

as  políticas  estatais  são  elaboradas  com  a  finalidade  de  reprodução  e

manutenção da força de trabalho e apaziguamento dos conflitos sociais; mas

também  sob  pressão  dos  movimentos  sociais  em  uma  complexa

configuração  de  forças  em  que  terá  maior  expressão  cada  um  desses

elementos  de  acordo  com o  momento  socio-histórico  de  cada  sociedade

geograficamente localizada.

Assim  podemos  entender  a  manifestação  desse  processo  nas

práticas dos TOs entrevistados, com formação e atuação regulamentada em

todas  as  políticas  que  compõem  o  tripé  da  seguridade  social:  saúde,

previdência e assistência social (Waldez, 2011, p. 245).

Ora,  se  formados  para  executar  as  políticas  sociais,  apresentam

conhecimento sobre as políticas estatais e uma postura de afirmação dessas
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políticas nas discussões e nas práticas. Todos os entrevistados citam como

determinantes de suas práticas as políticas públicas de saúde e/ ou a reforma

psiquiátrica.

As  políticas  estatais  são  tão  orientadoras  das  práticas  dos

entrevistados que chegam a definir suas práticas e seu trajeto a partir de uma

defesa delas

Eu falo que eu não consigo trabalhar em outra coisa, [...] a minha cara de
SUS  […]  é  muito  a  minha  identidade,  sabe.  Eu  falo  "como  que  eu
consigo atender um paciente particular?", eu falo, "gente, por quê? acho
que eu tenho muito cara de SUS, eu só fico no SUS". Mas aí começou o
meu percurso muito pelo SUS, porque acho que era uma coisa que me
encantava na universidade, né. (Olívia)

[…] assumiu um novo prefeito, eu senti  que ele tava desconfigurando
[…] ele começa a tirar os coordenadores desse programa e a remeter eles
para o atendimento, e cria só um coordenador de atenção básica, então ele
centraliza, e ele começa a todas as unidades básicas, ter gerente , vamos
dizer,  coordenação técnica médica.  E aí  eu começo a  perceber  que tá
tendo um desmonte […] e volto pro [CAPS].  [...]  aí,  2008,  e é muito
louco, assim, porque aí você vai vendo que por exemplo, no PSF de rua,
também eu tive enfrentamentos  e atravessamentos  da questão política,
né...porque foi bem no momento de projeto nova luz onde eu trabalhava,
eu apoiava uma equipe de PSF de rua e aí essa equipe de PSF de rua, já
tinha uma vinculação com os usuários e de repente chega o projeto nova
luz, um monte de gente domina o centro, dominando: tirando um monte
de gente, fazendo cadastro de pessoas, e a equipe que tinha vinculação e a
gente que fazia esse trabalho na rua foi ficando muito mais [de fora] […]
eu  não  queria  ficar,  na  lógica  que  não  batia  com  o  que  eu  [penso]
(Cláudia)

(sobre  o  primeiro  trabalho  que  teve  em um CAPS Adulto)  Então,  na
verdade, [...] não é bem um manicômio porque não tem leito. As pessoas
não ficam lá, mas é uma creche de adultos, com portão fechado, aquela
coisa toda. E aí tinham algumas pessoas críticas a tudo isso, como é que
era,  e  aí  era  muito  polarizado,  tinha  uma  parte  da  equipe  super
conservadora e vinculada com toda a politicagem que tem nessa cidade,
né?! E aí a gente enfrentou mesmo. E aí foi um ano. Eu cheguei lá no
meio da batalha e aí, enfim, a gente chegou a um ponto que a coisa ficou
muito séria e eles transferiram todas nós, cada uma pra um lugar. (Iara)

(sobre  as  transformações  do  CAPS  AD  em  que  trabalhou,  que  se
adaptava às portarias reguladoras dos CAPS) […] e essas pessoas não
concordando com as transformações que iam acontecendo, foram pulando
fora. […] [as transformações foram] da ordem mesmo de tentar pensar na
lógica do que é um CAPS. Lá funcionava muito como um ambulatório,
assim. […] E aí a gente foi batalhando nessa ideia de construir um projeto
terapêutico  singular,  e  aí  essas  pessoas  nunca  tinham,  acho que,  nem
ouvido falar disso. […] E [eu fiz parte da transformação para como ele
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está agora]. (Iara)

[…] eu acho que eu tinha um papel fundamental lá, essa militância que eu
digo que é do SUS, que é de entrar  com essa bandeira primeiro […]
muito profissional de saúde se forma sem saber o que é o SUS, sem ter
passado pelo serviço, sem ter uma compreensão disso. Então acho que
não é da TO, mas talvez da TO da USP e de algumas outras profissões,
mas de uma contribuição importante que ainda é nossa, que eu acho que a
gente ainda tem essa contribuição pra dar. (Iracema)

Ao  desenvolverem  suas  práticas  de  trabalho,  entretanto,  esses

trabalhadores compreendem que embora haja diretrizes das políticas, elas

não definem, e nem devem definir, elementos práticos do trabalho, que são

de especificidade de cada profissão e de cada contexto em que se atua, e

alguns passam a buscar referenciais específicos para as práticas específicas

da profissão.

A revisão  bibliográfica  para  esta  pesquisa  aponta  a  escassez  de

produção de  conhecimento sobre as  práticas  de terapia  ocupacional  com

consumidores  de  drogas  e  as  práticas  de  TOs  em  CAPS  AD.  Assim,

observamos que esses trabalhadores não contam com referencial específico

durante  a  formação,  e  quando  especializam-se  no  campo  de  atenção  a

consumidores  de  drogas,  têm  acesso  a  conhecimentos  produzidos  em

campos  diversos,  compondo,  então  com  sua  trajetória  e  conhecimentos

específicos da terapia  ocupacional, para criar suas respostas às demandas a

que  são  apresentadas,  conforme observaremos  nos  resultados  relativos  à

organização dos serviços e o papel dos TOs nas equipes, e os instrumentos

eleitos para o processo de trabalho. 

 Reafirmamos, portanto a importância de escrevermos sobre essas

práticas e aprofundar a produção de conhecimento. 

5.2 Organização do processo de trabalho

5.2.1 Organização do processo de trabalho de Iracema: questionamento

da rigidez na estrutura do serviço, circulação nas funções e ausência de

clareza  na  finalidade  do  trabalho  produz  alienação  do  processo  de
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trabalho

O CAPS AD em questão recebia as pessoas com portas abertas, o

que  significava  atender  a  todos  com  demanda  para  aquele  serviço,  no

momento  em que  chegavam.  Eram incluídos  no  tratamento  aqueles  que

apresentassem critérios de dependência de alguma substância, com atenção

aos  sinais  de  vulnerabilidade,  ficando  no  serviço  geralmente  os  mais

graves.  Os  casos  de  dependência  de  benzodiazepínicos  ou  aqueles  cujo

consumo de drogas  fosse  mais  controlado ou circunstancial,  geralmente

eram encaminhados, para a atenção básica. Não havia uma lista de critérios

de inclusão rigidamente estabelecida, mas uma avaliação singular dos casos.

Os atendimentos por demanda judicial eram poucos, se compararmos com

o contexto atual. Critérios de alta não eram discutidos, e não se realizavam

altas, geralmente as pessoas abandonavam o tratamento em algum ponto.

Havia  interferência  direta  dos  gestores  municipais  no  serviço,  o  que

atravessava  o  processo  de  trabalho,  principalmente  no  que  tange  a

internações,  Iracema  entende  que  o  período  em  que  isso  se  intensifica

enquanto  ela  estava  lá,  tem a  ver  com períodos  de  mudança  de  gestão

municipal.

De acordo com o fluxo deste CAPS AD, a pessoa era acolhida, ao

chegar pela primeira vez, e deveria começar um processo de 5 encontros em

grupos temáticos estruturados, coordenados pelos trabalhadores do serviço –

era  uma  equipe  pequena,  de  aproximadamente  10  profissionais. Nesses

encontros  a  equipe  se propunha  a conhecer  os  participantes  e  iniciar  o

processo de construção de um projeto terapêutico, firmando um contrato

assinado de regras e compromissos ao final dessa sequência de encontros.

Desse conjunto de encontros, Iracema decidiu assumir um no programa, e

realizar  com os participantes,  mapeamentos  de redes e possibilidades de

suporte  ao  projeto  terapêutico. O  serviço  era  pequeno,  com  um

funcionamento de revezamento entre  os  trabalhadores  nesses  grupos,  em

que todos sabiam um tanto do que se passava no grupo do outro, e havia

bom diálogo entre eles para compor o trabalho.

A semana era preenchida com 4 grupos por dia todos os dias, em
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uma  estrutura  fixa.  A pessoa  que  estivesse  em  tratamento  intensivo  (a

maioria) deveria participar de todos eles obrigatoriamente (o que Iracema

descreve revelando ser um grande incômodo para si), e se a pessoa quisesse

estar ali, mas não quisesse participar de algum grupo,  a equipe (sob novo

estranhamento  de  Iracema) interpretava  como  uma  resistência  ao

tratamento, e se tivesse um emprego, entendiam que deveria pedir licença

para  poder  se  dedicar  exclusivamente  às  atividades  do  tratamento. Ela

revela  que  buscava  construir  algumas  rotas  de  fuga  a  essa  dureza  na

estrutura na medida do possível com cada usuário do serviço.

A rede do município contava com  cobertura completa de saúde

mental  e  deveria  dar  conta  da  demanda,  mas  segundo  Iracema,  os

trabalhadores  tinham  muito  pouca  noção  sobre  articulação  de  rede  e

trabalho integrado de acordo com as políticas e programas do SUS. Além

de  uma  marca  moralista  no  funcionamento  do  PS  municipal,  que  não

atendia bêbado, nem drogado.

Internações  eram  evitadas  pela  equipe,  e  ainda  não  havia  uma

regulação municipal de vagas em comunidades terapêuticas e afins. Apesar

disso, quando havia esse tipo de demanda por parte da família, a assistente

social mostrava uma lista de instituições que a família poderia procurar

independentemente  do  CAPS. Quando  uma  pessoa  atendida  pelo  CAPS

optava pela internação, a equipe então acompanhava o processo com visitas

e atendimentos durante a internação para tentar garantir uma continuidade

no processo de cuidado.

Iracema era a única TO da equipe e reconheceu que somava muitas

funções para além das do núcleo de TO. Entende que assumia uma função

importante de resgate, afirmação e execução das políticas públicas do SUS,

da  reforma  psiquiátrica  e  da  RD,  em  grande  parte  influenciada  pela

formação crítica que teve na graduação, atenta às diretrizes e princípios

das políticas públicas. 

Modos diferentes de atender a consumidores de drogas, e mesmo

modos considerados “opostos”, como psicanálise e TCC pareciam conviver

naquele CAPS AD. Iracema considera que aprendeu muito ao entender ser
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possível  compor  com  essas  formas.  Na  necessidade  de  circular  pelas

funções, dadas pelo tamanho reduzido da equipe, chegou a se ver fazendo

um grupo de prevenção à recaída, e também em um grupo psicoeducativo

(que não eram os recursos e fundamentos que ela elegia para trabalhar) –

conseguindo compor com sua forma de fazer, e respeitando as técnicas e

linha  de  quem  propunha  cada  espaço. Iracema  reconhece  que  algumas

pessoas  atendidas  apresentavam  preferência  por  formas  diferentes  de

tratamento, e, de fato pareciam melhorar com diversas abordagens.

Os casos mais graves eram encaminhados para atendimento de TO

– a equipe colocava-se impotente e impossibilitada de atuar frente àquelas

manifestações dos atendidos que não passassem pela fala. Iracema entende

que este raciocínio declarado da equipe para os encaminhamentos não fazia

muito  sentido,  mas  singularmente,  cada  caso  encaminhado  parecia  fazer

sentido que tivesse sido, e ela identificava sempre neles uma via potente de

intervenção.  Iracema, entretanto, se questiona o quanto desse fato de aceitar

e encontrar possibilidade e desejo de atender, não teria a ver mais com a

forma  como  ela  entende  seu  trabalho,  e  menos  com  seu  núcleo  de

conhecimentos específicos de TO.

O papel da TO para a equipe mostrava-se parte de uma divisão do

trabalho  difícil  de  determinar  nos  CAPS  AD,  mas  em geral,  para  eles,

aquelas pessoas atendidas que, na linguagem psi, eram muito rasas, ou que

não se apropriavam de seus conteúdos psíquicos pela linguagem verbal,

seriam pessoas  para  serem atendidas  pela  terapia  ocupacional,  que  seria

competente para proporcionar uma via mais concreta de elaboração.

Na  discussão  sobre  as  especificidades  dos  núcleos  de

conhecimentos  e  práticas,  diz  que  era  mais  difícil.  As  outras  profissões

realizavam avaliações específicas a partir de alguma demanda,  e não era

necessário  explicar  o  que  seria  ou  para  que  serviria  uma  avaliação

psicológica  ou  psiquiátrica,  isso  era  um  tanto  óbvio  para  a  equipe,  e

acontecia sem questionamentos. Mas, o que seria uma avaliação de TO para

um consumidor de drogas?
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5.2.2  Organização  do  processo  de  trabalho  de  Olívia:  práticas

obstacularizadas por contradições na implementação das políticas e o

lugar da TO em revisão

Olívia classifica o CAPS em que trabalha como super porta aberta

– as pessoas que chegam das 7h às 19h em dias de semana, não precisam

ter  encaminhamento. Passam  por  um  acolhimento  inicial,  em  que  os

trabalhadores fazem uma escuta, pretendem fazer uma compreensão do que

é  que  a  trouxe,  o  que  a  pessoa  deseja,  tentando  pensar  com  ela  que

estratégias podem elabora pra ela ter um caminho para o seu tratamento. A

partir disso, fazem propostas dentro de algumas atividades que o serviço

oferece, e desde então passam a acompanhar. Buscam identificar de que

região a pessoa vem, se é uma área com cobertura da Saúde da Família ou

de alguma unidade de saúde que a equipe tem interlocução, para tentar um

acompanhamento  também  compartilhado  com  a  atenção  primária.

Atualmente,  além da hospitalidade noturna no CAPS,  contam com duas

UAs de referência.

Algumas outras formas de iniciar tratamento ali são pela Fundação

Casa,  por  questões  judiciais;  e  também,  com  os  programas  estaduais,

muitas  pessoas foram internadas via CRATOD,  então explica que  fazem

uma remessa ao contrário – as pessoas são internadas, e no processo de

alta a equipe do CAPS AD recebe um e-mail, e deve procurar a pessoa e

garantir que ela continue o tratamento no CAPS. Ela diz que muitas dessas

pessoas não têm esse interesse, e Olívia apresenta um desgaste no processo

de trabalho que é ver-se entre o desejo das pessoas em fazerem tratamento,

o desejo  das  famílias  que às  vezes  é  colocado primeiro,  e  uma questão

institucional que tem a ver com as políticas que parecem confusas para ela.

Olívia  descreve  as  políticas  do  governo  sempre  atravessadas  em  seu

trabalho.

Ela explica que a equipe acolhe todos que chegam, e quando avalia

que  a  pessoa tem uma questão  muito  mais  forte  nas  questões  de  saúde

mental comum, não tanto relacionadas ao uso de drogas, que o uso é só

uma  das  pequenas  questões  dessa  pessoa,  mas  tem  outras  questões  da
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saúde mental que estão mais fortes, às vezes  tentam fazer parceria com o

CAPS Adulto no atendimento. Considera mais difícil pensar essa parceria

com a atenção básica – principalmente se for adolescente é muito difícil a

atenção primária pensar o cuidado por, com frequência, entenderem que o

consumo de um cigarro de maconha já constitui indicação para tratamento.

A equipe então entende que o acolhimento desse jovem no CAPS pode se

configurar em uma forma de  proteção, uma chance de acolher o jovem

consumidor de drogas de forma mais interessante – pautados nos princípios

da Redução de Danos, fazem orientações e acolhem as demandas do jovem

sem a  urgência  que  observam em outros  serviços,  oportunizando  que  o

jovem possa avaliar seu consumo de drogas de forma menos moralizante.

Apesar disso, ela considera um desafio conciliar o atendimento, no mesmo

espaço com casos muito graves de pessoas rompidas de tudo, fragilizadas e

com  seus  vínculos  completamente  rompidos;  e  pessoas  que  ainda  tem

alguma coisa,  ainda tem em que acreditar.  Pondera  que  há  modelos  de

atendimento que separam os usuários do serviço por gravidade.

Identifica que o fato de transitarem no serviço algumas pessoas

que não conseguem ter limite nenhum, e que não entendem aquele lugar

enquanto um lugar que precisa não ter a substância, mas têm a ideia [do

CAPS]  como um lugar  [onde  é]  possível  fazer  uso  [de  drogas]  –  gera

muitas questões na organização do trabalho – às vezes os próprios usuários

do serviço  pedem que haja uma separação entre eles  – avalia também que

alguns embates se travem a partir das diferenças de valores na relação entre

profissionais  e  usuários  do serviço.  Nos parece  que  as  contradições  das

relações entre as diferentes formas de consumir drogas e de entender esse

consumo no serviço, são entendidas por Olívia como obstáculo, e não como

possibilidade  de  aprofundamento  e  complexificação  do  processo  de

trabalho.

Olívia  brinca  que  para  a  alta  a  equipe  tem  dois  critérios:  a

providência divina e o desejo deles. Considera um processo muito difícil

dar alta – para a equipe e para a pessoa atendida – então muito poucas

vezes,  considera  possível  contar  quando  a  equipe  de  fato  deu  alta.  Ela
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explica que acabam construindo com os usuários do serviço a alta a partir

dos  processos  de  vida  –  então  eles  vão  retomando  o  trabalho,  vão

retomando as rotinas e quando estão socialmente melhores, eles mesmos

dizem que não precisam mais desse lugar. Além disso, apresenta que  há

vários casos que a equipe não acompanha dentro do CAPS, por entender

que o serviço CAPS pra eles não ajuda tanto, mas que podem se beneficiar

de saber que a equipe está junto, então esses acompanhamentos acontecem

às vezes em visita domiciliar, às vezes encontrando nos ônibus, no ponto de

ônibus, às vezes indo e cuidando na rua. 

A equipe tem tentado experimentar algumas coisas, principalmente

com adolescentes, porque considera muito difícil levar os adolescentes para

o CAPS – sente como se estivesse apresentando um mundo também pra

eles, o que muitos também já conhecem; mas ao mesmo tempo entende que

não é possível proteger – sente que a  responsabilidade é muito grande, o

que gera uma tensão. Então têm proposto experiências no território que têm

sido bem interessantes com os jovens.

Na implantação do serviço, Olívia considera que era muito grande

o papel ocupado pelos TOs,  de trazer  reflexões para a equipe. Considera

que a TO consegue olhar o processo do serviço, como esse serviço vai se

constituindo e faz  uma marca também de  desconstruir  a  visão geral  da

terapia ocupacional, de que teria uma salinha com as atividades lá para os

pacientes – apesar de gostar muito de ter uma sala equipada com algumas

coisas, entendiam que  para  o  projeto  CAPS não  cabia  haver  uma sala

específica, e  considera  que os  TOs tinham clareza  disso  e  conseguiram

discutir isso com a equipe.  Hoje contam com uma sala com materiais, que

embora entendam na equipe que os espaços são múltiplos, alguns pacientes

ainda  fazem  essa  tradução  daquela  como  uma  sala  de  TO.  Olívia

exemplifica  contando  de  um  paciente  que  queria  ser  internado,  porque

gostava de ficar na sala de TO da clínica, por ser aquele um espaço onde ele

podia  ficar  – assim,  quando  reconheceu  nela  uma TO,  disse  ser  aquele

também um espaço de TO, e que então gostava de ficar ali.

Com essa  discussão,  ela  entende  que  construíram,  na  equipe,  a
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contribuição da TO como sendo: as formas de trabalhar com o grupo ou as

atividades. Diz  ter  aprendido  muito  porque  a  princípio  tinha  receio  de

propor um grupo de atividades e ser interpretada pela equipe como quem

estaria brincando – considera que o fato de terem tido como gerente, por um

período, uma TO, com experiência no trabalho como TO em CAPS AD,

possibilitou a ela se aproximar de suas práticas, e entender como inserir no

serviço o uso das atividades como instrumento de trabalho. 

Neste  momento  seu  grupo  de  atividades  está  interrompido.  Ela

descreve que por causa de um processo de trabalho que estava desgastante,

cada trabalhador foi ficando na sua bolha, na busca de ficar confortável.

Ela diz sempre  buscar as coisas da TO pra resgatar-se dentro do processo

de trabalho, quando as coisas vão ficando muito ruins, sempre traz algum

desses  elementos,  não  muito  conhecidos,  mas  muito  confortáveis,  para

poder achar o sentido das coisas que faz. 

Ela  se  ressente  da  constatação  de  que a  equipe  não  entende  o

sentido de uma proposta de  um grupo em que a linguagem tem que ser

outra, e é preciso estar com a pessoa em um espaço mais reservado, menor,

com  uma  linguagem  que  seja  intermediada  pela  atividade –  sendo  um

espaço altamente prazeroso. Considera que a equipe não estava disposta a

fazer esse diálogo, então decidiu cancelar o grupo e ficar mais tempo “sem

fazer nada” na instituição. Decidiu estar como TO de uma forma mais nas

entrelinhas, poder estar muito mais nos espaços abertos, poder favorecer

um  processo  criativo  mais  aberto  e  mais  em  contato  com  o  desejo  do

usuário  do  serviço  e  não  também  somente  com  o  próprio  conforto,  de

alguma forma, que é de estar em um espaço um pouco mais protegido.  E

pretende se sentir mais, estar mais pescando o que acontece, onde estão as

pessoas, o que elas estão fazendo, sentir um pouco mais quem está pelo

CAPS, pra poder pensar que proposta pode ter para o serviço.

Incomoda-se com um discurso que chama de discurso de CAPS, de

que todo mundo faz tudo. Considera que apesar de ser cheio de sentido, esse

discurso se esvazia com muita facilidade,  gera muitas questões. Fez um

esforço de diferenciar-se, e o que faz sentido para ela no serviço é encontrar
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seu papel a partir do  conceito de núcleo de saberes e práticas, de Gastão

Wagner. Assim, busca afirmar, durante a execução das práticas onde tem

uma ação da terapia ocupacional. 

Olívia acompanha algumas pessoas que são vinculadas à UA, e faz

críticas  ao  modelo.  Pensa  que  as  unidades  de  moradia  deveriam  ser

gerenciadas pela assistência social, com apoio dos CAPS, não pela saúde,

que assume uma postura salvacionista com esse serviço. Além disso, aponta

uma contradição que é: as casas das UA são grandes e bonitas, enquanto os

centros de acolhida são desagradáveis e uma montoeira de pessoas, o que

torna perverso propor a saída dos moradores ao término de seu tempo ali,

tendo eles que voltar para situações em que vivem em um barraquinho, na

vielinha,  que  mora  a  família  inteira,  e  tem  o  tráfico.  Questiona:  que

estratégia é essa de reconstruir a vida que leva um choque? Conta também

que os  trabalhadores  não têm formação nenhuma,  e  ficam o  dia  inteiro

enfurnados com dez caras lá dentro. 

Além disso,  entende que a  organização das  UAs desse CAPS é

muito  institucionalizada,  e  não  propicia  a  experiência  de  estar  em casa,

determinando  horários  para  tarefas  e  mantendo  os  espaços  muito

padronizados, sem possibilidade para a inscrição da identidade das pessoas

– talvez um porta-retrato, algo que pudesse falar da pessoa dentro da casa,

o seu mural. Considera que ainda é uma discussão a se aprofundar: como

garantir a construção da identidade dentro das UAs? 

Olívia quase não faz atendimentos individuais em TO, por estar em

um momento  de tentar compreender que necessidade é essa do serviço, e

tentar se encaixar enquanto TO nisso – conta que a equipe antes  fazia uma

compreensão de que a TO podia atuar com pessoas com dificuldades nos

processos  verbais,  geralmente  casos  bem  graves,  com  questões  que

perpassavam  o  uso  de  substâncias,  o  uso  abusivo,  questões  com

comorbidade,  questões  neurológicas  ou  clínicas.  A proposta  para  a  TO

seria intermediar a relação e tentar compreender o que pode ser proposto a

partir  de uma outra forma de se relacionar.  A partir  dessa proposta,  ela

pensava em atendimentos que não tinham um tempo marcado, mas tentando
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uma  aproximação,  construção  de  algum  projeto.  E  paralelamente  ia

fazendo  uma  discussão  conjunta  com  a  equipe  sobre  esse  processo.

Considera muito importante essa discussão, porque na equipe é comum que

a procurem para ajudar a montar uma planilha com atividades pra a pessoa,

que precisaria estar ali todos os dias, tentando encaixá-la nos espaços. Por

outro lado reconhece que alguns faziam uma leitura mais interessante do

encaminhamento,  quando  a  procuravam para  poder  oferecer  um  espaço

mais  protetivo,  outras  formas  de  diálogo,  outras  formas  que  pudesse

dialogar  de algum jeito  com aquelas  pessoas que eram um pouco mais

difíceis de acessar. 

5.2.3 Organização do processo de trabalho de Cláudia: organização do

trabalho guiada pela lógica da clínica médica, que orienta o trabalho da

TO alinhado à finalidade de adesão ao tratamento

Quando Cláudia foi chamada para trabalhar no embrião do CAPS

AD,  ela iniciou um trajeto de construção do papel da terapia ocupacional no

campo de atenção a consumidores de drogas naquele município – a gestão

local na época tinha a expectativa de que a TO iria fazer uma ocupação dos

pacientes.  Uma das coisas que ela toma como norteador do trabalho seria

que a TO faria uma composição com todos os trabalhadores. Ela conta que

se transformou com o estudo e com a experiência.  Entendia a clínica na

época a partir da ideia da crise – que o paciente chegaria ao tratamento em

um momento de crise e o trabalho passaria por criar superfícies de adesão.

Então propunha seu trabalho a partir de grupos e acolhimento em conjunto

com outros membros da equipe em que sua função seria estar atenta àquilo

que estivesse para além da droga no discurso das pessoas atendida, pensar

os  potenciais  para  além  da  fala  das  drogas;  e  nos  espaços  de  terapia

ocupacional, buscava concretizar alguma coisa que tivesse a ver com os

desejos que apareciam no grupo de acolhimento.

O CAPS AD funcionava com portas abertas, o que significava que

quem  chegasse  seria  atendido.  A  priori,  a  pessoa  era  atendida,

primeiramente pela enfermagem, e em seguida por outro técnico, mas com o
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tempo migraram para um formato de  duplas de triagem, em composição

com a enfermagem.  Essa dupla elaborava  o primeiro projeto terapêutico.

Em um primeiro momento, havia um programa fechado bem delineado em

que  a  pessoa  entrava  e  deveria  seguir  uma  proposta  de  intensivo, com

frequência diária a um total de 4 grupos. O trabalho diário tinha início com

um grupo de acolhimento, que hoje Cláudia avalia  que tinha uma função

análoga a uma assembleia, seguido de um grupo terapêutico. Neste serviço,

o médico atendia a todos que chegavam desde o primeiro momento. Em um

segundo momento, o serviço passou a abrir-se para a elaboração de projetos

menos  fechados,  mais  singularizados.  Tinham  um  programa  de  alta

vulnerabilidade que consistia no atendimento a pessoas em situação de rua,

que  ficavam  a  maior  parte  do  tempo  na  convivência,  e  a  partir  desse

programa,  realizavam negociações  específicas  com a  rede  de  assistência

social, em uma outra configuração a serviço do tratamento. Cláudia explica

que  havia  diferentes  perfis  de  pacientes  por  causa  das  características  da

cidade (uma cidade de passagem), portanto era necessário pensar a atenção

observando essas singularidades.

A terapia  ocupacional  que  Cláudia  realizava  naquele  CAPS AD

tinha a função de compor com a equipe e fazer uma superfície de aderência

no acolhimento. Ela estava sempre no grupo de acolhimento, cumprindo a

função de constituir uma superfície de contato, uma concretude dos desejos,

abertura para a experimentação, reconhecimento de potencialidades que as

pessoas já tinham. 

O  fluxo  interno  do  CAPS  era  baseado  no  diálogo  entre  os

trabalhadores  e  não  havia  encaminhamentos  formais  para  avaliação  ou

atendimento, de forma que o percurso dos pacientes era definido no diálogo

entre os técnicos e na negociação com eles mesmos.

 Considera que havia uma indicação para atendimento específico

em TO para  casos  graves,  por  exemplo,  alguns  casos  que  tinham uma

grande dificuldade de estar no contexto de grupo muito grande - tanto pela

identidade quanto as vezes pela própria retração. 
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5.2.4  Organização  do  processo  de  trabalho  de  Laura:  práticas

orientadas pelas políticas públicas e por decisões gerenciais da empresa,

contribuindo para a alienação dos trabalhadores do sentido do trabalho

e  resistência na atenção a casos complexos

O CAPS AD em que Laura trabalha tem algumas especificidades.

Localiza-se no centro de São Paulo, e atende prioritariamente pessoas em

situação de rua (98%). Foi um serviço criado junto com a assistência social,

contando com um Centro de Acolhida 24 horas no mesmo terreno, e um

espaço planejado para ser um centro de convivência que no momento da

entrevista  estava  sendo  usado  como  centro  de  acolhida  também.  Laura

considera  que o  que  diferencia  esse  CAPS  é  que  ele  atende  a  uma

população extremamente vulnerável, entendendo essa vulnerabilidade não

só na gravidade da doença, mas em todas as outras questões do sujeito.

Esse contexto de  alta vulnerabilidade  parece justificar que a maioria dos

usuários  que chegam até  o serviço são usuários  para CAPS AD, sendo

muito poucos encaminhados – alguns para a saúde mental,  quando tem

outras questões de saúde mental, ou quando não é caso, nem para CAPS

saúde mental, encaminhados para a atenção básica.

Laura reconhece que no início do trabalho deste CAPS AD (ela

trabalha ai desde a sua implementação, há 2 anos e meio), ele funcionava

mais  de  uma maneira  ambulatorial,  considerando  que  os  trabalhadores

pouco  estavam  fora,  não  faziam  matriciamento,  pouco  faziam  visita

domiciliar,  não faziam reunião com outras equipes, por falta também de

carro, de bilhete único.  Conta que logo quando abriram o serviço, eram

carentes de várias coisas. 

Havia, a princípio,  uma conversa maior  entre o CAPS e o Centro

de  Acolhida,  que  ficou  mais  difícil  por  descompassos  no  entendimento

sobre a organização dos serviços  – se a ideia que se tem de acolhida é

específica para as pessoas que estão em tratamento, pode-se cair em uma

coisa perversa:  [paciente]  aderente entra, não aderente não entra – mas

Laura entende que tem gente que precisa entrar no Centro de Acolhida para

se  organizar  para  começar  a  participar  do  tratamento.  A  partir  do
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questionamento dessa organização, os trabalhadores decidiram que queriam

funcionar de outra forma, então assumiram o território adscrito (que apesar

de serem CAPS, não tinham assumido oficialmente a responsabilidade pelo

território, que se mantinha sob a responsabilidade do outro CAPS AD do

território). Nesse movimento, Laura chama a atenção sobre a importância da

gerente do serviço, que tinha experiência em outros serviços da saúde, o que

trouxe conhecimentos  potentes para construir  o trabalho,  incentivando os

trabalhadores a  desenvolverem o protagonismo dos usuários – chamaram,

por  exemplo,  a  defensoria  pública  para  conversar  com  os  usuários  do

serviço,  para  instrumentalizá-los  a  questionarem  as  condições  de

atendimento do Centro de Acolhida, para saberem onde questionar -  ela

dizia, então, para os usuários do serviço que para além de reclamar para ela

em atendimento, que dessem outra vazão, que efetivasse algum impacto. E,

nessa diferença de entendimentos entre os equipamentos, houve conflitos e a

gerente do CAPS foi demitida.

Atualmente o serviço funciona com porta aberta,  o que significa

que  quando  a  pessoa  chega  é  acolhida  e  direcionada  para  grupos  de

acolhimento, de acordo com a miniequipe de referência – as miniequipes

são divididas por território adscrito a cada UBS, mas como a maioria das

pessoas atendidas não estão referenciadas por UBS (por estarem em situação

de rua), então nem sempre os usuários do serviço são distribuídos de acordo

com essa lógica territorial. As miniequipes organizam-se de acordo com o

período de trabalho – duas de manhã e duas à tarde, sendo que oficineiros,

psicólogos e enfermeiros circulam nos dois períodos, porque trabalham 40

horas por semana. Laura considera esse fluxo muito burocrático. Ela conta

que  a  divisão  da  equipe  por  períodos  faz  parecer  que  são  dois  CAPS

funcionando ali  – os trabalhadores não “passam plantão”,  e ela não sabe

como as outras miniequipes organizam o trabalho. Esse fato demonstra uma

divisão do trabalho que aliena os trabalhadores do processo complexo de

funcionamento do serviço  e  de atenção a  pessoas  que são atendidas  por

trabalhadores de diferentes equipes e períodos.

A partir da participação dos grupos de acolhimento, um profissional
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de referência é escolhido para acompanhar casa pessoa. Os critérios para

essa  escolha  podem ser  por  afinidade,  por  interesse  do  trabalhador  pelo

caso, ou por vinculação no contato a partir do grupo. Na semana seguinte,

então, essa pessoa tem um atendimento individual com seu profissional de

referência e com ele inicia o planejamento do Projeto Terapêutico Singular.

Esse trabalhador acompanhará o caso, agendará consultas, e encaminhará

demandas de saúde física, como hepatites,  por exemplo.  Laura considera

que as pessoas veem o serviço como um lugar para  conseguir benefícios,

porque realmente, eles têm alguma facilidade para isso, mas considera que

embora eles tenham direito, essa concessão tem que ter algum sentido – não

basta a pessoa frequentar o CAPS por 15 dias,  para que tenha o laudo.

Exemplifica:  tinha  um  paciente  com  hepatite,  estava  conseguindo  ficar

abstinente (exigência para o tratamento em hepatites), mas não tinha como

chegar ao serviço especializado para tratamento, não tinha como ir a pé, era

muito longe, então para ele fizeram o laudo para conseguir um benefício que

permitisse esse trânsito, o que funcionou, mas considera que são exceções, e

que os trabalhadores  têm que usar disso pensando no benefício da pessoa

atendida. Nos parece que na execução dessas práticas, Laura considera que

o  direito  ao  benefício  deve  ser  condicionado  a  uma  avaliação  do

merecimento da pessoa e da pertinência ao projeto estabelecido no serviço.

Laura coordena o grupo “referenciados 1”, que é considerado um

grupo de chegada em que explica um pouco do funcionamento do CAPS, e

busca entender quais são as demandas; e o “referenciados 2”, que é um

grupo de monitoramento. Este monitoramento acontece em grupo porque

Laura  não  consegue  atender  toda  semana  todos  os  seus  referenciados,

então,  ao  mesmo tempo que eles  se  instrumentalizam  (ensinando um ao

outro  como tirar  documentos,  por  exemplo),  ela  pode orientar  sobre os

equipamentos que eles podem acessar, e é também uma maneira de poder

monitorar, de saber como eles estão. Como a demanda é grande, quando

considera que a pessoa está mais organizada, abre um pouquinho mão  de

atendê-lo,  mas  acompanha  no  grupo, onde  tem  a  chance  de  perceber

quando a pessoa melhorou, quando a pessoa piorou. Laura faz a ressalva
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que ‘melhora’ e ‘piora’ são termos de que não gosta, prefere: quando está

mais organizado, menos organizado.

Tem muito interesse por  um fenômeno que se passa na rede de

atenção em saúde com as pessoas que têm transtornos de saúde mental e

também consomem drogas - elas acabam ficando no meio e não têm muito

lugar. Na graduação teve a oportunidade de ter aula com um daqueles que

fundaram a reabilitação psicossocial no Brasil, e lembra que ele contava que

na época da reforma [psiquiátrica] as pessoas tinham pensado em criar um

CAPS só, e não separar AD de adulto. Laura se lembra de um episódio que

considera  ter  sido  o  que  produziu  nela  vontade  de  trabalhar  com

consumidores de drogas e seu interesse pela falta de lugar das pessoas que

consomem drogas e são psicóticas:  um dia, ao entrar em uma sala do CAPS

Adulto onde fazia aprimoramento, viu um usuário do serviço consumindo

cocaína. Essa cena a impactou, principalmente porque, ao dialogar com a

equipe, sentia como se as pessoas não enxergassem esse consumo, que não

era  isolado.  Realizou seu trabalho de conclusão de curso investigando o

consumo de drogas pelos usuários do CAPS Adulto, e teve como resultado

que todos os trabalhadores entrevistados tinham entre seus pacientes pelo

menos um que consumia drogas.

A  partir  desse  interesse,  Laura  explica  o  fato  de  ser  ela  a

profissional  que  trabalha  em duas  frentes  no CAPS AD:  é  a  ela  que a

equipe procura para atender aos psicóticos que usam drogas e também é a

ela,  no CAPS adulto,  que a equipe procura para atender aos psicóticos

consumidores de drogas.  Sente que os trabalhadores têm dificuldade de se

apropriar  do  atendimento  e  esses  casos  complexos,  e  atuam com  certo

preconceito,  e  por  isso  a  acessam.  Observa  esse mesmo movimento  nos

usuários do CAPS AD,  que ficam com o pé atrás  com pessoas psicóticas.

Nos parece que as equipes têm uma expectativa de atender apenas àquela

complexidade  circunscrita  a  seu  campo  de  especialidade,  seguindo

estritamente um raciocínio de divisão do trabalho proposto pelas políticas de

saúde mental, que designam serviços diferentes para demandas diferentes. 

Laura conta que durante o período em que trabalha neste serviço,
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houve apenas uma alta. Entende que alta administrativa não existe, mas por

esse usuário do serviço ter agredido um trabalhador e por uma relação

muito difícil com a equipe, decidiram pelo que chamou de exclusão. Explica

que  a  frequência  dos  usuários  do  serviço  é  muito  flutuante e  poucos

pacientes  que  atende  frequentam  realmente  –  as  pessoas chegam  e

abandonam, depois voltam,  às vezes, por se estabelecerem em um bairro

mais distante iniciam tratamento em outro CAPS; mas também há aqueles

que  mesmo  morando  muito  longe,  querem ficar  ali. Conta  que  chegam

muitas pessoas de Guarulhos, porque lá o atendimento em AD é ruim, com

apenas um CAPS AD para todo o município, então, pela facilidade de acesso

– apenas  um  ônibus  –  preferem  tratar-se  neste  CAPS.  Dessa  forma,

considera que  a aderência ao serviço é muito difícil, sendo a partir disso

também difícil pensar em casos de alta, mas diz que eles existem. As altas

para Unidades de Acolhimento – com o critério de serem os usuários do

serviço,  que estejam  organizados e abstinentes,  que ela  considera que já

recorta os  casos que a equipe viu como sucesso.  Esse critério aponta uma

marca do paradigma da Guerra às Drogas na organização desse serviço.

Além dos profissionais de referência, este CAPS adota a função de

gerentes  de  caso,  que  são  assistentes  sociais  que  acompanham  menor

número  de  pessoas  por  vez  (se  Laura  tem  60  pacientes  de  referência,

gerentes de caso acompanham apenas 10), que são os usuários do serviço

que, quando conseguem uma vaga fixa no centro de acolhida (e, de fato, a

questão não é de direitos, mas de conquista – não há vagas para todos que

precisam então é  um tipo de vitória  “conseguir”  a  vaga),  deixam de ser

referenciados  pelo  profissional  de  referência  e  passam  a  receber  um

acompanhamento bem mais próximo, dos gerentes de caso. Laura considera

que o profissional de referência deveria fazer esse papel, mas por conta da

grande demanda de trabalho, não consegue.

O  trabalho  que  ela  realiza  na  rua é  uma  coisa  que  estão

construindo ainda - há uma pressão para que  estejam nesse espaço  [da

rua],  para  que  façam  coisas,  mas  com  poucas  definições.  Então,

exemplifica: sobre a ordem de estar no DBA (Programa Braços Abertos),
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não faz sentido nenhum estarem sentados lá o dia todo; a Secretaria pede

para fazer oficina,  e ela considera que  pode fazer oficina, mas questiona

que sentido vai  ter,  o que o trabalho vai  sensibilizar.  Laura conta que a

equipe  tem  questionado o  que  é  o  trabalho  na  rua, e  apresenta  a  sua

percepção: é um trabalho de tentar sensibilizar as pessoas, tentar vincular

para ir não só para o CAPS, mas pensar na saúde.  Dá um exemplo: ano

passado aproximou-se de uma moça que estava com quatro meses e meio de

gestação e não estava fazendo pré natal – sugeriu que fizesse o pré-natal, e

a  moça  respondeu  que  usava  drogas,  e  então  Laura  apresentou  a

possibilidade de fazer as duas coisas, informando-a entretanto, de que se

ela continua a usar, o filho vai ter prejuízos,  por considerar que isso pelo

menos  ela  precisa  saber,  e  então  fazer  esse  acompanhamento.  Nestas

práticas, nos parece que os trabalhadores tentam produzir sentidos para o

que são determinados a fazer – práticas fragmentadas (ir para a rua, ou

ficar no DBA), em uma divisão do trabalho que não mantém conexão com

uma  finalidade  geral  para  o  trabalho  como  profissionais  de  saúde,

produzindo práticas alienadas,  focadas em procedimentos (levar  a pessoa

para o CAPS, orientar sobre a rede de saúde, dar informações sobre saúde).

Com 6 oficineiros que trabalham 40 horas por semana, este CAPS

conta com 240 horas semanais de trabalho com oficinas e uma frente de

geração de renda. Laura interpreta esse investimento como uma tentativa de

ocupar  as  pessoas  em situação  de  rua e  considera  que  não  tem muita

lógica.  Especificamente  neste  CAPS,  ela  considera  que  o  fato  de  terem

tantos  oficineiros  desresponsabiliza  um  pouco  as  TOs  nesse  espaço  de

atividade também.

No fluxo  interno de  encaminhamentos,  ela  relata  que a  equipe,

quando as pessoas estão com problemas, já pensam logo em mandar para o

psicólogo,  porque  também tem a  ideia  de  que  psicólogo  vai  resolver  o

problema.  Diz  que  inicialmente,  quando montaram o serviço,  entendiam

que era o remédio que iria resolver – a pessoa chegava dizendo que estava

fissurada  e  a  equipe  medicava,  contavam  inclusive  com  um  psiquiatra

plantonista no serviço – mas percebe que isso a equipe já  desconstruiu
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bastante. Ela entende que foi um processo de construção, já que as pessoas

quando chegaram, poucas tinham experiência em CAPS, pouquíssimas em

AD, considera que ainda estão construindo o serviço.  Diz que gosta de

trabalhar  em  uma  equipe  multi  porque  percebe  nela,  que  os  diferentes

trabalhadores tomam condutas diferentes, que no espaço de reunião podem

contribuir  com  os  atendimentos  um  do  outro,  inclusive  no  caminho  do

projeto terapêutico do usuário.

5.2.5  Organização  do  processo  de  trabalho  de  Cecília:  divisão  do

trabalho das equipes por território de referência da Atenção Básica e

respostas restritas a necessidades complexas

O CAPS AD funciona com porta aberta, semanalmente das 7h às

19h. O primeiro atendimento de quem chega é realizado individualmente

por um dos trabalhadores com formação universitária do CAPS. A partir da

escuta, cujas finalidades são: entender as motivações da pessoa para estar ali

e encaminhar para os grupos de acolhimento, do qual participam as pessoas

em início de tratamento e aquelas que retornam depois de algum tempo

afastadas. Raras exceções a esse fluxo são avaliadas individualmente e são

referenciadas diretamente por um trabalhador,  que passa a desenvolver o

Projeto  Terapêutico  Singular  (PTS).  O  PTS  visa  trabalhar  questões

médicas, psicológicas, de terapia  ocupacional, nas consultas individuais e

nos grupos. 

Procura-se  não  atender  quem não  mora  nem trabalha  na  região

adscrita  ao  serviço  porque se  entende  ser  muito  importante  acompanhar

também o contexto de vida da pessoa, e de seu território, mas se flexibiliza

essa  regra  quando necessário  – dificuldades  de  horário  e  acesso  a  outro

serviço,  insistência da pessoa pelo vínculo estabelecido com o local, entre

outros.

A equipe não tem critérios claros nem específicos para alta. Cecília

considera  que  todos  os  trabalhadores  realizam  altas,  mas  isso  é  pouco

discutido na equipe. O que ela observa em geral é que quando a pessoa não

tem mais nenhum incômodo, até pode estar consumindo drogas ainda, mas
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não está mais apresentando queixas, e ela alcança sua expectativa, mas ela

ainda depende do medicamento, pensam alta do CAPS, encaminhando para

acompanhamento  medicamentoso  na  UBS.  Conta  que  muitas  vezes  a

própria pessoa considera que já está bem e ela se dá alta, abandonando o

tratamento. Algumas altas são de transferências, quando a pessoa volta pra

casa da família que é fora do território. A principal referência para avaliar a

conclusão do processo terapêutico é medida pela expectativa e meta traçadas

no PTS, estando bem com ele mesmo.

O trabalho da terapia  ocupacional  é  desenvolvido no CAPS por

meio de grupos, oficinas terapêuticas e expressivas (em termos de práticas

de  desenvolvimento  de  habilidades  manuais),  atendimentos  individuais  e

avaliação específica de terapia  ocupacional. Entende que o trabalho requer

preparação, e dessa forma, dentro da carga horária, é necessário prever o

tempo de preparo de grupo, e avaliar depois, então não sobra muito tempo

para atendimentos individuais, o que considera nem ser a proposta mesmo

da reabilitação psicossocial, que é de intervir na coletividade. Os grupos

que os TOs desenvolvem nesse CAPS são  oficinas criativas,  oficinas de

atividades manuais,  grupos de geração de renda, grupos de estimulação

cognitiva. Entre as atividades em comum com os outros trabalhadores, há as

visitas domiciliares e os trabalhos no território.  Os encaminhamentos para

atuação específica individual em TO são poucos na equipe.

A equipe se organiza em miniequipes por território referenciado por

UBS. As reuniões de miniequipe acontecem dentro e fora do CAPS, fazendo

o  acompanhamento  das  pessoas  atendidas  referenciados  por  cada  uma

dessas unidades.

Cecília faz uma crítica ao formato do serviço, entendendo que ele

ainda não conseguiu construir um acompanhamento psicossocial para esse

público. Entende que as pessoas atendidas são gente jovem, com sofrimento

mental,  mas completamente  diferente do funcionamento,  da estrutura do

público de CAPS Adulto, por exemplo, com outras necessidades. Reconhece

nas pessoas atendidas do CAPS AD maior capacidade de articulação, de

movimento pela cidade e de acesso a recursos, mesmo que muitas vezes os
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sentidos  dessas  articulações  e  recursos  não  estejam  alinhados  com  a

produção de vidas potentes. Pensa ser necessário questionarem-se sobre as

formas que têm ocupado os espaços institucionalmente. Neste ponto, Cecília

considera que as pessoas atendidas, apesar de terem capacidade de acesso e

circulação, fazem um uso equivocado dos recursos disponíveis da rede, sem

parecer fazer uma reflexão sobre os conflitos de valores entre quem oferece

a rede e o sujeito dessa rede,  e se essa rede de fato oferece respostas a

necessidades ampliadas. 

Ela elenca alguns autores e conceitos que compõem os fundamentos de suas

práticas: Jung,  Foucault,  Beth  Lima,  Flávia  Liberman,  a  abordagem

psicossocial e a redução de danos. 

5.2.6  Organização  do  processo  de  trabalho  de  Iara:  práticas

influenciadas por políticas federais, marcadas por resistência da gestão

local e da equipe à RD

O CAPS AD em que Iara trabalha é gerenciado pela administração

direta do município. No modelo anterior à sua chegada e às adaptações ao

modelo  CAPS,  Iara  descreve  que  as  pessoas  atendidas  precisavam  se

encaixar em uma grade fechada de atividades, e quem não podia ou não

queria,  não  tinha  qualquer  outra  opção  para  se  tratar.  Ela  participou  da

mudança para assumirem o trabalho com Projetos Terapêuticos Singulares.

As mudanças de um modelo para o outro  se referem à conjuntura federal,

com  a divulgação de novas  diretrizes e portarias do Ministério da Saúde.

Iara espantou-se ao chegar, pois percebeu que os trabalhadores não sabiam

bem o que era um PTS, e recusavam-se a trabalhar com os conceitos da

Redução de Danos.

O fluxo de atendimento se inicia  com uma triagem da pessoa que

chega, feita pela enfermagem que afere sinais vitais e estado geral da saúde

fisiológica;  depois  um outro  trabalhador  (de  formação  universitária),  faz

uma nova avaliação, dessa vez sobre a demanda da pessoa, e determina um

regime  de  tratamento;  e  em  seguida  ela  é  reavaliada  por médico,  que

prescreve medicamentos, diante do estabelecimento de diagnóstico. Iara se
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incomoda com esse fluxo, considerando-o muito centrado no médico. Com

as mudanças  que têm se dado na  organização do serviço,  ela  conta  que

atualmente tem conseguido reter alguns pacientes antes de encaminhá-los ao

médico. Dessa forma, a pessoa atendida, que era encaminhada dessa triagem

para programa intensivo de grupos psicoterapêuticos, de terapia ocupacional

e de prevenção à recaída é encaminhado a diferentes tipos de grupos,  com

outras atividades, outros propósitos, mas ainda sem conseguir quebrar com

a lógica da prevenção à recaída (conceito fundamentado no paradigma da

guerra às drogas, que visa elaborar estratégias de manutenção da abstinência

de  drogas,  geralmente  usando  recursos  da  terapia

cognitivo-comportamental).  Iara  relata  que  o  trabalho  acontece  somente

internamente à unidade, que não estabelece quaisquer relações, nem com as

UBSs de referência das pessoas que atende. Com essa fala, coloca-se crítica

à falta  de trabalho em rede,  preconizado pela reabilitação psicossocial,  e

pelas principais diretrizes da política pública sobre saúde mental no país.

Se  no  modelo  antigo,  quem não  se  adaptasse  ao  programa não

ficava  no  tratamento,  e  pessoas  em  situação  de  rua  também não  eram

aceitas; atualmente,  se  reconhece  o  desenvolvimento  de  trabalho  mais

flexível  e  acolhedor,  apesar  de  ainda  haver  posturas  de  resistência  a

atendimento de pessoas em situação de rua, como as que se baseiam   na

premissa de que essa população acessaria o CAPS apenas para almoçar. A

alta no modelo anterior era estabelecida quando a pessoa alcançasse 3 meses

sem consumir a droga. Hoje esse prazo constitui apenas uma referência de

melhora, mas não é mais um critério de alta, e a tolerância a pessoas sob

efeito  de drogas  no serviço aumentou,  já  que   antes  esse acontecimento

poderia  gerar  uma  expulsão.  Iara  ainda  percebe  uma  pressão  pela

abstinência  nas  práticas  dos  colegas,  e  observa  que  isso  gera  alguns

abandonos de usuários do serviço que não sentem que conseguem cumprir

os critérios do tratamento.

A equipe se divide entre manhã e tarde, sendo que os trabalhadores

de  cada  período  se  reúnem pouco  e  quase  não  se  estabelecem práticas

conjuntas.  Em relação à  equipe  de  enfermagem,  essa  apartação  entre  os
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trabalhadores  se  agrava,  principalmente  no  caso  dos  auxiliares  de

enfermagem, pois estes não são considerados capazes de colaborar com os

processos e projetos terapêuticos. Iara reconhece parceria em uma colega

assistente social e em outra que é psicóloga e é com elas que ela coordena os

grupos compartilhados.

Os casos são gerenciados pelo que chamam de Gestores de Projeto

Terapêutico,  fundamentados  nos  conceitos  de  Ronaldo  Laranjeira.  A

princípio essa função era mais burocrática, de ligar para a pessoa quando

ela não vinha, mas agora Iara reconhece que alguns profissionais têm se

tornado de fato referências para as pessoas que acompanham, o que permite

construir de maneira compartilhada os projetos, que dessa forma são mais

negociados e flexíveis. 

Iara  conta  que  quando  chegou  teve  que  assumir  um  grupo  de

terapia ocupacional, sem poder fazer questionamentos sobre isso, e pensa

que a equipe entende o papel das TOs como aquele de cuidar das pessoas

que não estão fazendo nada na vida. Por esse motivo, entende que acabam

indo para esse grupo as pessoas com mais dificuldade cognitiva ou com

morbidade tipo psicótica, até porque os outros grupos se fecham muito para

esse  perfil  de  paciente.  Para  atendimentos  individuais  em  terapia

ocupacional, a equipe em geral encaminha os psicóticos, e Iara considera

que aceita porque já trabalhou com isso e gosta de atender esse perfil de

paciente.

5.2.7 Organização do processo de trabalho de Jasmim: a TO contribui

para  modificar  a  lógica  centrada  na  resposta  clínica  reduzida  a

procedimentos, através de avaliação crítica da demanda

Jasmim  teve  uma  experiência  como  TO  em  uma  Unidade  de

Acolhimento que é um serviço vinculado ao CAPS AD, onde as pessoas

moram  por  tempo  limitado,  como  parte  do  processo  de  tratamento.

Entendemos que suas práticas nesse serviço são relevantes e compõem as

práticas  de  TOs  em  CAPS  AD,  e  por  esse  motivo,  elas  também  serão

consideradas como resultados desta pesquisa. 
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A UA em que ela trabalhou era gerenciada pelo gerente do CAPS, e

os responsáveis pela organização do serviço eram Jasmim, uma outra TO e

um psicólogo. O treinamento deles para iniciar o trabalho foi feito com a

equipe do CAPS AD de referência da UA, com a intenção de entender a

dinâmica do CAPS para então propor um funcionamento para a UA. Conta

que  houve  resistências  na  equipe  do  CAPS  a  um  grupo  novo  de

trabalhadores, por uma falta de clareza nas funções de cada um. Entretanto,

Jasmim avalia que o fato de terem ficado um tempo trabalhando juntos no

mesmo  serviço,  durante  o  treinamento  permitiu  que  a  equipe  do  CAPS

entendesse os  trabalhadores da UA como parte  da mesma equipe,  o  que

permitiu que o trabalho se desenvolvesse. Então a partir  daí era possível

fazer  um  trabalho  fora  da  UA,  discutir  casos  no  CAPS,  participar  da

reunião  do  CAPS,  fazer  avaliação  compartilhada  no  CAPS  depois  do

treinamento.

O processo de trabalho da equipe da UA se dividia em três blocos:

1) a parte das escalas, em que ajudavam os agentes redutores de danos (que

trabalhavam na UA) a se organizarem tanto nas tarefas que eles tinham

para fazer,  fazendo uma supervisão com eles,  como na organização das

escalas,  mais gerencial.  2) As compras da casa que eram feitas  com os

moradores,  então,  o  cálculo  dos  gastos  e  toda  essa  administração

doméstica. 3) E tinha a parte de documentação, bem burocrática, que se

tratava de prestação de contas, a parte administrativa de todo o trabalho.

Neste serviço, Jasmim sente que fazia mais um trabalho de TO do que no

CAPS AD.

O fluxo do CAPS AD onde Jasmim trabalha  atualmente está  em

construção ainda. Ela descreve como ele está organizado no momento. De

uma forma geral,  se a pessoa que está chegando nunca fez tratamento, ou

está há muito tempo afastada, oferecem a participação em um  grupo de

boas vindas.  Deste grupo a pessoa participa entre uma e quatro vezes, e

durante  esse  processo a  equipe  inicia  uma avaliação do caso.  Conforme

percebem  a  necessidade  designam  um  profissional  de  referência  que

paralelamente começa a elaborar com a pessoa um projeto dentro do CAPS. 
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Este era um   CAPS muito esperado para o território,  que contava

com baixa cobertura desse tipo de serviço, então eles têm recebido muitas

transferências de casos de outros CAPS que cobriam o território que eles

assumiram. Para aquelas pessoas que chegam encaminhadas desses serviços

e  já  estavam  desenvolvendo  um  projeto,  ela  tenta  comunicar-se  com  o

serviço de origem, eleger uma nova referência para continuar um processo

em andamento.  

Pessoas  que  chegam  ao  CAPS  contando  que o  trabalho  está

tranquilo, que em casa tem questões que não são relacionadas ao uso de

drogas, quando de fato esse uso de drogas não é tão intenso assim, quando

não tem [uma organização da vida orientada] para esse uso, Jasmim prefere

que a pessoa vá para a atenção básica. Conversa com o serviço de atenção

básica do território da pessoa, busca acompanhar uma vinculação dela com a

UBS, sugerindo uma atenção pela parte clínica.  Conta um caso em que

considerou muito  legal  a  aproximação  que  estabeleceu  com  a  Atenção

Básica  –  um  rapaz  chegou  ao  CAPS em  crise,  deixando  de  consumir

maconha,  porque estava com um consumo acentuado,  mas estava super

bem – ela entendia e o próprio rapaz percebia que não precisava de um

tratamento especializado e que o ambiente do CAPS não fazia sentido para

aquela demanda – então Jasmim fez contato com o psiquiatra do NASF de

referência  do  rapaz,  atenderam  juntos,  e  o  rapaz  foi  vinculado  para

acompanhamento na UBS. 

O CAPS AD em questão é um CAPS AD do tipo 3, que conta com

leitos de acolhida noturna. Jasmim explica que a equipe tem oscilado muito

na  avaliação  para  admissão  de  pessoas  na  acolhida  noturna,  com  a

preocupação de tentar não ser uma acolhida social simplesmente, somente

porque a pessoa não tem onde dormir, além disso, considera importante não

queimar um cartucho no primeiro momento –  a pessoa chega as vezes no

auge da crise, e se a equipe não consegue destrinchar isso direito com ele,

pode entrar em um movimento reativo. Conta que ela e  os trabalhadores

com mais experiência no atendimento a consumidores de drogas costumam

ficar menos ansiosos,  entendendo que a  simples oferta  de procedimentos
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não garante a adesão da pessoa ao tratamento. Percebe uma limitação nos

outros trabalhadores em entender que o processo de atenção não deve ser

linear, mas cíclico - às vezes tem que refazer tudo de novo, então tem que

refazer o contrato várias vezes, sim, é difícil entender.

Tanto na UA quanto no CAPS AD, Jasmim observa que os casos

encaminhados para a TO pelas equipes são geralmente os mais graves e

mais desorganizados, ou aqueles cuja desorganização está muito atrelada

ao trabalho; e  quando a pessoa atendida tem muita dificuldade no verbal.

Também  percebe  alguns  encaminhamentos  feitos  a  partir  do  simples

interesse da pessoa por atividades manuais, e também aqueles das pessoas

com comorbidades – outros sofrimentos associados ao consumo de drogas –

para ficarem mais tranquilos.

Ela entende que se a pessoa está em tratamento no CAPS AD, se é

dependente químico, tem um estreitamento de repertório, e quem trabalha a

ampliação desse repertório é a TO. Partindo disso, entende que 90% dos

casos do CAPS AD precisam de TO, para poder trabalhar a atividade de

usar drogas e ampliar um pouco o significado para deixar de ser aquele

significado restrito. 

5.2.8 Organização do processo de trabalho de Júlio: diretrizes gerais

das políticas e poucas definições sobre o trabalho da TO, o que  favorece

liberdade para trabalhar

O CAPS AD funciona com porta aberta, que significa que alguns

trabalhadores (de 5 categorias profissionais:  psicólogos, TOs, enfermeiros,

professores  de  educação  física  e  assistentes  sociais)  ficam  em  plantão

durante o período em que o serviço fica aberto (segunda a sexta-feira das 7h

às  19h)  para  acolher  todas  as  pessoas  que  chegam.  Os trabalhadores  de

farmácia  faziam parte  desse  grupo,  mas  não  fazem mais,  por  causa  de

cobranças do conselho regional de classe, que declarou que o farmacêutico

deveria estar mais presente na farmácia. A princípio, organizaram-se para

que  sempre  houvesse  um  auxiliar  de  enfermagem  acompanhando  os

acolhimentos, mas em função da escala inconstante, de horários de trabalho
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desses trabalhadores, essa participação ficou dificultada e Júlio percebe um

grande afastamento deles da participação em algumas práticas, que acabam

participando quase que exclusivamente de práticas assistenciais específicas

da enfermagem - ver sinais vitais, essas coisas.

Este primeiro acolhimento é realizado com base em roteiro criado

pela equipe. Júlio entende que as perguntas deste roteiro não investigam de

fato  o  que  é  relevante  para  o  trabalho,  e  que  a  pessoa  atendida  acaba

tentando responder o que você quer ouvir, já que no primeiro contato, não

tem vínculo, então fica um pouco vazio. Considera que aquelas informações

podem  eventualmente  ser  utilizadas,  mas  considera  que  trata-se  de

instrumento pouco  útil.  A  partir  desse  primeiro  encontro,  um  projeto

terapêutico singular (PTS) é proposto para a pessoa, sendo muito mais uma

indicação do profissional do que algo construído conjuntamente. Há casos

em que não há clareza sobre a demanda da pessoa que chega ou sobre quais

respostas  o  serviço  pode  oferecer,  então  nesses  casos,  é  proposta  uma

sequência  de  encontros  com  finalidade  de  avaliar  melhor  o  caso  e  a

demanda,  e  então  poder  fazer  uma  proposta  de  tratamento  ou

encaminhamento do caso. 

O  PTS  inicial  geralmente  prevê  participação  em  grupos  de

acolhimento que funcionam a partir de cada mini-equipe. As mini-equipes

são organizadas de acordo com a região geográfica referenciada pelas UBSs

de referência do CAPS AD. Júlio considera que o grupo de acolhimento

representa  a coluna vertebral do PTS,  através do qual  dados são colhidos

para a discussão dos casos em reunião de equipe. Muitas vezes a pessoa

atendida  deixa  de  frequentar  as  atividades  do  PTS  estabelecido,  não

voltando mais para o serviço, em um movimento classificado como típico

da clínica do AD por Júlio, que faz referência ao recorrente abandono do

tratamento experienciado pelos consumidores problemáticos de drogas. 

Se a pessoa não tiver uma dependência ou não fizer uso abusivo de

drogas que atrapalhe a vida dela, a equipe entende que não deve ser tratada

no CAPS AD. Apesar da referência por UBS, se alguém de outra região

quiser se tratar ali, será aceita, pois não entendem que a territorialidade deva



152

ser um critério para inclusão ou não da pessoa em tratamento.

A equipe se organiza em mini-equipes de acordo com as UBSs do

território, então em geral, a pessoa é direcionada para participar dos grupos

de acolhimento de sua equipe de referência. A partir da participação nos

grupos  de  acolhimento,  uma  cartela  de  atividades é  oferecida  à  pessoa

atendida, e a equipe busca dialogar em reuniões de equipe e com a UBS.

Nesse processo, um profissional é eleito como referência da pessoa, e estará

atento à fala dela sobre seus desejos e necessidades que se tornam marcas

importantes para a condução do caso – esse processo não é necessariamente

burocrático,  na  fala  de  Júlio,  e  parece  relacionar-se  aos  vínculos

estabelecidos  pela  pessoa  no  serviço.  A  partir  desse  momento,  Júlio

reconhece não haver um fluxo determinado – é muito imprevisível.

O CAPS não elaborou critérios de alta, mas é muito comum que as

pessoas atendidas deixem de comparecer ao serviço,  dando-se a alta eles

mesmos  antes  que  a  equipe  possa  tomar  essa  decisão.  Os  objetivos  do

tratamento são elaborados de acordo com o que a pessoa quer para ela. Ficar

abstinente  é  uma das  opções,  mas  essa  meta  é  estabelecida  pela  pessoa

atendida.

Júlio  observa  depois  de certo tempo de trabalho,  que  a  falta  de

clareza na determinação de suas práticas no CAPS é uma potência, porque a

partir disso, ele faz o que entende ser melhor, e não precisa ficar pensando

o que seus colegas vão achar, porque eles não sabem muito bem o que é que

ele faz. Trabalham nesse CAPS AD  quatro TOs, e ele diz que cada uma

trabalha de forma diferente da outra - sem um discurso claro sobre tipos de

ação que elas têm - elas não declaram linhas teóricas, por exemplo: "eu

sou  TO  psico-dinâmica",  "eu  sou  TO  junguiana",  "eu  sou  TO  crítica".

Apesar disso, Júlio observa diferentes perfis: uma delas que faz mais grupos

focados  na  atividade,  outra  que  se  conecta  bem  com  linguagens  e

comunicação – jornal,  fotografia;  ou um perfil  mais  relacionado com a

dança e as narrativas das pessoas.  Ele reconhece-se com um perfil  mais

racional, de pensar muito nas coisas que  faz no dia a dia, mas não com

artesanato. Para o atendimento de terapia  ocupacional, a equipe encaminha
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os psicóticos, pessoas com maior limitação, com deficiências, e casos mais

graves. 

5.2.9  Organização  do  processo  de  trabalho  de  Sílvia:  práticas

atravessadas pelas contradições das políticas de álcool e outras drogas e

a dificuldade de desconstruir compreensões arraigadas sobre o trabalho

dos TOs com consumidores de drogas

O CAPS AD III em que Silvia trabalha é referência para cerca de

600 mil pessoas, o que significa que o serviço está sobrecarregado, já que a

equipe  e  também  o  espaço  físico  não  dão  conta  da  alta  demanda  do

território. 
Silvia aponta que o consumo problemático de drogas no território

em que trabalha está ligado ao abandono do Estado, uma vez que  é uma

região muito carente, tem várias dessas questões relacionadas à violência,

à falta de emprego, à falta de moradia,  não há opções de lazer,  não há

opções  de  trabalho,  não há  opções  de  transporte,  então  entende  que  a

droga acaba sendo a resposta pra algum problema que surge dentro desse

contexto completamente problemático.  Há ainda agravante acerca da rede

intersetorial  (UBS,  hospital,  escolas,  rede  de  atenção  social),  cujos

trabalhadores  encontram  dificuldades  na  compreensão  do  fenômeno  do

consumo de drogas. 
Parte do trabalho, tanto com os usuários do CAPS AD, quanto do

trabalho  de  matriciamento  com  trabalhadores  da  rede  intersetorial,  é  a

desconstrução de  mitos que giram em torno da questão do consumo, por

exemplo, a abstinência, a fissura ou os problemas desencadeados pelo uso

da droga. Até mesmo daquela questão que eles  [usuários do CAPS AD]

trazem bastante de que todo mundo que usa é dependente, ou todo mundo

que faz o uso vai se tornar dependente.  O trabalhador do CAPS AD tenta

desmistificar um pouco o tratamento também, porque as pessoas entram lá

muitas  vezes  buscando  parar  por  completo  de  usar  a  droga,  buscar  o

remédio,  buscar  uma internação,  buscar  um tratamento.  Diz-se  sobre  a

desmistificação, por exemplo, que o tratamento não é estar abstinente, mas



154

o  tratamento  é  trabalhar  um  pouco  o  que  a  pessoa  está  trazendo  de

demanda para o tratamento; então mostrar muitas vezes, que não precisa

estar  abstinente  para  aquele  problema ser  desconstruído,  ou  diminuído.

Acabam explicando que o tratamento não é só a medicação, mas que é

também um processo de reflexão, de crítica, em relação à situação atual e

que às vezes está muito além do que a gente consegue enxergar ali. 
Muitas  das  atividades  do  CAPS  AD  são  comuns  a  todos

trabalhadores de diversas especialidades: plantão de acolhimento, grupo de

acolhimento, atendimento de referência, participação em grupos e oficinas,

reuniões de equipe e visitas domiciliares. Por vezes é difícil reconhecer a

especificidade dos trabalhadores enquanto atuam, já  que todos trabalham

para o mesmo fim, desenvolvendo processos de trabalho muito similares.  
Por causa da divisão do trabalho entre equipe da manhã e equipe da

tarde,  Silvia  encontra  impossibilidade  de  discussão  com sua  parceira  de

trabalho (a outra TO), e isso se reflete na compreensão que a equipe toda

tem de suas práticas e dos critérios de encaminhamento de pacientes para

atendimentos específicos. Ela entende ser necessário desconstruir a ideia de

que são apenas os pacientes mais comprometidos cognitivamente, que têm

maior  dificuldade  em  realizar  atividades  no  dia  a  dia  que  devem  ser

encaminhados para atendimento. Dessa forma, a compreensão mais ampla

de que a TO entraria quando tem essa questão do prejuízo na relação com

o prazer ou quando o indivíduo [tem] pensamento mais critico em relação à

produção,  em  relação  ao  fazer fica  prejudicada,  apesar  das  constantes

investidas  que  as  terapeutas  ocupacionais  do  serviço  fazem  para  que  a

equipe compreenda a potência da TO para que tal ampliação ocorra. 
Dessa forma,  mal  consegue discutir  com sua colega de trabalho

qualquer  caso ou a  especificidade  da TO naquele  CAPS AD. Apesar  de

haver  espaços  de  discussão  de  casos,  as  reuniões  em  geral  são  pouco

aprofundadas e nem sempre é possível participar de todas. O tempo que

deveria ser dedicado à educação permanente também acaba por ser invadido

por questões que aparecem como urgentes na unidade. 
Além  dos  atravessamentos  relacionados  ao  número  reduzido  de

trabalhadores,  frente  à  demanda  do  território,  o  processo  de  trabalho
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também sofre interferências do setor justiça. Isso ocorre desde o momento

em que  o  CRATOD passou  a  solicitar  avaliação  pelos  trabalhadores  do

CAPS AD de usuários de drogas que não estavam em acompanhamento na

instituição.  Anteriormente a gente agendava visita conforme demanda dos

usuários já em acompanhamento, então a gente atendia usuários que não

conseguiam vir ou que tinham necessidade de um atendimento em domicílio

ou pacientes mais graves, que realmente não conseguem chegar. Depois do

CRATOD, a gente teve um aumento de bem mais de 100% de demanda

judicial.  A  gente  acabou  usando  como  recurso  para  responder  a  essas

demandas judiciais, as visitas domiciliares. Dessa forma, a disponibilidade

para  visitas  domiciliares  que  seriam  indicadas  para  os  usuários  em

acompanhamento, que fariam parte do processo de tratamento, deixam de

existir  ou  foram muito  minimizadas,  abrindo espaço para  a  demanda do

campo jurídico.
Ainda  sobre  a  política  sobre  drogas,  as  ações  estipuladas  pelo

serviço,  por  vezes,  são contrárias  às  concepções  de Silvia,  que  estão  de

acordo com a Redução de Danos. O Estado exige da gente uma atuação que

às vezes é mais proibicionista, que o tratamento é estar abstinente, apesar

da  gente  estruturar  tudo  numa  linha  da  Redução  de  Danos.  Isso  se

expressa ,além das visitas domiciliares exigidas pela justiça, na produção

baseada  em  número  de  procedimentos  realizados  por  cada  trabalhador,

evidenciando que o trabalho é medido por metas que não são estabelecidas

de acordo com as necessidades do território. 
Silvia  conclui  que  especialmente  por  trabalhar  em  OS  e  ser

funcionária terceirizada da saúde pública, o trabalho sofre interferências da

gestão, principalmente de ordem política, o que acaba trazendo desgastes

para o trabalhador. 

5.2.10  A  organização  do  processo  de  trabalho  dos  TOs

entrevistados

As  redes  de  serviços  e  o  trabalho  realizado  por  equipes  de

trabalhadores,  nos  serviços  vinculados ao  SUS,  operam as  diretrizes  das
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políticas estatais, que são instrumentos do Estado capitalista. Segundo Viana

(2006) as políticas estatais tem a finalidade de responder às necessidades de

reprodução do capital, para: reprodução e manutenção da força de trabalho;

amortecimento  dos  conflitos  sociais  para  evitar  uma  crise  de

governabilidade;  e  para  responder  a  pressões  dos  trabalhadores  e  dos

movimentos sociais no que tange suas demandas por políticas estatais . 

O movimento  da  reforma psiquiátrica  trouxe um debate  intenso

sobre  a  desconstrução  dos  manicômios  e  a  implantação  de  uma  rede

substitutiva a essas  instituições para atender  às  necessidades das pessoas

com intenso sofrimento psíquico.  Os CAPS são serviços de saúde criados

por políticas estatais para articularem essa rede substitutiva em torno de um

processo  chamado  reabilitação  psicossocial,  que  segundo  seus  autores,

implica 

uma ética de solidariedade que facilite aos sujeitos com limitações para
os  afazeres  cotidianos,  decorrente  de  transtornos  mentais  severos  e
persistentes, o aumento da contratualidade afetiva, social e econômica
que  viabilize  o  melhor  nível  possível  de  autonomia  para  a  vida  na
comunidade (Pitta, 2001).

O CAPS AD é um tipo de serviço criado no mesmo período e à

semelhança  do  CAPS  Adulto.  O  desenho  dos  CAPS  Adulto  foi

desenvolvido especificamente  para adultos  com sofrimento  relacionado a

problemas  de  saúde  mental,  e  o  dos  CAPS  AD  não  recebeu  qualquer

elemento  diferencial,  pois  o  consumo  problemático  de  drogas  naquele

período não foi considerado um elemento relevante para que se criassem

respostas específicas,  como Laura conta ter  ouvido do professor Roberto

Tykanori, um importante militantes da reforma psiquiátrica brasileira:

Então, até conversei com Tykanori, que na época da reforma as pessoas
tinham pensado em criar  um CAPS só  e  não  separar  AD de  Adulto.
(Laura)

Cecília  é  precisa  ao  localizar  que  as  necessidades  das  pessoas

atendidas pelos CAPS AD são diferentes daquelas para as quais o modelo

foi criado:

O que que seria o acompanhamento psicossocial pra esse público, né? É



157

gente  jovem,  com  saúde  mental,  mas  é  completamente  diferente  do
funcionamento, da estrutura do público de CAPS Adulto, por exemplo.
São outras necessidades. (Cecília)

Assim, entendemos que algumas das contradições na organização

do trabalho nos CAPS AD passarão pelo descompasso entre as necessidades

das pessoas a quem eles atendem e as necessidades para as quais eles foram

criados. 

As principais políticas que orientam as práticas nos CAPS AD do

universo desta pesquisa, de acordo com os entrevistados, são as diretrizes e

princípios do SUS, as políticas de saúde mental do Ministério da Saúde e as

políticas sobre drogas. Essas últimas, apresentam configuração complexa,

segundo Coelho et al (2012), uma vez que são compostas por diretrizes da

SENAD (Ministério da Justiça), fundamentada no paradigma da Guerra às

Drogas; e do Ministério da Saúde, fundamentada no paradigma da Redução

de Danos.

Coelho et al (2012) apontam as contradições desse cenário em que

concorrem os dois paradigmas sobre o consumo de drogas sobre a produção

de  respostas  às  necessidades  dos  consumidores  de  drogas.  Apesar  da

constatação da hegemonia do discurso da Guerra às Drogas na sociedade

brasileira, o discurso dos TOs entrevistados apontou para a afirmação dos

princípios da Redução de Danos, refletindo práticas de acolhimento integral

ao usuário dos serviços, de articulação de rede e fortalecimento do território

da  pessoa atendida,  educativas  sobre drogas  e  sobre cidadania  e  direitos

sociais,  e permanente negociação com os usuários dos serviços,  em uma

resistência a práticas prescritivas e ordenadoras da vida do outro. 

Os CAPS AD em questão organizam-se para responder a diferentes

tipos de necessidades. O CAPS AD em que Laura trabalha foi criado para

atender  especificamente  pessoas  em situação de  rua,  com um Centro  de

Acolhida  anexo.  A  organização  desse  serviço  de  saúde  expressa  uma

política pública focalizada para um grupo social específico, que responde à

necessidade de apaziguamento dos conflitos gerados pela extrema pobreza

em que se  encontram,  nos  moldes  de políticas  adequadas  aos  princípios
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neoliberais, como afirmam Bravo (2014), Waldez (2011) e Viana (2006).

Os CAPS em que trabalham Julio, Olívia, Cecília, Jasmim e Silvia

parecem eleger como necessidades a serem respondidas aquelas definidas

pelas políticas, afinadas com as diretrizes estatais: necessidades individuais

de recuperação da saúde (desintoxicação, encaminhamento para tratamento

e acompanhamento de doenças relacionadas às condições precárias de vida);

da força de trabalho (em trabalhos precários e mal remunerados, geralmente

como mão de obra barata em construção civil ou manutenção de espaços, ou

pela  economia  solidária);  e  das  relações  sociais  (vínculos  familiares,

circulação em espaços de cultura e lazer  acessíveis a  determinada classe

social) – pela chamada inclusão social.

Os CAPS AD em que Iracema, Cláudia e Iara trabalhavam, eram

administrados de forma direta pelas prefeituras dos municípios, e passaram

por  processos  de  adequação,  de  práticas  ambulatoriais  para  práticas  de

reabilitação  psicossocial,  ao  serem  transformados  em  CAPS  AD.  Nesse

processo,  o  trabalho  organizava-se  para  responder  a  necessidades

relacionadas à cura da doença mental e à abstinência de drogas, com foco

em procedimentos centrados na clínica médica, em que o trabalho dos TOs

era  compreendido  na  equipe  como  contribuição  significativa.  Como

trabalhadores  do  CAPS  AD,  os  TOs  questionavam  a  estrutura  de

procedimentos atentando para necessidades para além daquelas relacionadas

à doença. Apesar disso, não chegavam a realizar significativa guinada na

produção  de  respostas,  que  se  mantinham  restritas  a  procedimentos  no

âmbito bio-psíquico dos indivíduos. 

[…] a gente funcionava em um esquema que tinha quatro grupos por dia,
todos os dias. E aí passando o grupo de acolhimento a pessoa era indicada
pra um intensivo. O intensivo era entrar em todos os quatro grupos de
todos os dias[...] Eu tentava fazer, junto com os usuários, ir construindo
umas rotas de fuga pra eles, né?! Mas o projeto terapêutico do serviço era
esse ainda.[...] A rede lá era bem desorganizada, mas era uma rede era pra
dar conta. [...] A questão é que as pessoas não tinham nenhuma noção do
que é Rede, do que é SUS, de como a gente se articula, como é que a
gente faz encaminhamento […] E eu achava que eu tinha essa função na
equipe,  de  resgatar.  Porque  a  equipe  queria  discutir,  assim,  em  uma
reunião,  eu  lembro,  "mas  essa  equipe  vai  trabalhar  com  redução  de
danos?", eu falei, "querido, essa escolha não está dada; essa escolha pode
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ser considerada se você tá numa clínica particular que você tá montando,
aí você faz o que você quiser, né?! A gente tá no SUS, e a gente tem
algumas diretrizes e princípios que a gente tem que seguir, assim. Como é
que a gente vai trabalhar com isso aí a gente vai discutir, como é que cada
um vai abordar isso nos grupos, como é que cada um vai lidar com isso,
mas redução de danos é uma diretriz". Então eu achava que tinha isso, eu
tinha que fazer. Por ter essa noção, um pouco mais, eu acho que eu tinha
um papel importante quase de coordenação da equipe. (Iracema)

[…] sempre o fluxo era porta aberta […] passava pelo médico no mesmo
dia, ele já tinha também um primeiro atendimento médico, a gente não
agendava isso […] mais pra frente, não. O [médico do serviço] achava
que ajudava, que os pacientes chegavam bastante debilitados, tinha uma
porcentagem muito alta de alcoolistas. Com o tempo [o fluxo do serviço]
foi modificando, mas isso se manteve. O que modificou com o tempo: a
gente não trabalhava mais com essa logica de intensividade fechadinha,
foi pensando depois num projeto mais aberto, que compusesse uma grade
mais, mais atras da atividade você ia compondo o projeto do usuário ali.
(Cláudia) 

Então lá é bem aquela coisa, assim, da triagem: a pessoa chega, passa na
enfermagem, depois ela passa com os técnicos e depois ela passa com o
médico, e sai com a sua malinha de droga que o médico passou. Né?!
Essa lógica ainda de não passar com o médico imediatamente é muito
difícil,  mas tá começando a existir mais um questionamento. Assim, a
gente tá começando a poder sustentar algumas práticas assim "não, não
vou encaminhar pro médico agora", mas é bem difícil. Antes tinha muito
isso, você já fazia a triagem e você tinha já que falar "ele vai fazer o
programa tal", […] e agora a gente criou vários outros tipos de grupos,
né?!  Oficinas,  outras  atividades,  outros  propósitos,  ainda  não
conseguimos quebrar com essa lógica da prevenção à recaída. Você vê:
meu chefe diz que o modelo que a gente segue é a prevenção à recaída,
né?! Mas a gente já consegue, hoje, trabalhar com essa coisa do projeto
terapêutico interno. Interno, não tem rede nenhuma, ainda não tem nem
relação com a UBS, com a Assistência Básica.(Iara) 

Medeiros (2003: 140) identifica que o campo de atuação dos TOs é

condizente com os princípios da transformação assistencial proposta pelas

políticas estatais que tomam o sujeito das práticas  como um cidadão que

realiza e restabelece sua saúde mediante sua (re)inserção social.

Quando essas necessidades não são respondidas pelos  serviços, por

estarem  organizados  para  responder  outras  necessidades,  o  processo  de

trabalho esbarra em condições materiais para sua efetivação:

[Sobre as Unidades de Acolhimento ligadas ao CAPS AD] […] são casas
enormes,  [lá]  tem  essa  coisa,  umas  casas  gigantes.  Puta  casão,  sabe,
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quartos enormes. Os caras piravam, e na hora de sair era muito horrível,
porque ele vai ter que voltar pro moquifo que ele morava. Então, que
estratégia é essa de reconstruir a vida que leva um choque? Pra mim isso
pesava! Teve um caso que ele pede, ele pede pra ser institucionalizado,
ele pede pra ir pra qualquer lugar, mas ele não quer voltar pra casa dele.
Porque é muito difícil ele voltar pro barraquinho, na vielinha, que morava
a família inteira, e tem o tráfico, e tem o raio que o parta, sabe. É muita
coisa. (Olívia)

Waldez (2011: 245) identifica  demandas que têm sido apresentadas

aos trabalhadores TOs, em conseqüência do aumento da precarização das

condições de vida de parcela da população, como  resultado da investida

neoliberal no país desde a década de 1990, quando sinaliza o

aumento das demandas sociais postas ao profissional,  uma vez que a
parca intervenção do Estado na questão social acarreta o aumento da
pobreza, da violência, do uso de drogas, formação de bolsões de miséria,
da deterioração dos vínculos  sociais,  seja na família  ou no trabalho,
enfim,  acarreta  o  aumento  das  populações  em  situação  de
vulnerabilidade e desfiliação social (Waldez, 2011, p. 245).

Portanto, uma vez que necessidades de saúde são necessidades de

reprodução social (Mendes Gonçalves, 1992; Campos, Soares, 2013) e que

os CAPS AD tem atendimento preponderantemente focalizado à população

com  condições  materiais  de  vida  precarizadas,  é  imprescindível  que

necessidades atinentes a  essa esfera das condições de trabalho e  de vida

sejam incorporadas como aspectos do objeto do trabalho.

No entanto, desde 2010 (Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010,

que institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas)

uma ofensiva contra as  drogas tem influenciado as diretrizes dos serviços

que foram regulamentados com base nos princípios de Redução de Danos

(Portaria Nº 1.028, de 1º de julho de 2005). Por isso a esses serviços tem

sido imposto o aumento de intervenções da justiça, exigindo que sejam a

linha  de  frente  dessa  guerra,  aumentando  as  contradições  manifestas  na

organização dos serviços e nos processos de trabalho. 

Em  São  Paulo  foi  criado  um  fluxo  pelo  CRATOD  –  serviço

estadual de atendimento a consumidores de drogas, localizado no bairro da

Luz  –  de  produção  de  avaliações,  intervenções  e  internações  para
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consumidores de drogas, pela via da justiça, obrigando muitos serviços a

cumprirem procedimentos técnicos à revelia da organização dos serviços e

de  suas  avaliações  dos  casos,  o  que  se  mostra  um fator  de  desgaste  no

processo de trabalho.

[…]  anteriormente  a  gente  agendava  visita  conforme  demanda  dos
usuários já em acompanhamento então a gente atendia usuários que não
conseguiam  vir  ou  que  tinham  necessidade  de  um  atendimento  em
domicílio,  ou  pacientes  mais  graves  que  realmente  não  conseguem
chegar, e depois do CRATOD, a gente teve um aumento, assim, não sei
quantos, semana, sei lá, bem mais de 100% de demanda judicial, a gente
acabou usando como recurso pra responder a essas demandas judiciais as
visitas domiciliares.  Então sei lá, de uns, de umas 4 visitas domiciliares
feitas por semana na equipe, com certeza, 3 são pra demanda judicial,
então a gente diminuiu o número das visitas feitas pros usuários que já
estão em acompanhamento e aumentando as visitas de demandas judicial,
solicitação de juiz, […] então mudou muito a nossa visita domiciliar [...]
então,  infelizmente,  perdeu muito daquela,  das  possibilidades  de  estar
mais próxima, dos nossos usuários, lá,  intervindo no contexto dele, na
casa dele pra atender uma demanda de ordem judicial,  assim, e muito
exigida por supervisão de saúde, né, pela coordenadoria, coordenadoria
de saúde, então é uma coisa que a gente não consegue muito bem quebrar
e  não  conseguiu  outras  vias  pra  responder  essa  demanda  sem  ser
realmente realizando a visita domiciliar. (Silvia)

Tem algumas outras chegadas, né, tipo Fundação Casa, algumas questões
judiciais, né, que chega antes. Agora com os programas estaduais também
muita  gente  foi  internada  via  CRATOD,  então  eles  tão  fazendo  uma
remessa  ao  contrário,  né?!  Então,  as  pessoas  tão  lá  internadas,  no
processo de alta eles mandam um certo e-mail pra gente poder ir atrás da
pessoa e garantir que ela continue o tratamento no CAPS, mas muitas
delas não têm esse interesse,  então é, tipo,  uma bagunça maluca atrás
dessas pessoas. Tentar entender se elas estão mal, se elas estão bem, se
elas querem continuar,...  Então a gente também fica meio nesse meio,
assim, desse acolhimento, né, que é do desejo das pessoas, mas também
tem o desejo das famílias  que às vezes vem primeiro, e aí essa questão
institucional,  que  tem a  ver  com as  políticas  que  tão  meio  confusas.
Diversas, né, acho que vão se entrecortando. (Olívia)

no campo do consumo de drogas eu não imaginava o quanto que quando
surgiu  aquela  coisa  da  internação  compulsória  o  quanto  que  isso  ia
influenciar na minha prática, né e o quanto isso influencia ate hoje. então
as questões politicas interferem muito na nossa função (Silvia)

Outro  fator  de  desgaste  no processo de  trabalho é  a  divisão  do

trabalho por turnos e por mini-equipes realizadas nos CAPS gerenciados por

empresas  do  terceiro  setor.  Alguns  TOs  apresentam-se  alienados  dos
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processos  de  trabalho  dos  outros  trabalhadores  do  serviço,  inclusive  os

outros TOs, reconhecendo que atendem às mesmas pessoas, mas por causa

dos  horários  impostos  não  podem  estabelecer  processos  coletivos  de

trabalho. 

eu acho que a gente se limita com a forma como é estruturada a nossa
equipe no CAPS, por exemplo, a TO da manha trabalha da 7h a 13h e eu
da 13h as 19h,  então a gente não se conversa, então na hora de você
trabalhar, pensar um trabalho conjunto especifico da TO, a gente não tem
o espaço de discussão, então eu não posso entrar um dia mais cedo pra
fazer  essa  discussão  com ela  e  nem ela  a  tarde.  Então  a  gente  acaba
ficando fragmentado, […] não tem uma discussão do nosso conhecimento
ali também porque a gente não tem o espaço pra isso, mas não e só da
TO, e também das outras profissionais da equipe também [...] que tá na
discussão a nossa falta de educação permanente, do que o espaço que a
gente teria pra isso e não tem. Eu acho que aí são os cortes por debaixo
dos panos da instituição. (Silvia)

é [assim] na minha equipe, as outras não sei muito bem como funcionam,
porque assim, aqui […] é um CAPS de manhã e um CAPS à tarde. Quer
dizer, […] eu sou mais do período da tarde, das 14h às 20h. E a equipe da
manhã é das 7h às 13h. Então, não tem passagem de plantão, as equipes
não se comunicam, então não sei como funciona de manhã. Eu tenho um
pouco  porque  segunda  eu  venho  de  manhã,  mas  eu  […]  faço  [só]
atendimento individual, porque o meu tempo de segunda é pequeno aqui.
(Laura)

Esse fato confirma a identificação feita por Waldez (2011) de que

ocorreu um

aumento  na  precarização  das  condições  e  relações  de  trabalho  do
terapeuta ocupacional e queda na qualidade dos serviços prestados, haja
vista que a precarização das políticas sociais,  através da redução do
financiamento […] acarreta a diminuição de recursos para intervenção
profissional  nos  diversos  espaços  institucionais  de  atuação  (Waldez,
2011, p. 245).

Medeiros (2003: 141) alerta ser necessário, portanto, para entender

o  papel  social  de  um  profissional,  perguntar  como  sua  função  é

determinada  pela  lógica  da  organização  em  que  está  inserido  e  pelos

pressupostos instituídos nas outras instâncias de decisão e poder.

A maioria  dos  depoimentos  dos  entrevistados  expressou  que  a

expectativa das equipes a respeito do trabalho dos TOs é diferente daquelas

que os próprios TOs tem a respeito do seu trabalho. Todos relataram que as
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equipes encaminham para atendimento em TO aquelas pessoas mais graves,

com comorbidades (consumidoras  de  drogas  e  psicóticas),  e/ou  que  não

podem  ser  acessadas  pelo  verbal.  Os  TOs  parecem  não  concordar

completamente  com  esses  critérios  –  embora  concordem  que  têm

competências para atender a essa demanda, entendem que poderiam atender

aos menos graves também, como exemplificam os excertos abaixo:

eu acho que a grande maioria [dos usuários do CAPS AD]  precisa de
TO. […] se o cara tem um estreitamento de repertório, quem trabalha a
ampliação desse repertório é TO. Então 90% dos casos precisam de TO
nesse  sentido,  da  gente  poder  trabalhar  a  atividade  de  usar  drogas,  e
ampliar  um pouco o significado para  deixar  de ser  aquele  significado
restrito […] ele ter outras atividades e redescobrir esse significado [...]
então a gente está falando de TO, e o 90% dos casos precisam de TO.
(Jasmim)

[…] porque aí também fica aquilo que TO tem que ficar na sala, fazendo
atividade, pintando caixinha... e não é o que eu acredito da TO...
P: o que é que você acredita da TO?
R:  eu  acredito  em  outras  coisas,  que  eu  posso  construir  em  outros
espaços... na rua também posso fazer coisas... não preciso estar em uma
sala fazendo atividade com o cara, né... (Laura)

É,  os  mais  graves.  Aí  nessa  ideia  do  raso,  e  de  não  sei  o  que,
normalmente com morbidade, então... Ou psicótico usuário de droga, a
equipe não sabe lidar. Não consegue, não dá conta. O cara bebia e não
consegue. Aí encaminha pra TO, porque aí é isso, você tem a coisa do
fazer. Porque o psicótico não consegue verbalizar. Eu não concordo com
esse raciocínio, mas eu concordava com o encaminhamento, porque eu
acho que eu entendia que eu ia conseguir fazer um acompanhamento ali
mais próximo, ia conseguir criar alguma empatia pra ter algum vínculo
pra conseguir construir algum processo terapêutico. (Iracema)

Acho que os encaminhamentos são um pouco mais por aí e acaba muitas
vezes  até  concentrando  pessoas,  realmente,  com mais  dificuldade,  ou
cognitiva ou com morbidade tipo psicótica e tal,  que os outros grupos
também se fecham muito. Mas eu acho que acaba ficando um pouco por
aí. No individual, às vezes encaminham, mas manualmente tem a ver com
o  "ah,  é  psicótico",  e  eu  acho  que  eu  acabo  pegando  porque  eu  já
trabalhei  com isso,  gosto  de  trabalhar  com isso  e  eu  acabo  às  vezes
pegando (Iara)

Medeiros (2003)  afirma que 

quando  o  serviço  de  saúde  é  pressionado  pela  sua  população
consumidora acerca de sua ineficácia, é quando se reivindica a terapia
ocupacional “da ocupação”, que entenderia que a atividade por si só
tem caráter terapêutico como reguladora do homem. (Medeiros, 2003, p.
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146)

Observamos, entretanto, que apesar da identificação do trabalho da

terapia  ocupacional com a possibilidade de apaziguar conflitos resultantes

da  ineficácia  das  respostas  dos  serviços  e  políticas,  a  maioria  dos  TOs

entrevistados mostraram ter clareza sobre a organização dos processos de

trabalho  nos  CAPS  AD,  sendo  capazes  de  localizarem-se  de  forma  a

orientar as práticas e instaurar processos de trabalho a partir da identificação

de necessidades de saúde das pessoas atendidas.

O  olhar  dos  TOs  sobre  as  necessidades  de  saúde  apresenta

especificidades que trazem impacto importante na organização dos serviços,

que reorientam de práticas centradas em procedimentos para a qualificação

da escuta da demanda.

[…] nós TOs, acho que a gente tem esse olhar. né, então nesse sentido
que eu acho que é  estratégico,[...]  porque uma coisa  é assim,  a gente
perguntar como a gente faz,  o quanto o grupo,  por exemplo,  ajuda [o
paciente] fora [do tratamento]? Faz sentido com o que ele tem de  projeto,
por exemplo, vai incentivar? Ele quer voltar a estudar, ele te diz isso em
algum momento, como que você coloca isso no projeto terapêutico dele?
E  que   ferramentas  que  você  tem  pra  ajudar  nisso?  Que  ele  tá
demandando? Que condições que dá pra ele fazer isso, entendeu? Então,
ele estar, por exemplo num grupo de prevenção a recaída, vai ser uma das
ferramentas  pra  ele  conseguir  isso?  Ou  não?  Então  eu  acho  que  é
estratégico  pro  território,  eu  diria  assim,  tem  alguns  pontos  que  é
estratégico para o território no sentido do fortalecimento, no sentido de
você  tentar  construir  o  projeto  terapêutico  compartilhado,  e  você
corresponsabilizar o usuário [...] é estratégico no sentido de você pensar a
reabilitação psicossocial, pensando […] como que o projeto terapêutico
singular conversa com o projeto de vida […] se está mais próximo ou
não, e eu acho que é estratégico no próprio direcionamento do dispositivo
[serviço de saúde], se o dispositivo tá pra isso, como que nós vamos fazer
isso? (Cláudia) 

Que sentido faz isso dentro da nossa rotina, e eu acho que isso a TO
tem...  Por  isso  que  a  gente  faz  esse  questionamento.  As  pessoas  se
assustam porque talvez aí seja um lugar que a gente ocupe muito bem, de
questionar e pensar que sentido isso faz dentro desse projeto maior. E pra
alguns isso não cabe,  não tem por  que isso.  Então acho que isso são
coisas da TO, assim. (Olívia)

Então, eu enquanto profissional, o que eu posso contribuir para diminuir
essa instabilidade [que estava acontecendo no CAPS AD no período de
sua implementação]? Acho que entra uma coisa que a TO tem muito, de
conseguir observar a gestão, de conseguir observar a dinâmica do serviço
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de um jeito diferente. Acho que isso é nosso. Como que este serviço está
funcionando? Está instável? O que eu posso melhorar um pouco enquanto
TO para diminuir um pouco essa instabilidade? (Jasmim)

é uma coisa da TO, é uma coisa da nossa formação,  e também é um
atravessamento político daquilo que a gente está fazendo, no sentido de...
o que a gente está fazendo naquele serviço, como a gente está construindo
o  nosso  serviço.  Então,  por  exemplo,  questão  de  internação  no  AD,
internação compulsória, de encaminhamentos para serviços, de como a
gente recebe os encaminhamentos...  Tem que se pensar  como a gente
está fazendo aquilo! A gente é um CAPS, o que é isso?, o que um CAPS
faz?  Do  fundamento  do  serviço  também...  de  como  é  o  trabalho  do
serviço. Acho que quando a TO pensa o que está fazendo em cima do seu
trabalho, também está pensando onde está trabalhando, o que o trabalho
está fazendo. E eu tenho visto assim, olha que engraçado...  os TOs se
questionam isso  e  os  profissionais  que  normalmente  trabalham muito
bem com TO se questionam isso... (Jasmim)

Os  depoimentos  mostraram  uma  complexidade  do  trabalho  dos

TOs, com impacto nos diversos âmbitos da organização do serviço, desde a

assistência  até  à  gestão  e  implementação  das  políticas  estatais.

Manifestam-se  aí  características  da  profissão  também  apresentadas  por

Araújo e Folha (2010), Carvalho (2010) e Waldez (2011), que confirmam

apontamentos de Campos e Soares (2003) sobre os processos de produção

em saúde e são descritas por Medeiros (2003): 

atuações diversificadas que apontam possibilidades de adequações de
seus instrumentais em relação às finalidades dos programas e serviços, e
das  políticas  sociais  que  os  engendram  e  que,  privilegiando
determinados  conceitos  de  Homem,  Saúde  e  Doença,  imprimem
determinados  modelos  tecnológicos  na  assistência.  […]  Isso,  ao
contrário  do  que  se  poderia  cogitar,  é  um  aspecto  positivo  a  ser
considerado neste momento  [momento de implementação das políticas
estatais de Saúde Mental, mas que podem ser plenamente atualizados no
momento atual de aumento e transformação nas demandas por políticas
de assistência],  pois  indica a sua não-cristalização,  ou melhor,  a  sua
plasticidade  diante  de  novas  proposições  para  o  atendimento  dessa
demanda. (Medeiros, 2003, p. 139-40)

Júlio capta muito bem essa potência da profissão:

[Sugiro] ter prudência com a identidade [da TO], né?! Que é uma coisa
que a TO sempre diz muito, mas eu acho que o fato de não tê-la bem
fixada é uma potência da profissão […] essa coisa da gente não ter uma
identidade coesa e fixa, permite a gente ir pleiteando coisas em vários
campos. E eu acho isso muito potente.
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Afirmamos,  com  Waldez  (2011),  por  fim,  a  importância  da

discussão sobre os impactos no neoliberalismo na profissão

pois  ao  inserir-se  nos  diversos  espaços  de  atuação  profissional  para
intervir através das políticas sociais, que nesse contexto passam por um
processo de precarização,  o terapeuta ocupacional  também sentirá as
inflexões dessa processualidade no seu fazer cotidiano, ao se deparar
não  só  com  novas  demandas  sociais,  mas  também  com  barreiras
políticas  para  efetivação  de  um  projeto  profissional  voltado  para  a
defesa  dos  direitos  sociais  ameaçados  [emancipação  política],  sem
perder do horizonte a luta pela emancipação humana (Waldez, 2011, p.
245).

5.3 Objeto e finalidade do processo de trabalho

5.3.1 O objeto e a finalidade do processo de  trabalho de Iracema: a

relação que os sujeitos estabelecem com a droga e a transformação da

identidade de drogado

Iracema identifica que é uma contribuição da TO no CAPS AD, a

afirmação das políticas e da articulação da rede, ainda que não se trate de

conhecimento específico do campo. 

A  finalidade  do  processo  de  trabalho  em  TO,  para  ela  é  a

transformação  do  cotidiano  – do  sentido  das  ações  e  relações  que

perpassam  a  vida  da  pessoa,  e  da  qualidade  de  vida,  mas  a  partir  da

perspectiva singular da própria pessoa, do que ela entende sobre si e sobre o

que  quer.  Chega  a  entender  que  há  uma  necessidade  de  superação  das

desigualdades de classe social, mas no caso dos consumidores de drogas, a

finalidade  do  processo,  estaria  para  ela  relacionada  ao  entendimento  da

pessoa sobre o real impacto do consumo de drogas em sua vida, e o quanto

essa pessoa identificaria o que está ruim e precisando ser reconfigurado. 

O foco das  práticas  localiza-se  no  campo das  relações.  Iracema

percebe que as pessoas que consomem drogas, na sociedade são reduzidas à

substância  que  elas  consomem,  e  é  somente  a  partir  disso  que  elas

encontram  possibilidade  de  relação,  sendo  invalidadas como  sujeitos

complexos. E percebe que isso acontece na família, no trabalho e também na

relação  com  os  profissionais  de  saúde,  reconhecendo  que  esses
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trabalhadores  podem ser  invalidadores  dos  sujeitos.  As  práticas  de  TO,

visam transformar o lugar das pessoas na relação social, a identidade nos

lugares, a cristalização da identidade, do papel de drogado, de bêbado, que

o reduz a isso.

Iracema  descreve  um  caso  em  que  percebe,  a  partir  dos

atendimentos, uma apropriação da pessoa atendida de um lugar ativo nas

relações,  e  uma  autorização  de  si  mesmo  para  se  colocar  socialmente,

revalidando  sua  identidade.  Ela  relaciona  isso  ao  fato  de,  no  CAPS,  as

pessoas  serem  respeitadas  como  pessoas  capazes  de  decidir,  escolher,

estando as negociações na base da relação, que reconhece o outro. Recusa,

entretanto,  um  discurso  salvacionista,  que  considera  que  o  trabalho

devolveria  uma  humanidade  ou  dignidade,  mas  entende  que  o  trabalho

afirma direitos que estão dados,  mas estão negligenciados.  Neste  tipo de

relação, Iracema apresenta um entendimento sobre a pessoa atendida, como

aquela  capaz  de  fazer  escolhas  e  de  ser  protagonista  nos  processos  da

própria vida.

5.3.2  O  objeto  e  a  finalidade  do  processo  de  trabalho  de  Olívia:

capacidades  individuais  de  desempenhar  atividades  e  ampliar  o

universo de possibilidades

Olívia  entende  que  falar  de  potência  nas  vidas  das  pessoas  é

entender que as pessoas têm outras possibilidades dentro delas. Retoma que

não  é  à  toa  que  quando  ela  estava  pensando  em  seguir  carreira  na

medicina, e aprendeu que não é  possível que medicina seja a única coisa

que iria satisfazer, pode ser algo muito potente, muito bom, que ela queira

muito,  mas  ela  poderia  também  talvez  ter  outras  possibilidades  de  se

formar. Então isso dialogou com a vida dela. Assim, entende que a TO pode

contribuir para as pessoas atendidas, nessa ampliação das possibilidades.

 Considera  que  a  TO possibilita  fazer  contornos  de  quando as

coisas estão mais críticas, quando as coisas estão menos críticas, em um

espaço da relação possível. Então no caso do rapaz que pintava quadros, ela

conta que aquele processo talvez tivesse que durar um tempo que a gente
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não sabia dizer quanto.  Neste momento, Olívia explicita uma prática que

não  pré-determina  tempos  de  resultados,  e  compreende  o  processo  em

andamento, sendo nomeado e acolhido, como objeto da intervenção em TO. 

Os  processos  em  TO  descritos  por  Olívia  têm  a  finalidade  de

ajudar as pessoas a ficarem mais tempo em cada projeto, podendo chegar a

passar semanas aguentando uma tarefa, de forma tranquila, o que acusaria

um  processo em andamento,  sendo muito importante  o fato  de a  pessoa

concluir cada tarefa. Fundamentada no método das Trilhas Associativas, de

Jo Benneton (que elege como instrumento de seu trabalho) entende que seja

possível  fazer  uma  leitura  psicodinâmica  desse  processo.  Uma  outra

finalidade seria a de possibilitar a construção de identidades fundamentadas

nas capacidades, não nas incapacidades.

Por fim, ela atesta que tem um lugar que a TO ocupa muito bem

que é o de questionar e pensar que sentido as práticas fazem dentro de um

projeto maior, fazendo uma análise dos processos.

5.3.3  O  objeto  e  a  finalidade  do  processo  de  trabalho  de  Cláudia:

capacidades individuais de produção de ordenamentos para a vida e

produzir ordenamentos para a vida dos sujeitos

Cláudia  apresenta  seu  entendimento  de  que  o  núcleo  de

conhecimentos  e  práticas  da  terapia  ocupacional  fundamenta-se  em  um

olhar pro possível, pra potencia, um elemento estratégico fundamental de

articulação,  de  ir  pro  social.  Considera  que  esse olhar  social,  traz  pra

equipe uma abertura para a composição, sem preocupações de demarcação

específica  de  campos  exclusivos  de  atuação.  Assim,  aponta  que  os  TOs

apresentam às equipes uma fala do possível.

A partir do trabalho que realizou no NASF, começou a pensar sua

atuação como TO, para além das instituições, em uma atuação que chamou

de clínica/política que contribui para os serviços, no sentido de que o CAPS

AD tem uma função de reinserção social e reabilitação, porque isso vem da

nossa prática. 

Com esse acúmulo, quando foi trabalhar como coordenadora, quis
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implementar  o  trabalho  com o  território,  por  ter  entendido  que há  uma

diferença  entre  aquele  trabalho  territorial  de  ir  buscar  um paciente  no

território para tratar-se no CAPS, em ambiente protegido; e o trabalho de

ir lá, onde a pessoa está, pensar estratégias de cuidado e de sustentação

local.  Entende  que  isso  entra  num  campo  estratégico  político.

Perguntava-se: porque tem que vincular a pessoa com o CAPS, para trazer

para o dispositivo protegido? Porque não ser estratégico para ajudar os

recursos do território a dar conta junto com o CAPS das necessidades da

pessoa,  de  forma  compartilhada,  sustentado  por  vários  atores?  Como

trabalhadora TO no CAPS AD, não conseguiu fazer isso, mas sente que na

coordenação de serviços, sim. Há uma clara hierarquia na governabilidade

sobre as práticas que se expressa claramente nessa percepção.

Olhou enquanto coordenadora, para a organização do trabalho da

equipe e percebeu que havia muito poucas  horas reservadas nas agendas

para o trabalho fora da instituição,  e  colocando isso para a  equipe,  para

pensar  com eles  os  casos  atendidos,  instaurava  questionamentos:  qual  a

unidade básica de saúde dessa pessoa? Qual a enfermeira de referencia

dela? Qual o agente comunitário? Essa pessoa faz o que? Qual a rede de

apoio dela? Quem a apoia pra além da família?  Entende que este olhar

estratégico é da terapia ocupacional, na discussão sobre a rede de apoio. A

partir  desses  questionamentos,  reorganizou  a  agenda  do  serviço  abrindo

espaço  na  agenda  de  cada  trabalhador  para  o  trabalho  fora  do  CAPS.

Chamavam essa atuação de matriciamento, mas ela enxerga que era muito

mais que isso. Tinha a ver com um olhar estratégico, com enxergar como a

vida se organiza de maneira prática.  Para ela é essencial perguntar-se se o

que se propõe em um grupo ou atendimento terapêutico faz sentido para o

que a pessoa atendida faz fora dali, com o que ele tem enquanto projeto de

vida. Exemplifica: se uma pessoa quer voltar a estudar, como colocar isso

no projeto terapêutico dela? Que ferramentas que se tem pra ajudar nisso?

Um grupo de prevenção à recaída vai ser uma das ferramentas para ele

conseguir isso, ou não?

 Cláudia entende a RD como um dispositivo político e ético, um
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posicionamento de lógica de cuidado.  Considera que talvez o tenha usado

no  trabalho  no  CAPS AD sem saber  que  era:  assumir uma  postura  de

acolhida  da  pessoa  como  ela  vem,  com  poucos  condicionantes  para  a

entrada e estada no serviço, era para ela, condição para que pudesse olhar

pra a singularidade das pessoas atendidas.

Cláudia nomeia como finalidade de suas práticas realizar processos

de  abertura:  sair  de  uma coisa  restrita  e  que  possa  abrir,  criar  outros

papéis, que o que se faz aqui possa ir para outros espaços, e talvez isso,

mais  pra  frente  vá  trazer  mudanças.  Já  que  entende  que  os  processos

estabelecidos no encontro com as pessoas atendidas vão muito além daquele

espaço. Exemplifica com casos que atendeu.

Em  um  homem  retraído  e  agressivo,  que  chegou  ao  CAPS

apresentando  posturas  muito  rígidas  em relação  à  própria  vida,  Cláudia

enxergou  uma  potência  artística  pela  pintura,  e  afirmou  isso  com  ele,

abrindo para a possibilidade de ele participar trabalhando em um projeto

intersetorial da prefeitura (secretarias de cultura, saúde e assistência social).

A partir disso, um convite para trabalho em um ateliê de um artista ampliou

sua circulação e campo de relações, e mais adiante, apresentava já condições

de aceitar  o convite de Cláudia para trabalhar como oficineiro no CAPS

Adulto que Cláudia coordenou. Hoje ele trabalha para a prefeitura da cidade

como  oficineiro  no  campo  da  educação.  Uma  outra  manifestação  da

ampliação  é  descrita  por  Cláudia,  no  caso  de  uma  pessoa  que  no

atendimento  em  terapia  ocupacional  criava  imagens  de  processo

psicoterapêutico  difícil  e  intenso,  e  deixava  os  objetos  criados  com ela,

voltando  com  alguma  frequência  para  saber  se  eles  ainda  estavam  ali

guardados. Ela interpreta que era como se aquilo fosse uma possibilidade de

continuidade,  de  uma  presença,  de  algo  dele  que  ficava  no  serviço; e

paralelamente a isso,  ela  desenvolveu com ele o desejo que ele  tinha de

trabalhar  como  palhaço,  abrindo  para  atuações  em  festas  do  CAPS,

desenvolvendo  um  nome  artístico  juntos,  e  costurando  com  a  ajuda  da

Assistente Social do CAPS  (que era uma ótima costureira), sua roupa de

palhaço. Atualmente ele trabalha como palhaço, ele tá na Paraíba, e ele
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ainda faz uso de droga, mas mantém isso ficou como estratégia de criação,

de vida, de uma possibilidade de estar no mundo de um outro jeito.

Cláudia  entende  que  esses  processos  foram  possíveis  porque

sustentados no contexto do trabalho do CAPS, não apenas pela intervenção

da terapia  ocupacional.

5.3.4  O  objeto  e  a  finalidade  do  processo  de  trabalho  de  Laura:

demandas  dos  usuários  e  da  empresa  e  responder  a  necessidades

restritas aos procedimentos em saúde

Laura  considera  que  o  objetivo  da  intervenção  em  terapia

ocupacional depende muito da demanda do usuário, do que ele traz, e do

que ele  quer  que  seja  mudado,  e  diz  que não tem nenhuma expectativa

quando inicia um atendimento.  Além disso,  considera que não é alguma

coisa rígida, já que durante o processo, vão medindo juntos o que é legal ou

não. Contraditoriamente,  entende  que  há  muitas  pessoas  que  não  têm

desejos, e é necessário emprestar os próprios, e esses para ela geram muita

angústia, porque ela se vê propondo coisas do próprio desejo, que acha que

são interessantes,  e nem sempre tem o resultado que se espera.   Nesses

casos, descreve um esforço para que a pessoa fale alguma coisa, ou faça

alguma coisa, com o objetivo de que a pessoa consiga se expressar e fale de

seu sofrimento. 

Diz que seus  atendimentos  são muito diferentes uns  dos  outros,

porque estão baseados no que a pessoa traz como demanda. A não ser que

ela não tenha demanda, então vai ter que ir criando. Tem algumas pessoas

que nem sabem por que estão lá e nem o profissional de referência do caso

sabe muito: fez o encaminhamento porque estava difícil – e nesses casos

sente a angústia de que fala,  porque aí não sabe muito que caminho está

seguindo. Neste fato observamos que se Laura não recebe uma queixa, não

consegue  iniciar  o  trabalho,  o  que  contradiz,  o  que  apresenta  como  a

principal contribuição da terapia ocupacional para o trabalho no CAPS AD:

a  percepção sobre as potencialidades em oposição ao psicólogo que olha

para as dificuldades; os TOs olham para as possibilidades daquele sujeito e
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como  construir  a  partir  delas,  investir,  a  TO  percebe  o  que  é  possível

naquele momento, de se fazer.  

Laura encontra-se com uma série  de outras contradições quando

descreve suas práticas:

Então... questões cognitivas são muito fáceis de trabalhar, porque

você dá mais ou menos as mesmas atividades... mais ou menos as mesmas

coisas, é lógico que você se depara com pessoas que têm uma dificuldade...

não tem óculos, não tem dinheiro para comprar... e aí... e tudo tem que ser

muito flexível, porque às vezes o cara ficou uma semana sem vir, mas o cara

tá numa recaída e aí   falta uma, falta duas, na terceira, tudo bem, vou te

atender, é lógico que se o cara faz isso com muita frequência, não dá mais

para te atender,  tem que ter responsabilidade, mas eu acho que também

tenho que saber onde eu estou... o cara não tem casa, o cara está usando, o

cara tem muita dificuldade na rua... eu não vou ficar também colocando

coisas extremamente rígidas.

Agora,  normalmente,  o  que  eu percebo...  os  meus atendimentos

eles  não  têm  muita  duração,  assim,  que  eu  digo...  eh...  eu  não  atendo

ninguém específico em TO há um ano... né... 

É possível que o fato de não ter  clareza sobre as práticas esteja

relacionado ao fato de não atender especificamente em terapia ocupacional

há muito tempo, e também por não reconhecer-se nas práticas específicas de

terapia  ocupacional.

Percebe  que  alguns  dos  usuários,  [para  os  quais]  a  equipe

considera a alta, tem muita resistência em receber alta, por medo de recair

– muitos em abstinência, conseguindo se organizar, mas que não tem como

sair, porque a equipe entende que tem que ter o desejo dele, que ele também

avalie que está melhor – Laura explica que  a alta ali é um pouco relativo,

não é frequente pensar em alta neste CAPS. Assim, parece pouco claro para

a equipe qual a finalidade de suas práticas, já que não sabem determinar a

partir  de que momento no processo de tratamento proposto,  seu trabalho

está concluído. 

Laura  conta  um caso  que  atendeu como TO,  e  considerou bem
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sucedido:  um homem  alcoolista  crônico,  que não tinha uma questão de

demência, mas que não conseguia se organizar. Ele tinha várias atividades

durante o dia:  o PTS,  atividades fora, coisas que ele queria fazer, contato

com a família. Mas ele não conseguia fazer, prometia, mas não realizava – e

por isso a profissional de referência o encaminhou para Laura atender em

TO. A princípio ele tinha uma  grande resistência a fazer qualquer coisa

durante o atendimento, porque ele falava que não queria ficar brincando.

Laura interpreta que ele entendia que aquele seria um espaço verbal como

ele tinha com a referência, e apesar de entender que o atendimento da TO

não  é  um  espaço  verbal,  ela  aceitou  essa  condição  dele  no  primeiro

momento,  e então  começou com a vinculação:  ele  começou a contar as

questões dele, os conflitos familiares. 

Quando ele prometeu a Laura que faria uma coisa e não fez, ela

começou a questionar  com ele  porque não teria  feito  – e  propôs que se

organizassem.  Foi  com  ele  a  um  serviço  de  assistência  social  que  ele

precisava ir,  e depois junto com ele avaliou como foi realizado aquilo –

marcou tal dia, tal horário – e entenderam que se marcassem as tarefas e

compromissos,  ficaria  mais  fácil  se  organizar.  Então  partiram  para  a

produção de uma agenda nos atendimentos, e nessa agenda anotavam tudo

que ele tinha que fazer – toda vez que ele perdia os documentos, por estar

alcoolizado, precisava realizar todo o procedimento de retirada novamente

e a agenda ajudava a organizar isso. Com a intervenção, Laura entende que

ele teve avanços: começou a se organizar,  até  não usar mais a agenda,

começou a fazer sudoku, depois começou a imprimir sudoku e trazer para

os atendimentos para fazer, começou a fazer palavras cruzadas, e a partir

das palavras cruzadas ele contava algumas histórias da vida dele. Diz que a

partir daí ele  se organizou muito, deu uma deslanchada,  mas quando sua

profissional de referência foi demitida, ele piorou muito. 

Laura  apresenta  como  resultado  de  sua  primeira  intervenção,

alguma organização do homem em relação a seus compromissos e tarefas.

Nos parece que quando ele passa a trazer sudoku para fazer no encontro com

ela, a atividade passa a ser um pretexto para a relação em que ele conta
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histórias de sua vida para Laura, mas não é possível apreender impactos nas

condições materiais de vida dele, ficando obscura a finalidade dessa prática. 

5.3.5  O objeto  e  a  finalidade  do  processo  de  trabalho  de  Cecília: o

repertório de atividades cotidianas e o desenvolvimento de uma rede de

interdependências que dilui a dependência da droga 

Cecília  realiza  suas  práticas  esperando  que a  pessoa consiga ser  menos

dependente  do que ela  é.  Poder  diluir  a  dependência  dela,  na ideia  da

interdependência. O objetivo – que reconhece ser também de outras práticas

terapêuticas - é que a pessoa saiba quem é ela mesma, para que possa dar

um salto qualitativo:  passar a sentir-se capaz de realizar, com um foco na

melhora  da  auto-estima  –  a  pessoa  ver-se  diferente  é  um  ganho  muito

grande. Busca que a pessoa possa ser mais autônoma, de alguma forma, ou

pelo menos, menos dependente de uma coisa só e espalhar um pouco mais.

5.3.6 O objeto e a finalidade do processo de trabalho de Iara: saber dos

sujeitos sobre si, como sujeitos sociais e elaboração de projetos para a

vida social

Iara  foca  suas  intervenções  na  busca  de  que  as  pessoas

sintam-se  capazes  de  criar  um  projeto,  de  promover  um  espaço  de

criatividade, de lidar com o novo e também muito com as relações entre

eles.  Iara enxerga que  tudo acontece diferente na TO comparando com os

outros grupos, porque nos outros grupos existe uma prática discursiva para

a qual ela considera eles preparam muito o que eles vão trazer. Mas na TO

acaba sendo mais solto, ela percebe que os participantes criam uma relação

de amizade, e eles acabam falando de si de uma forma  menos formatada

pelo  que  acham  que  o  outro  quer  ouvir.  Então  ela  considera  que  esse

ambiente, que possibilita uma relação mais próxima que vai se criando, em

que também se criam conflitos,  é nele  que a se pode trabalhar algumas

questões em terapia  ocupacional. Criando uma proximidade em relação ao

próprio profissional. Fazendo a ressalva de não se tratar de uma prática de

“treinamento para a vida real”, Iara sente que esses processos abrem para
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relações em que os participantes a procuram para contar sobre suas vidas,

em  padrões  diferentes  daqueles  experimentados  fora  do  CAPS,

reproduzindo algum aprendizado nas relações. 

Apresenta um caso em que observou essas transformações, sobre

um homem em situação de rua,  que estavam  entre os primeiros a serem

aceitos no novo funcionamento do serviço:  Iara começou a sustentar com a

equipe que ele entrasse no serviço e ficasse nos espaços de tratamento. Ela

diz que ele era uma pessoa muito difícil, com quem poucos trabalhadores

tinham  paciência,  então  ela  combinou  com  ele  que  como  ela  era  a

referência,  ele  poderia  ir  nos  dias  de  plantão  de  triagem  dela,  e  não

precisaria  passar pelo fluxo formal  burocrático,  falando diretamente com

ela.  Ela  entende que  ele  estava  em situação de extrema vulnerabilidade,

passando os dias inteiros bebendo em uma praça. Então quando ele vinha,

ela recusava a fala da equipe de que ele estaria indo ali somente para comer.

Ela entendia que algum processo estava se instaurando e que os resultados

não seriam imediatos – também não sabia onde chegaria, mas decidia fazer

uma  aposta.  Esse  homem  participava sempre  nos  grupos  que   Iara

desenvolvia,  até  porque os  outros  profissionais  não o aceitavam, embora

alguns  deles  tenham  participado  da  aposta  com  ela.  Principalmente  as

parceiras de coordenação de grupo, ao acompanharem o processo, também

podiam entender que havia outras possibilidades de atender. Iara conta que

foram inúmeras tentativas. Hoje ele está trabalhando, conseguindo arrumar

um lugar para viver. Conclui que nunca se sabe quanto tempo vai levar para

uma mudança tão grande poder se processar.  Tudo parecia impossível, ele

tinha um comportamento negativista, e Iara entende que essas práticas são

da  terapia  ocupacional,  de  ir  trazendo  novos  elementos para  a  relação

terapêutica, oferecendo a relação de parceria na elaboração do projeto para a

vida.

5.3.7  O  objeto  e  a  finalidade  do  processo  de  trabalho  de  Jasmim:

percepção  dos  sujeitos  sobre   relações  sociais  e  acontecimentos  e

ampliar o repertório das pessoas atendidas e dos trabalhadores
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Jasmim  compreende  que  a  finalidade  das  práticas  em  TO  é

transformar o que a pessoa faz que possa gerar sofrimento para si ou para

outros. Entende que a TO instaura um processo em que quando se muda o

fazer, outras coisas também mudam, e a presença do TO acompanhando esse

processo tem a finalidade de sustentar essas mudanças escolhidas. Não fica

claro como se dá esse impacto da transformação do fazer na transformação

da vida. Entende que  quem fará as mudanças é a pessoa atendida, sendo

seu papel propor as atividades que vão disparar esse processo de mudança,

sustentar o percurso e ajudar a afirmar o que foi transformado.

Conta  um  caso  em  que  observou  esse  processo  acontecer:  um

morador  da  UA,  que  tinha  uma  questão  de  abandono,  de  abandonar:

quando ele estava gostando muito das coisas ele abandonava. Quando ela

tornou-se  referência  dele,  começaram  a  conversar,  compartilhar

acontecimentos, e inclusive brigar e discutir, em uma relação que abarcava

os momentos instáveis do cotidiano – ela percebe que ele começou a gostar

demais da relação com ela, porque ele percebia que essas coisas estão um

dia bem, um outro dia mal, e ela estava presente, do mesmo jeito, em uma

continuidade. Entende que nesse movimento, ele percebeu que não precisa

abandonar. Entende que seu trabalho passava por  sustentar os momentos

que ele a mandava embora, e a saída difícil dele da casa, afirmando que ela

continuou gostando dele do mesmo jeito; e também  acolhê-lo depois de um

ano que ele saiu da casa, quando vem para dizer que estava em outro lugar,

que estava se mudando – em uma despedida que não precisava mais ser um

abandono. Identificamos que a transformação instalada se deu no campo da

percepção da pessoa atendida sobre suas relações e sobre suas reações frente

a  vida,  e  isso  teve  impacto  na  forma  como  ela  se  relaciona  com  os

acontecimentos e com as pessoas.

5.3.8  O  objeto  e  a  finalidade  do  processo  de  trabalho  de  Júlio:

capacidade  individual  de  responder aos  acontecimentos  e  afirmar  a

potência do indivíduo para produzir a própria vida

Para Julio, trabalhar no CAPS é um trabalho militante. Trabalhar
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da forma como trabalha, que é encarando toda ação que faz como uma

forma de possibilitar que as pessoas tenham condições de viver uma vida. E

aí o artigo indefinido é importante: é uma vida. Diz que não é o terapeuta

que vai definir, é a pessoa que vai criar.  Considera que no trabalho como

TO, inventamos o problema, inventando também a profissão; no sentido de

que quando determinamos o que queremos transformar, determinamos como

acontecerá a prática, e nesse recorte, definimos a profissão. 

Seu objetivo  é romper as  barreiras  que  estão  impedindo que  a

pessoa possa ter uma vida potente,  atacar os bloqueios para permitir  a

expressão e afirmação da vida. Diz que deseja produzir alegria na vida das

pessoas.  Alegria  como  afirmação  e  expansão  da  vida  em  um  combate

imanente da tristeza. Reconhece que nem sempre tem sucesso. Júlio traz um

caso para exemplificar:

Uma  mulher  com  histórico  de  abandono  na  infância  e  graves

abusos sexuais, além da perda de um filho, que consumia crack para lidar

com esse sofrimento, chegou ao CAPS encaminhada pela UBS, para ficar

acolhida no leito de Hospitalidade Noturna da unidade. Ficou ali 15 dias e

toda uma articulação foi feita com vizinhos dela para que ela mantivesse

contato com os filhos. Durante esse período, Júlio entende que a relação

dela com os outros usuários do serviço e o cuidado de si, possibilitado pelo

contexto do serviço, instauraram vaidade, desejo de se enfeitar. Quando ela

colocou um brinco em um dos atendimentos e depois passou a escolher as

roupas que queria usar, Júlio reconheceu um rompimento com a feiura e que

a partir disso ela  passou a participar de grupos, começou a se cuidar, e a

conversar com os outros. Foi rompendo a tristeza, apesar de toda a história

que ela tem.

Não  entende haver intervenção específica de  terapia ocupacional

nesse  caso,  reconhecendo que toda  a  equipe  contribuiu  com o processo.

Compreende-se  que,  para  Julio,  a finalidade  das  intervenções  não  está

separada  por  categorias  profissionais,  mas  integrada  ao coletivo  de

trabalhadores.  Ainda sobre esse  caso,  ele  faz  a  ressalva  de  que  é  muito

importante não querer controlar os processos da vida dos outros. Quando a
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mulher decide continuar morando na favela e ir pouco ao CAPS, depois da

intervenção  da  hospitalidade  noturna,  e  de  ter  iniciado  um  período  de

abstinência  de  crack,  ele  aponta  ser  necessário  valorizar  o  saber  das

pessoas, tão importante quanto o saber técnico  dos trabalhadores, afinal,

talvez  seja  melhor,  mesmo  que  ela  esteja  trabalhando  com entrega  de

panfletos e arrumando seu barraco em outro processo, do que participar de

um grupo e falar dez minutos. 

Júlio tem clareza de que a instituição é um lugar muito chato e não

é a salvação. Diz ser um lugar entre outros, que pode servir por um tempo,

mas é bom que não sirva durante muito tempo, para a pessoa também não

queira  ficar  lá,  porque  aí  pode estar  trocando  uma coisa  por  outra.  A

própria  instituição  pode  começar  a  bloquear  os  processos  de  vida  da

pessoa, que vai ficando dependente da instituição.

A  contribuição  da  terapia  ocupacional,  para  Júlio  reside  na

complexidade  do  olhar.  De  não  achar,  por  exemplo,  que  resolvendo

questões  psicológicas  a  pessoa  consegue  dar  conta  de  tudo,

responsabilizando  o  indivíduo.  Para  ele,  o  olhar  complexo  da  terapia

ocupacional entende as ações que a pessoa cria na vida. Faz a ressalva de

que essa é uma característica de TOs com um tipo específico de formação,

porque tem TO que faz reduzir a atividade a uma questão individual. Assim,

nessa perspectiva que defende, considera que os TOs conseguem sacar as

intensidades da vida e que os projetos têm que ser elaborados e conduzidos

à altura da vida, pra conseguir ser um pouco eficaz, e que [a intervenção]

não é uma coisa só de saúde. Júlio considera que o fundamento dessa forma

de  fazer  terapia  ocupacional  está  no  que  chama  de  TO  Social,  com

fundamentos  da  antropologia,  de  pensar  a  questão  racial,  de  pensar  a

questão de gênero que tá no projeto, de pensar nessa variedade,  que é a

vida humana. Não pensar na questão individual,  psicológica,  como se a

pessoa fosse culpada por uma situação e que está revertendo [pelo processo

terapêutico], que nessa situação tenha que cuidar só da pessoa, do ponto de

vista individual. Assume que a  formação da TO contribui pra esse olhar.

Essa postura fica clara no projeto que elabora para a juventude, que propõe
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um movimento do coletivo dos jovens daquela comunidade, com finalidade

de instaurar protagonismo na transformação das condições materiais de vida

deles, na relação com o próprio território.

5.3.9  O  objeto  e  a  finalidade  do  processo  de  trabalho  de  Sílvia:

compreensão sobre o processo de consumo de drogas e desconstruir os

processos  de   culpabilização pelos  prejuízos  do consumo e  construir

compreensão da complexidade que envolve o consumo de drogas

Silvia encontra muita potência nas relações sociais que os sujeitos

estabelecem ao longo da vida; esse é o norte de suas práticas. Propõe-se a

discutir,  tanto nos grupos quanto nos atendimentos  individuais,  a relação

entre reprodução social e o acesso às necessidades sociais. Aposta que as

formas de viver e consumir das pessoas são determinadas pelas relações que

estabelecem por toda vida, então nas práticas como TO, busca discutir essa

relação,  a  partir  da  materialidade,  do  que  a  pessoa  atendida  traz  de

acontecimentos em sua vida para os atendimentos. Faz isso avaliando o que

a  droga  significa  ,  como  é  o  processo  de  trabalho,  qual  o  histórico

ocupacional, como se deram as relações com o trabalho, parte-se do que a

pessoa atendida vai trazendo. 

A relação  estabelecida  nos  atendimentos  permite  que  a  pessoa

reflita sobre outras relações que construiu em sua vida. A TO reconhece o

significado dessas relações que estão intimamente ligadas ao fazer humano,

com o que é produzido, com a forma que se produz e ao que está em jogo no

processo de produção. Tal percepção é própria da TO, que tem como tarefa

trazer  esses  elementos  à  tona e  discutir  com o sujeito  de forma que ele

compreenda que suas dificuldades e potencialidades estão conectadas com a

reprodução social e ao acesso às respostas às necessidades sociais.  

 O objeto das práticas de Silvia é a compreensão que a pessoa tem

de  seu  processo  de  desgaste/adoecimento  e  as  relações  disso  com  suas

formas  de  vida  e  trabalho.  Esse  objeto  possibilita  que  a  finalidade  das

práticas seja que a pessoa abandone a auto culpabilização por necessitar de

atendimento para deixar de ter ou minimizar os problemas com o consumo
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de  drogas,  e  desenvolva  ou  resgate  novas  possibilidades  para  sua  vida,

ampliando um pouco mais esse repertório.

5.3.10  Objeto  e  finalidade  do  processo  de  trabalho  dos  TOs

entrevistados

Todos  os  TOs  entrevistados  afirmaram  iniciar  seus  atendimentos

específicos  em  terapia  ocupacional  a  partir  do  encontro  com  a  pessoa

atendida, sem instrumentos de diagnóstico ou avaliação, nem objetivos ou

finalidades pré-definidos com os quais trabalharem. Corroborando estudo de

Araújo e Folha (2010), dizem partir das necessidade e desejos relacionados

ao cotidiano das pessoas atendidas. É certo que não vão para o encontro sem

um  posicionamento  epistemológico,  mesmo  que  não  seja

consciente/declarado, tendo em vista que as práticas de saúde são práticas

sociais e portanto, realizadas de acordo as características sócio-históricas de

seus agentes.

Os  TOs  entrevistados,  ao  descreverem  as  suas  práticas,

transpareceram a intenção (que de fato se concretiza em alguns casos) de

transformar  o  que  chamaram  de  identidade  (identificação  com  um

estereótipo ou estigma) das pessoas atendidas, por meio de uma forma de

executar  de  atividades  e  das  relações  instauradas  a  partir  disso,  –

principalmente em grupo – de “drogados” para cidadãos. Eles entendem que

há um sofrimento relacionado ao consumo de drogas que se dá a partir de

uma redução no repertório dos sujeitos – e aqui não consideram o consumo

problemático  de  drogas  como  causa  dessa  redução,  mas  como  uma

manifestação  dela.  Os  consumidores  de  drogas,  sob  essa  perspectiva,

passariam a não considerar para si outras necessidades que não da droga e

de  recursos  para  consumir  a  droga,  reduzindo-as  a  relações  que  se

determinam apenas por isso. 

Olha, eu acho que pro campo das relações, em geral. Porque eu acho que
nesse campo de AD, particularmente, que a gente tá falando, eu acho que
tem uma coisa que fica muito detonada mesmo, porque as pessoas vão
sendo reduzidas, estigmatizadas mesmo, reduzidas àquele estigma e os
outros se relacionam com ele a partir  daquilo.  E ele vira,  inclusive,  a
própria substância que ele consome, em uma certa medida, né?! Então o
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cara é pedreiro, aí ele fala assim, "ah, chama o fulano lá pra trabalhar aí
você dá uma pinga pra ele, um maço de cigarros e já tá bom". Ele vai se
reduzindo a isso, então tem campo de invalidação que eu acho bem forte,
que é uma coisa que eu sempre olho. Acho que é talvez, nesse sentido,
que eu miro, porque é uma coisa do meu olhar que chama pra isso; das
relações familiares, como que ele poder ser invalidado também de um
jeito muito ruim, complicado; e nas relações com profissional de saúde,
como é que a gente pode construir relações de muita invalidação desse
sujeito, porque "ele não sabe o que ele quer", então "eu sei o que é melhor
pra  ele",  "porque quando ele  souber  o que quer  da vida,  e  ele  quiser
tratamento,  eu estarei  aqui  disponível  pra ajudá-lo,  enquanto isso não.
[…] Eu acho que tem uma transformação mesmo, do lugar que ele ocupa,
da identidade que assume, tem uma cristalização... Porque eu acho que é
isso, a gente assume vários papéis na vida, e eu acho que as pessoas vão
ficando cristalizadas no mundo com o papel de "drogado" e de "bêbado".
E  o  quanto  essa  cristalização  traz  uma  invalidação  a  ponto  de  ser
reduzido à substância do consumo. (Iracema)

Assim, nos parece que a partir dessa leitura do que eles chamaram

de identidade, objetivam, ao transformá-la, reaproximar os sujeitos de sua

humanidade  determinada  pela  referência  ativa  do  homem  à  natureza,

transformando-a  de  acordo  com  necessidades  não  restritas  à  mercadoria

droga. 

Então acho que tem uma coisa de respeito pelo outro nas pequenas coisas,
e isso foi até uma coisa que eu fui percebendo porque eu tinha todo um
questionamento com relação ao esquema de tratamento e como a equipe
pensava, como era o projeto terapêutico do serviço, do oferecimento de
grupos e oficinas e essa coisa muito centrada no nosso rendimento, mas
acho que tinha essa coisa da base relacional que isso fazia bem, nesse
sentido de poder, minimamente, validar aquela pessoa que tá ali, fazer ela
se sentir... Porque eles falavam isso, "você pára de se sentir gente", né?!
Você  sentir  que  você é  um ser  humano.  Não que  a  gente  "devolve  a
humanidade  pras  pessoas",  que  eu  já  ouvi  isso  e  é  péssimo,  mas  no
sentido...  [...]  Uma  psicóloga  falando,  "o  nosso  papel  é  resgatar  a
humanidade dessas pessoas". Elas são seres humanos! Mas acho que elas
estão  em  um  momento  de  muita  fragilidade  e  sentem  como  se  não
fossem. E ajudá-las a se reapropriar desse lugar de cidadã, né, de sujeito
que pode decidir o que ele quer fazer. (Iracema)

A intencionalidade não determina necessariamente a sua efetivação.

Os TOs observam transformações significativas nas vidas das pessoas que

atendem  ao  reconhecerem  transformação  na  identidade,  mas  não

necessariamente entendem o mecanismo dessa transformação ou a relação

disso com os determinantes sociais do processo saúde-doença.
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Medeiros  (2003)  nos  apresenta  uma  relação  dialética  entre

finalidades de adaptação e finalidades de transformação em TO:

[...]verifica-se  constantemente  a  existência  de  um  trabalho  voltado
prioritariamente  à adaptação do indivíduo ao seu grupo institucional
[…] conformando-o e submetendo-o às possibilidades e regras externas
a  ele.  Mas,  de  outro  modo,  também,  observam-se  experiências  cujos
trabalhos tentam estabelecer um novo tipo de relação com a demanda,
na  perspectiva  de  desenvolver  as  possibilidades  do  indivíduo  como
sujeito de sua própria história, capaz de mudar o rumo das coisas e de
interferir na qualidade de sua vida mediante o seu fazer (Medeiros, 2003,
p. 148).

Na sociedade capitalista, a continuidade da existência, as formas de

reproduzir-se socialmente, de forma menos destituída de dignidade, para a

maioria das pessoas, e principalmente para as pessoas que têm acessado os

CAPS AD, de uma determinada classe social, passa pela venda da força de

trabalho alienado e pelo consumo de mercadorias. 

Embora postas como antagônicas, Medeiros (2003) considera que

para  a  construção  de  possibilidades  de  vida  menos  alienadas,  a  pessoa

precisa  adaptar-se  e  acomodar-se  a  determinadas  condições  internas  e

externas, como parte de um crescimento. A discussão sobre a materialidade

e concretude das ações em terapia ocupacional descritas pelos entrevistados

expõe  a  necessidade  de  que  se  busquem  respostas  a  necessidades  de

transformação da sociedade paralelamente ao atendimento a necessidades

restritas a produtos. 

a gente acaba trabalhando um pouco sobre a questão da criatividade né,
na elaboração do pensamento crítico, reflexão em cima de cada de cada
questão apresentada ali então, claro que interno e externo se conversam a
todo  momento,  não  estão  separados  ,  mesmo  porque  ele  vive  dentro
daquele contexto né dentro na sociedade mas tem hora que eu acho que
realmente minha atuação é mais centrada no indivíduo e hora a gente tem
que trabalhar mais com as  questões  do contexto mesmo né e  é assim
(Silvia)

Assim, o foco das intervenções sobre o indivíduos observado nas

práticas  estudadas,  além  de  responder  a  uma  tendência  neoliberal  de

intervenções pontuais restritas a procedimentos e a consumo de produtos,

também responde a necessidades singulares de sobrevivência das pessoas

atendidas – acesso a alimentação, moradia,  vestimenta entre outros.  Essa
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finalidade se executa a partir da mobilização dos sujeitos na busca e acesso

a  direitos sociais. 

A participação social que leva ao acesso a direitos, entretanto, pode

produzir  em  seus  agentes  reflexões  e  questionamentos  sobre  os

ordenamentos não só de suas vidas, mas da sociedade, assumindo posição

menos  capturada  pelas  necessidades  de  reprodução  social,  abrindo

possibilidades  de,  além  do  acesso  aos  direitos,  interferir  no  projeto  da

sociedade de que participa. 

5.4 Instrumentos do processo de trabalho

5.4.1  Instrumentos  do  processo  de  trabalho  de  Iracema:  práticas

orientadas  por  diretrizes  ético-políticas,  o  questionamento  do

estabelecido e foco na resposta a necessidades de reprodução social

Iracema coordenou um grupo de TO,  que era um grupo aberto,

sem direcionamento  das  tarefas  realizadas ali.  Ela  não  se  sentia  apta  a

ensinar fazeres específicos artesanais, então em parceria com a oficineira

artesã, que ensinava técnicas artesanais, Iracema acompanhava, como TO o

processo do fazer, e nisso,  tendo a atividade como mediação, estabelecia

aproximação e vínculo, para construir projetos a partir do que os sujeitos

traziam nessa aproximação.

Fez  por  algum  tempo  um  grupo  de  segunda  feira  de  manhã,

chamado de grupo de chegada (depois do final de semana) e ali desenvolvia

um  trabalho  focado  nos  corpos,  entendendo-os  como  manifestações  de

existências  complexas,  não  cindida  entre  mente  e  corpo  e  enquanto

subjetividade corporificada – corpo como mediação das relações com o

mundo, entendendo que é nele e a partir dele que alguns processos se dão.

Muitas  das  pessoas  que  estavam  em  tratamento  tinham  dificuldade  de

coordenar  um pensamento  sobre  o  corpo com o próprio  gesto  –  grande

dificuldade de imitar ou cumprir um comando simples,  confundindo braço

com  mão,  direita  com  esquerda.  A finalidade  da  prática  proposta  por

Iracema era instaurar qualidade de presença ali, despertando para um olhar
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sobre si mesmos que pudesse ser de cuidado. Diferencia suas práticas com o

corpo  dos  participantes:  das  da  psicóloga,  que  assumia  abordagens

interpretativas  do  corpo;  e  das  do  professor  de  educação física,  que  era

focado  no  corpo  fisiológico  que  precisava  desintoxicar,  assumindo  uma

abordagem  mais  funcionalista.  Iracema  questionava  na  equipe,

procedimentos mais pedagógicos, perguntando-se o que estariam chamando

de educação, e o que ela teria a ensinar aqueles sujeitos. Com referência na

obra de Paulo Freire, conseguiu dialogar com as propostas que se quisessem

pedagógicas, levando os conceitos da pedagogia da autonomia. 

E assim como fez com as abordagens mais pedagógicas, Iracema

observa  que  ela  estava  sempre  questionando  o  estabelecido,  em  um

movimento constante de experimentação, tentativa de novas possibilidades,

entendendo que era importante construir uma ética no trabalho atenta para

entender  o  que  seria  importante  para  a  pessoa  ali  à  sua  frente  naquele

momento. Era necessário criar vínculo para começar o processo terapêutico.

Iracema  enxerga  que  tinha  uma  insegurança  no  processo  de

trabalho no CAPS AD, na relação com as pessoas, dizendo que era difícil

explicar porque fez cada coisa que fez. Diz haver uma  falsa ideia de que

não temos base teórica, porque não é claro como acontece.  Confessa que

teve dúvidas em algum momento sobre se era mesmo TO, porque  falava

muito com as pessoas, mas hoje entende que e estava atuando, sim, como

TO naquelas relações, pois essa identidade tem mais a ver com uma diretriz

ético-polícia e com as bases que orientam o trabalho, do que ter um modus

operandi muito determinado.  Pra ser TO não tem que fazer isto, mas tem

que olhar pra uma serie de coisas, e cuidar de uma série de coisas pra não

se perder.

A partir do questionamento sobre a especificidade de suas práticas,

Iracema buscou conhecimentos  relacionados  à  atenção em saúde mental

geral pelos princípios da reabilitação psicossocial, por perceber que muito

do  atendimento  passava  pela  compreensão  sobre  direitos,  cidadania  e

respeito ao outro, e isso ela tinha acumulado das experiências e formação

que teve. 
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Entende  que  contribuía,  no  CAPS  para  uma  função  de

coordenação, por estar atenta ao funcionamento do equipamento em termos

de  organização  do  serviço  de  acordo  com  as  diretrizes.  Fluxos  de

organização do serviço e trabalho de articulação com a rede  eram coisas

que ela assumia no serviço e entende que tinha a competência e interesse

por isso por causa da formação e do núcleo específico da TO e porque entre

os seus fundamentos para a prática estão as políticas públicas.

Iracema  iniciava  o  processo  de  atendimento  em  TO  por  uma

entrevista, uma aproximação com vistas a entender motivações, percepções

da pessoa atendida sobre aquele encontro, partindo da premissa de que  é

necessário  conhecer  o  outro,  antes  de  pensar  uma intervenção com ele.

Entende que é necessário fazer uma critica à equipe que trabalha a partir do

procedimento,  e  da  lista  de  ofertas  de  procedimentos  possíveis.  Nessa

entrevista, ela se colocava a conhecer a pessoa, reconhecendo o que ela faz

e  como  ela  faz  as  coisas  e  como  isso  constrói  seu  lugar  no  mundo ,

apropriando-se do projeto de vida da pessoa para ela mesma. 

Iracema diz que fez muitos acompanhamentos individuais focados

no projeto de vida, mais do que com atividade, mas com a certeza de que a

forma de fazer era de TO: atenta aos recursos do território, em uma mistura

que chamou de  acompanhamento de referência com acompanhamento de

TO. Identifica que era do núcleo de conhecimentos e práticas em TO nesses

atendimentos:  a  compreensão  sobre  o  cotidiano  e  fazeres,  diferenciando

cotidiano de rotina  (rotina, os outros profissionais conseguiam olhar, mas

não a ocupação de forma complexa);  os cenários de vida por onde esse

sujeito circula e seria possível pensar intervenções, como: espaço físico e

relações na casa da pessoa, entendendo que esses fatores dizem quem é e

como está essa pessoa; o olhar sobre o trabalho, e como a pessoa realiza e se

relaciona  com  o  trabalho,  sabendo-o  como  campo  de  construção  de

identidade, de intermediação como mundo, cenário de ganho de autonomia,

independência e cidadania; e o olhar sobre as trocas sociais – como estão

funcionando,  as  trocas  que  ele  faz  no  CAPS,  que  lugar  tem ocupado  o

tratamento na vida do sujeito – às vezes o CAPS é o único lugar de trocas
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para  aquela  pessoa. Iracema  afirma  que  poder  construir  esses

questionamentos faz parte do núcleo de conhecimentos e práticas da TO. 

Teve desejo de montar um grupo de mulheres, que não se efetivou.

Interessava-se em intervir  sobre as desigualdades produzidas a partir  das

questões  de  gênero,  entendendo  que  isso  seria  algo  importante  para  ser

considerado no trabalho de terapeuta. E para além disso, as desigualdades de

classe  social,  que  impactam no  acesso  não  somente  a  direitos,  mas  no

acesso aos serviços de saúde. Iracema entende que a TO funciona focada

em construir  com o  sujeito  um projeto  de  vida  com base  na  existência

concreta  dele,  com  vistas  a  melhora  de  vida.  Para  poder  escolher,  é

necessário  morar  e  comer. É  essencial,  para  ela,   assegurar  uma

materialidade no sentido da existência concreta, e para isso, aponta que a

TO  tem  os  elementos  para  olhar  para  como  a  pessoa  está  vivendo,  e

localizar a partir de que lugar a pessoa está fazendo suas escolhas.

Iracema também realizava visitas domiciliares, enquanto o resto da

equipe parecia não gostar ou não saber. Ela gostava e fazia esse trabalho no

CAPS.

Como  instrumentos  do  processo  de  trabalho  em  TO,  Iracema

identifica as atividades, entendendo-as como tudo o que se estabelece entre

o terapeuta e a pessoa atendida –  uma conversa no banco do CAPS, uma

refeição compartilhada, a vida em comum. Iracema entende que às vezes

parece pouco rigoroso, partir tanto do outro, mas explica que é algo muito

grande conseguir respeitar o outro e pensar as intervenções a partir deste

encontro e não antes dele, e não por não ter elementos, mas porque não há

como  saber,  antes  de  conhecê-lo,  quais  dos   instrumentos,  da  caixa  de

ferramentas serão necessários para pensar e agir em cada caso. Isso, para

ela, é muito importante, delicado e difícil, porque existe uma pressão e uma

tendência a se assegurar em um lugar de técnico, que é um lugar de poder,

que diz para o outro o que é melhor para ele. O trabalhador é apresentado e

validado nesse lugar de poder o tempo todo, na opinião de Iracema, que

propõe uma construção do lugar de terapeuta que passe por entender que

antes de tudo estão ali dois sujeitos de frente um para o outro, com papéis
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diferentes na relação mas construindo-a juntos.

A forma  de  estabelecer  relação  terapeuta-paciente;  a  forma  de

colocar-se na coordenação de um grupo, e o entendimento sobre a função do

grupo;  o  entendimento  sobre  a  atividade  como mediação  e  a  clareza  da

finalidade dessa atividade; o olhar sobre o impacto de cada intervenção para

a  vida  concreta  daquele  sujeito.  Esses  elementos  são  apresentados  como

base do trabalho específico da terapia ocupacional no CAPS AD – além da

compreensão do papel  dos  trabalhadores  como técnicos,  das  relações  de

poder e das relações dentro da instituição. Iracema identifica que a ideia da

construção de projeto terapêutico a partir das necessidades das pessoas, e

não a partir dos procedimentos, é contribuição do campo de conhecimentos

e práticas da saúde coletiva, não da TO; embora considere que na prática,

quem realiza essa função nas equipes sejam os TOs. 

Como  fundamentos  das  práticas  dos  TOs  ela  apresenta  uma

proximidade  do  referencial  do  CIF  (Código  Internacional  de

Funcionalidades), que não é comum entre todos os profissionais do CAPS

AD,  mas  quando  se  parte  da  funcionalidade  e  da  participação  social,  é

possível pensar intervenções que superem a relação com a doença, que é a

linguagem dominante com que os serviços dialogam e são financiados nos

protocolos e  prestação de contas.  Se no CAPS AD, o financiamento das

práticas  é  justificado  pela  dependência,  as  avaliações  e  ações  vão

funcionar a partir disso. O deslocamento do olhar para a funcionalidade,

como sugere a CIF, aliado à contribuição da terapia ocupacional, apontam

para  o  trabalho  a  partir  de  outro  ponto:  a  participação  e  capacidade  de

funcionamento nos diversos aspectos da vida social, sendo o consumo de

drogas um deles, que interfere na vida da pessoa de forma complexa. 

É possível apreender também, entre os fundamentos, as políticas de

saúde mental  elaboradas a  partir  da Reforma Psiquiátrica Brasileira  e  os

princípios e diretrizes do SUS. Quando perguntada sobre autores e conceitos

que  ela  considera  fundamentos  de  sua  prática,  ela  lembra  de  alguns:

Basaglia, Heidegger, Marx, Foucault. 
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5.4.2  Instrumentos  do  processo  de  trabalho:  práticas  que  acionam

atividades  de  trabalho  manual  e  de  expressão  do  não  verbal,

interpretação das pessoas com relação a seu desempenho nas atividades,

e os limites das intervenções dados pelas situações concretas das pessoas

No processo  de  trabalho  deste  CAPS,  Olívia  assumiu  e  assume

funções:  a)  no  grupo  de  experimentação  de  materiais,  b)  no  grupo  de

mulheres, c) no grupo de acolhida, d) no acompanhamento de moradores da

UA,  e)  no  plantão  da  porta  aberta,  f)  nas  reuniões  de  mini-equipe,  nas

reuniões diárias e na reunião geral da equipe, f) em atendimento individual e

compartilhado  com  outros  profissionais,  g)  em  visitas  domiciliares  e

reuniões no território, h) na preceptoria do PET Saúde.

Olívia  descreve  um  processo  progressivo  de  apropriação  do

trabalho como  TO  em  AD,  como  ela  diz.  Considera  importantes  as

contribuições  das  outras  TOs  que  passaram pelo  serviço  ou  ainda  estão

trabalhando com ela. Conta que aprendeu sobre coisas muito básicas da TO,

como ter um projeto, como fazer uma uma caixa, ou saber que atividade eu

construir junto com um determinado usuário. Então considera que era muito

claro em seu grupo de experimentação de materiais, por exemplo: quando a

pessoa chegava, e não estava conseguindo chegar nem no serviço, então

não dava para começar com uma caixa que tem muitas etapas pra ser feita.

Precisava ser alguma coisa que a pessoa conseguisse terminar, porque era

o que conseguia sustentar e às vezes nem conseguia sustentar uma hora –

se  sustentasse  uma  hora  já  era  muito  dentro  do  processo  dela  de

tratamento.  Nesse  aprendizado,  permitiu-se  fazer  uma  compreensão  do

quanto  a  terapia   ocupacional,  ainda  em um modelo  muito  clássico  da

terapia  ocupacional,  que é  terapia  de um grupo com atividades,  fazia

muito sentido. 

Então  traz  a  percepção  sobre  a  temporalidade  como  um

instrumento: a análise da atividade pela terapeuta leva em consideração o

tempo que leva a tarefa para ser concluída,  e  também que competências

seriam  necessárias  para  que  a  pessoa  consiga  concluí-la  tolerando  esse

tempo. Partindo do pressuposto que a relação dos consumidores de drogas
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com o tempo passa por uma instantaneidade que não suporta tempos longos

em uma tarefa,  e que se frustra com respostas  que não sejam imediatas,

abandonando  projetos  e  tarefas  pela  metade,  a  mediação  da  relação  da

pessoa atendida  com uma tarefa  que leva  em conta a  sua temporalidade

poderia ser terapêutica. Terapêutica no sentido de aumentar a tolerância da

pessoa a processos menos instantâneos, mais lentos e de possibilitar que ela

conclua tarefas a que se proponha. 

Exemplifica contando um caso em que um rapaz escolhe fazer um

cachecol  para a mãe dele,  e Olívia  diz  ser  muito,  por  ser  um processo

longo, demorado – o que ela confirma, quando ele não volta para o grupo,

interpretando que ele não conseguiu dar conta psiquicamente de uma coisa

tão longa que é fazer um cachecol. Descreve um processo em que ela, então

durante muito tempo vai ajudando a construir as atividades, sempre junto

com ele, alimentando, insistindo em uma continuidade,  acolhendo quando

não queria mais, propondo  alguma coisa que começasse e terminasse no

mesmo dia. Entende que a relação das pessoas com a substância psicoativa é

muito desse tempo imediato, muito dessa satisfação muito imediata. E pra

algumas pessoas precisa de uma outra linguagem pra entender que pode

existir  outros  tempos,  e  que  aos  poucos  a  gente  pode  construir  outros

tempos pras coisas.  Considera esse tipo de intervenção  uma contribuição

muito linda da TO no atendimento a consumidores problemáticos de drogas.

O  grupo  de  mulheres  mostrou-se  desafiador  para  Olívia.  Ela

assumiu a coordenação com a outra TO, ocupando uma vaga deixada pela

psicóloga que saiu do serviço. Conta que a princípio sentia um desconforto

e não  se  sentia  preparada  para  abordar  questões  de  gênero.

Surpreendeu-se,  entretanto,  ao  observar  uma  contribuição  da  TO  neste

grupo.  Apesar  de  reconhecer  que  atualmente  estão  com  um  público

feminino  grande, considera  que  as  mulheres  consumidoras  de  drogas

chegam  pouco  aos  serviços  de  tratamento,  e  que  elas  conseguem  ficar

muito pouco nos espaços grupais,  nos espaços mais  abertos  do serviço.

Descreve que uma potência do grupo era  um contraponto que faziam na

relação entre a TO e a psicóloga que era fazer tanto uma parte mais verbal,
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mas também tentar pensar em alguma coisa que pudesse alinhar, pudesse

juntar essas mulheres de algum jeito, que era muito difícil,  essa segunda

tarefa, entende ser atribuição da TO. O processo de atendimento passou pela

construção  de  um  painel  coletivo  costurado  com  partes  individuais  que

simbolizassem cenas da história de cada participante. Conta que  algumas

foram resistentes, por não saberem costurar, por considerar que isso era

uma coisa que a mãe fazia – interpreta que foi difícil pra algumas poder

construir aquele pedacinho da história, de poder colocar daquele jeito, de

um jeito que talvez não ficou o mais lindo possível. O painel foi colocado na

entrada do CAPS, e Olívia entende que ele teve um impacto reflexivo sobre

a equipe, que tem passado por problemas, entendendo que a TO faz esse tipo

de contribuição ao serviço. 

Olívia entende que a atividade realizada em grupo tem a função de

fazer uma compreensão com as participantes que não seja só pela fala,

para conseguir trazer outros elementos, além de uma conversa, além de um

diálogo,  além  de  um  pensar  sobre,  mas  uma  compreensão  que  possa

tocá-las mais, de algum outro modo,  partindo do pressuposto de que para

as mulheres é muito difícil, estar mal, e viver enquanto dependentes de uma

substância,  tão  sem  conseguir  cuidar  de  si  mesmas,  tão  vulneráveis

também. Não fica claro sobre o que querem estabelecer essa compreensão.

Apesar do discurso sobre esses instrumentos e a interpretação sobre o grupo,

ela  sente  que ainda  não  dispõe  de  ferramentas  suficientes,  ou  não

compreende o  problema de  uma forma tão  clara  pra  conseguir  de  fato

garantir um espaço de cuidado.  Percebe que precisariam entender melhor

de que mulheres que estão falando, já que havia muitas diferenças entre

elas no que tange papéis familiares, opção sexual, gestação.

Entende  que  a  forma  como  ela,  enquanto  TO  faz  o  grupo  de

acolhida é diferente da dos outros trabalhadores –   há muito tempo nesse

grupo, perguntava-se  o que estava há tanto tempo fazendo em um grupo

verbal, e entendeu que ela pensa  na coisa do cotidiano, na coisa a vida,

nessa rotina, nas estratégias do dia-a-dia. Gosta de seu grupo de acolhida

porque ele é feito à noite, com quem está trabalhando, então considera ser
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um público que também se diferencia no CAPS,  e sente que dá um certo

respiro porque consegue falar sobre projetos mais concretos.  Neste grupo,

que  a  princípio  é  temporário,  conta  que  os  participantes  muitas  vezes

escolhiam ficar  nele por ser um espaço para poder falar do dia-a-dia e

poder falar das suas possíveis construções. Neste grupo, considera as trocas

entre  os  participantes  importante  na  elaboração  dessas  estratégias,  na

reflexão  sobre  como  ter  emoção  na  vida  sem  a  droga,  enfrentando  as

condições  materiais  de  existência  –  trabalho,  família,  lazer.  Pondera,

entretanto  que  por  mais  que  discutam  essas  estratégias,  muitas  acabam

sendo  inviáveis  pela  própria  condição  socioeconômica,  pela  questão  de

distribuição de cultura e lazer no nosso município.

Ela pensa que  a terapia  ocupacional tem um lado que é super

cognitivo- comportamental, e que  funciona em muitas coisas, mas que em

CAPS não se pode falar disso porque é proibido, praticamente – sente que

ou  você  é  da  banda  da  reforma  psiquiátrica,  ou  você  é  cognitivista

comportamental. Explica que sentia-se segura com os instrumentos da TCC

para  atuar,  mas  conforme  se  apropriou  de  instrumentos  da  terapia

ocupacional, relacionados aos elementos do cotidiano, não precisou mais

tanto desses recursos.  

No acompanhamento das pessoas que atende que vão para a UA,

sente  que  poderia  colocar  mais  elementos  do  trabalho  como  TO,  por

entender  que  a  casa  é  muito  da  TO,  por  trabalhar  diretamente  com  o

cotidiano.  Mas evita  confrontar  a TO que gerencia  a casa,  que pareceu

funcionar  de  forma  diferente  do  que  Olívia  faria.  Ela  entende  que  é

importante na UA que a pessoa possa fazer o que se faz em casa, para além

de um protocolo de atendimento do tipo projeto terapêutico:  O que que a

gente faz em casa? Em casa eu pego, ligo uma música, em casa eu pego,

leio um livro... eu vou lá e como a hora que eu quiser. Explica que o que tem

como base de reflexão é que morar, conviver, implica em identidades e em

formas de ser; relacionar-se implica em trazer quem você é, o que você

gosta e o que você acredita. E isso, para ela, tem a ver com a TO, por

entender que a TO fala muito de ser, de estar; pensar como se constroem os
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caminhos, como essa pessoa pode construir outras possibilidades pra sua

vida. 

Na  preceptoria  do  PET  saúde,  está  com  um  projeto  com  os

estudantes, nas UBS do território –  os ACS estão sendo formados em um

curso sobre atenção para consumidores de drogas, e a proposta dela é que

isso  possa  se  traduzir  em  propostas  práticas  tangíveis.  Está  bastante

satisfeita  com esse  projeto,  no  diálogo com a atenção básica.  Gosta  das

aproximações que tem feito da economia solidária, também – na quarta feira

o oficineiro faz mosaico com um grupo, e na sexta-feira ela se reúne com

eles para pensar o trabalho, o dinheiro, como se organizam, e entende que

faz uma contribuição para o entendimento sobre o processo do trabalho.

Nos atendimentos individuais, Olívia buscava  acolher a pessoa e

pensar  como  de  fato  poderia  estar  com  ela,  que  relação  poderiam

estabelecer,  mediados  pela  atividade,  essa  atividade  entendida  como

trabalho manual, era escolhida a partir  de uma construção muito livre, do

desejo.  Fotografava os produtos, como forma de concluir os processos de

feitura,  e  também,  mantendo  as  imagens  como  um tipo  de  catálogo  de

inspirações para outras pessoas. 

Não  usa  protocolos  de  avaliação  embora  tenha  considerado

experimentar o modelo canadense de desempenho ocupacional. Sente falta

de instrumentos que meçam seu trabalho. 

Olívia considera que a TO contribui com a uma possibilidade de

entender como a pessoa funciona, um diagnóstico situacional – de fatores

inseridos no adoecimento. Entende que o fazer dá condições para que esses

fatores apareçam, não para dar um psicodiagnóstico,  mas para ampliar o

entendimento do caso. Exemplifica com o caso de um rapaz esquizofrênico

que, ao sair da internação, pintou um quadro  super minucioso, com cores,

compondo, de uma delicadeza, com traços bem finos, depois com um pouco

de cor em determinado lugar – Olívia diz que  olhava aquele quadro e o

considerava muito organizado, que aquele era o ápice da organização dele,

pois para ele conseguir fazer isso o interno dele tava muito organizado.

Com o passar do tempo, ela avaliava, pelos quadros, o quanto as coisas
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estavam difíceis, como quando ele pintava um quadro muito caótico,  que

para ela, mostrava o quanto ele estava sofrendo naquele momento, o quanto

ele estava, de novo, imerso nas questões dele e quanto elas estavam difíceis.

Além dos produtos, ela observava também todo o processo dele, como ele

organizava a mesa pra ele poder pintar, todo o tempo que ele tinha, quando

ele pedia mais tempo pra isso.  O saber da psicanálise se mostra como um

dos instrumentos das práticas de Olívia, quando ela apresenta o diagnóstico

situacional  como um entendimento das estruturas  da pessoa atendida em

relação a conteúdos simbólicos de suas ações e produções. 

Elege como um dos instrumentos da TO a análise de atividade, que

fundamenta  a  escolha  da  atividade  eleita  em  atendimento.  Para  isso,

considera  que  é  necessário  avaliar  o  repertório  do  outro,  o  que  essa

atividade pode construir com ele, que possibilidades ele tem, seus valores,

os  seus  interesses.  A  observação  também  é  apresentada  como  um

instrumento de trabalho da TO – ela conta que a equipe repara que ela está

sempre  atenta  –  ela  explica  que  teve  aula  de  observação,  ficava  horas

observando um vídeo e tinha que anotar enquanto observava, foi treinada

para  isso,  então  está  muito  atenta  a  tudo. Considera,  portanto,  que  a

observação é um dos recursos de seu trabalho como TO, e também o olhar

sobre as dinâmicas institucionais. 

A  potência  do  fabuloso  olhar  da  TO,  também  é  considerada

instrumento da TO, por ela – entende terem os TOs um refinamento que diz

respeito ao fato de  quando ela pega o papelzinho do projeto terapêutico,

entre aquilo ser o projeto de vida da pessoa e ela poder construir com a

pessoa o que que é um projeto de vida, tem um olhar sobre as potências, as

possibilidades,  as  identidades,  da  vida  em  si,  da  história  de  vida,  do

processo da vida. 

As  técnicas  manuais,  ela  entende  como  instrumentos,  mas  não

exclusivos da TO. 

Além do método das Trilhas Associativas e de alguma aproximação

ao Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional, Olívia considera mais

alguns  autores  na fundamentação de suas  práticas,  como Castells  com o
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conceito de desfiliação, a influência de Saraceno no entendimento sobre a

reabiliatação psicossocial  e  a  perspectiva do conceito de habitar.  O livro

Manicomios e Prisoes de Gofman a ajuda a pensar sobre as instituições. A

terapia  familiar sistêmica a ajuda a entender que a pessoa atendida vem de

um contexto familiar.

Considera que a terapia ocupacional sempre faz um diálogo com os

mais variados campos de conhecimento, e isso ela considera uma das coisas

mais  ricas  -  não  precisávamos  ter  algo  que  dissesse  "isso  é  a  terapia

ocupacional",  mas  a  terapia   ocupacional  dialoga  com  tudo  isso  –

entendendo que há uma multiplicidade nos fundamentos que favorece muito

as práticas.

5.4.3  Instrumentos  do  processo  de  trabalho  de  Cláudia:  sustentação

material de processos singulares através do reconhecimento e utilização

de recursos concretos trazidos pelos sujeitos

No  CAPS  AD,  Cláudia  assumia  funções:  a)  no  acolhimento

individual;  b)  nos  grupos  de  acolhimento;  c)  nos  grupos  de  TO;  d)  nos

atendimentos individuais de TO; e e) nas reuniões de equipe. Percebe que

tinha um olhar diferente dos outros trabalhadores no que diz respeito a o que

chamou de  diagnóstico,  tirar a história do paciente.  Ela entende que há

elementos que o TO captura para trabalhar,  e que ajudam a compor  um

grande  diagnóstico  de  uma situação,  de  um contexto:  quando  a  pessoa

percebe que ele  se desorganizou a partir  do uso? O que a pessoa fazia

antes, que ele não faz mais? Como a pessoa se vê nesse momento? O que

ela acha que a gente pode ajudar? Já trabalhou? Qual a função que teve? 

Ela  elege  como  instrumento  da  terapia  ocupacional  o  fazer  -

atividade ajudando e intermediando. Ela entende que a atividade ajuda na

relação com ela, a se aproximar, como um facilitador, e em outros casos, a

relação  com  ela  ajuda  a  realizar  uma  atividade.  Não  elege  outros

instrumentos, mas diferencia que como  ferramentas, tem as  discussões de

caso e o próprio corpo, nos enfrentamentos e na presença.

Reconhece  que  suas  práticas  de  trabalho  são  todas  atravessadas
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pelo fato de ela ser TO, e que tem uma marca nessas práticas relacionada ao

olhar para pequenas organizações – o TO ajuda a localizar e nomear: o que

que você precisa? Ah tem que tirar um documento que eu perdi; e observa

formas possíveis de executar: então vamos tentar uma coisa, vai lá e volta,

me conta como foi, vê no que que tem dificuldade, se você precisa talvez

que alguém vá junto contigo.

Cláudia entende que a intervenção em terapia ocupacional inicia na

aproximação e na criação de um vínculo, que busca ver onde desponta um

desejo,  uma potência,  uma via  por  onde  entrar  e  ajudar.  É  como uma

experiência daquilo, em um movimento de ir apoiando tudo aquilo que vem

da pessoa atendida. Ela reconhece fortemente naquelas pessoas a expressão

de um jeito de estar no mundo, em uma vinculação por meio da droga  e

considera que acompanhar esse processo possibilita ter umas sacadas – por

exemplo,  se  fica  irritado,  fica  irritado  com alguma situação,  é  possível

reconhecer  o  mecanismo  do  acontecimento  e  apresentar  para  a  pessoa,

reconhecendo suas dificuldades: sabe eu posso te ajudar nisso, eu sei que

pra  você  fazer  isso  tá  difícil,  né...  Em  um  movimento  constante  de

compactuação, durante os acontecimentos, na afirmação da singularidade,

porque aí  essa singularidade,  é  o jeito  dele,  é o  que marca ele,  lógico,

droga faz marca, mas ela não é a única, que outras marcas tem?

E  nessa  complexidade  da  prática,  se  pergunta: como  que  você

avalia isso? Por isso recusa formulários e instrumentos de avaliação, não se

reconhece contemplada por nenhum deles.

Um elemento que considera característico das práticas de TO é a

aposta  na vida, na mudança, uma postura de  já topar de fazer de alguma

forma algum combinado. Conta de um homem que atendeu que sempre fala

o quanto foi importante aquele espaço em que de alguma forma tinha uma

aposta de que era possível ele seguir.  Exemplifica com um caso de uma

mulher que atendeu no CAPS AD III (era coordenadora, mas atendia de

vez  em  quando).  Essa  mulher  morava  em  uma  casa  onde  havia muito

consumo de drogas e prostituição. Ela não conseguia sair dessa situação,

os  filhos  estavam  abrigados,  ela  se  prostituía  e  estava  muito  mal.
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Apresentava dificuldade de estar no CAPS nos horários estipulados. Cláudia

propôs que viesse  qualquer dia que pudesse, e então fariam o que fosse

possível  no  momento  em que estivesse  ali.  A mulher  pedia  internação  e

Cláudia questionava, tentava ajudar a mulher a pensar nas possibilidades, e

acabou  oferecendo  uma  vaga  na  Unidade  de  Acolhimento  que  o  CAPS

tinha, em  um  fluxo  completamente  diferente  do  planejado  e  instituído

formalmente.  Cláudia  decidiu  isso  baseada  no  entendimento  de  que  a

mulher não tinha condições materiais nem afetivas para ir até o tratamento,

fez uma aposta.  Conta que  funcionou bem para a mulher que passou a ter

condições de frequentar o CAPS, se reorganizou, e hoje está mais estável,

sem o consumo da substância, morando no mesmo bairro. Entende que é

preciso assumir esses riscos,  afinal é tudo muito novo, e ainda não temos

certo  como  deve  ser  feito  esse  fluxo,  tem-se  que  experimentar. Neste

episódio, avalia que focou na possibilidade da mulher atendida de assumir

uma identidade de mãe, o que não seria possível nas condições materiais em

que  estava  (emagrecida,  em lugar  insalubre,  inacessível  à  ACS),  e  nem

internada  em  uma  comunidade  terapêutica  horrorosa.  Na  Unidade  de

Acolhimento ela iniciou um projeto de se ver como mãe, poder ir visitar os

filhos  (que  estavam  abrigados),  e  começar  a  elaborar  estratégias  de

sustentação material de outra forma de viver,  com aluguel social. Cláudia

afirma seguramente,  a partir  do exemplo,  que tudo isso acontece em um

ritmo e velocidade diferente daquele previsível ou institucional, por ser um

processo singular.

Cláudia está chamando de práticas estratégicas aquelas que atentam

ao território, no sentido do fortalecimento, no sentido de se tentar construir

o projeto terapêutico compartilhado, e se corresponsabilizar o usuário do

serviço,  a  atenção  básica.  Reconhece  as  práticas  estratégicas  nos

fundamentos da   reabilitação psicossocial, em como o projeto terapêutico

singular  conversa  com  o  projeto  de  vida;  e  por  fim, no  próprio

direcionamento  do  dispositivo  (serviço  de  saúde)  a  serviço  de  uma

finalidade: se o dispositivo está para isso, como que nós vamos fazer isso? 

Com  o  olhar  ampliado,  ela  entende  que  é  necessário  que  se
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desenvolvam projetos para além da saúde do indivíduo, projetos de saúde

mental pro território, superando impasses comuns na rede com pessoas que

apresentam  “comorbidades”,  por  exemplo,  assumindo  atendimentos

compartilhados, para além da responsabilização de apenas um serviço por

aquela  pessoa.  Além  dessa  integralidade  na  rede  de  saúde,  vai  além  e

apresenta com clareza a  importância  de um projeto intersetorial:  com os

adolescentes, a gente tem que sair dessa discussão, por exemplo, ah vamos

fazer um grupo de adolescentes lá no CAPS, não, vamos fazer um grupo de

adolescentes na cultura, vamos estar lá na cultura, de dentro da cultura,

potencializando  o  cuidado  e  vamos  fazer  essa  discussão  nas  unidades,

como que a gente vai cuidar do adolescente.

5.4.4  Instrumentos  do  processo  de  trabalho  de  Laura:  práticas

disparadas  a  partir da queixa caracteriza  a  compreensão da prática

específica da TO como sinônimo de atividade

O CAPS conta com seis TOs na equipe e Laura refere não haver

exigências, o que considera bom, já que dispõem de muita flexibilidade para

fazer o que avaliam ser necessário. Ali, ela assume funções: a) no plantão de

porta aberta, b) em atendimentos individuais em TO e de referência, c) no

trabalho  de  rua,  d)  nos  grupos  de  referenciados  1  e  2,  e)  no  grupo  de

educação em saúde, f) no grupo de prevenção à recaída. Diz que não assume

nenhum grupo  em que  pensa  a  terapia  ocupacional  como atividade,  de

forma específica, mas considera que a visão da TO está muito além disso.

Considera que estão construindo o espaço da terapia ocupacional

ainda no serviço. A sua miniequipe tem entendido que se uma pessoa não

fala, não quer falar, fica mudo no atendimento; então pela atividade, por

alguma outra  estratégia  que  a  TO pode ter,  se  pode mexer  nisso muito

melhor que um psicólogo.  Então,  pensar  na questão de organização,  às

vezes de concentração e memória, de conseguir se estruturar e às vezes a

dificuldade  em  concretizar  as  coisas,  são  elementos  que  a  equipe  tem

percebido que pode ser encaminhado para TO.

Uma  intervenção  específica  em  terapia  ocupacional  começa
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conversando  com  a  referência  da  pessoa  encaminhada  para  entender

porque achou necessário. A grande maioria das vezes é por problema de

concentração -  casos de uso de álcool crônico, por exemplo.  Ela então,

depois  de  conversar  com  a  referência,  conversa  com  a  pessoa,  e  vai

perguntando: o que você faz? O que você gostaria de fazer? O que você tem

dificuldade, o que você tem interesse? Fala então sobre o seu trabalho e

pergunta para a pessoa como pode ajudar. Se por exemplo, a pessoa diz que

tem  memória  ruim,  Laura  começa  a  fazer atividades  de  memória  e

concentração,  ou  monta  um  calendário,  entre  outras  coisas.  Se  é

encaminhada uma pessoa com  dificuldade de verbalizar, ela trabalha mais

questões precisas nele com quem tem dificuldade de se expressar.

Considera  que  para  o  desenvolvimento  das  práticas  toma  como

referenciais a reforma psiquiátrica; seus estudos em psicanálise (que ainda

aplica  pouco  porque  se  considera iniciante);  o  conteúdo  sobre  álcool  e

outras drogas que aprendeu na  especialização,  e alguns elementos da  TO

dinâmica, com que teve contato, mas não aprofundou. 

Entende que o atendimento começa com a vinculação, e depois da

vinculação vai pelo desejo da pessoa, o que ela pretende fazer e aí  vão

construindo juntos as atividades que farão naquele momento, abordam por

que a pessoa veio, o que aconteceu, e como vão fazer para conseguir esse

objetivo.

Apresenta  uma forma restrita  de  entender  a  terapia  ocupacional

quando  considera:  se  for  pensar  na  TO como sinônimo de  atividade,  a

maioria das atividades não são muito masculinas e o público do CAPS AD

é muito masculino. Em nenhum dos grupos que faz sente necessidade de ser

TO, mas entende que mesmo quando não atende especificamente em terapia

ocupacional,  como quando  atende como referência  de um caso,  tem um

olhar de TO, um recorte de TO, já que está atenta à autonomia, à atividade

do sujeito, ao que gostaria de fazer e não está fazendo. 

O grupo de prevenção à recaída é um grupo verbal coordenado em

parceria com uma psicóloga.  Laura é ambivalente em relação ao uso da

Terapia  Cognitivo Comportamental  neste grupo:  diz que elas  não usam
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abordagem  comportamental  –  embora  assuma  usarem  inevitavelmente

alguns de seus recursos,  algumas vezes que acham que precisa de coisas

mais concretas, mas que isso também não funciona muito, porque tem muito

paciente que não sabe ler e escrever. Ela conta que tentam trabalhar outras

coisas, e descreve: acontece às sextas-feiras ao final do dia, e a ideia é que

consigam trabalhar um pouco as coisas que fazem as pessoas recair, o que

evita que elas recaiam, quais são os sofrimentos, quais são as situações que

fazem elas usarem [drogas], como elas estão naquele momento. Neste grupo

entende  que  a  contribuição  da  terapia  ocupacional  reside  em  pensar  o

cotidiano.  Considera que é um grupo que cansa muito e pretende sair da

coordenação dele.

No grupo de educação em saúde Laura considera que não manifesta

marcas  específicas  da  terapia  ocupacional.  Entendendo-o  como

psico-educativo,  pensa que poderia ser feito por qualquer  profissional de

saúde. Quando ela assume esse grupo, gosta de falar sobre as drogas, seus

efeitos, formas de consumo em outros países – acha importante eles saberem

como funciona a droga, o que ela faz, sem pensar que isso é uma coisa para

evitar o uso, mas mais de conhecimento. Entende que o conhecimento sobre

medicamentos  por  exemplo  ajuda  a  desfazer uma  percepção  sobre  os

profissionais de saúde, principalmente o médico, de detentores do saber,  e

que as pessoas têm que saber que medicação estão tomando, seus efeitos

colaterais. Diz que é um grupo que gosta muito de fazer. Na abordagem de

rua,  Laura  também  não  reconhece  práticas  específicas  de  terapia

ocupacional,  por  entender  que  é  um trabalho  de  orientação  em saúde  e

sensibilização das  pessoas,  e  vincular para  que  a  pessoa  acesse

atendimentos em saúde.

Em outros momentos, entende que realizou práticas mais ligadas à

terapia  ocupacional,  em  um  grupo  de  final  de  semana,  quando  fazia

atividades,  trabalhava  a  organização  –  fazia  cartolina  com  os  projetos

terapêuticos para aqueles que tinham mais dificuldade por demência  por

exemplo, em uma coisa muito simples, mas de organização. Tem planos de

retomar um grupo que uma psicóloga (que foi demitida)  fazia em parceria
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com outro trabalhador do CAPS que a convidou para assumir - é um grupo

para psicóticos que consomem drogas, em um recorte específico,  que ela

considera que tem bastante a ver com ela, além de ser um grupo mais de

atividade mesmo - dá para trabalhar a imagem corporal, várias atividades.

Laura sente-se uma TO meio fajuta – frequentemente é confundida

com psicóloga e  sente-se  incomodada com isso.  Percebe  que  as  equipes

entendem a TO como aquela que fica na sala pintando caixinha e isso não é

o que ela acredita da TO. Acredita em outras coisas, que pode construir em

outros espaços, na rua também pode fazer coisas, não precisa estar em uma

sala fazendo atividade.  Considera que se  tem um paciente que tem uma

questão cognitiva, fazer atendimento mesmo, fazer atividade, atividade de

concentração faz muito sentido, mas para outras pessoas nem tanto. 

Para  sua  prática  de  TO  em  CAPS  AD,  ela  encontra  poucos

fundamentos teóricos para apoiar-se, citando apenas Solange Tedesco. Em

terapia ocupacional, diz ter algum contato com a produção de Jo Beneton e

do  CETO.  Apesar  de  estar  em formação  em psicanálise,  diz ainda  não

percebê-la como fundamento de suas práticas. Laura considera, entretanto,

que tudo que lê, que vivencia, serve para a prática como TO, mesmo que

seja para dizer  que não serve.  Sente falta  de uma produção teórica em

terapia ocupacional – considera que é defeito grave não produzir textos: as

práticas  tem  muita  potencialidade,  mas  as  pessoas  não  conhecem  o

trabalho também por causa dos próprios TOs, que não publicam.

5.4.5  Instrumentos  do processo  de  trabalho de  Cecília: práticas  que

estimulam a expressão da criatividade no desempenho das tarefas do

cotidiano, priorizando atendimento em grupos

Os  encaminhamentos  para  atendimento  em  TO  neste  serviço

acontecem  quando  o  profissional  de  referência  quer  uma avaliação

específica do núcleo de conhecimentos da terapia ocupacional, quando quer

ajuda de alguém mais criativo para elaborar estratégias de intervenção; ou

também  aqueles  pacientes  com  repertório  bem  reduzido  e  os  que

apresentam  comorbidades  psiquiátricas  –  psicose  ou  alguma  doença
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mental, com pouca circulação social – geralmente para que a TO observe o

que a pessoa é capaz de fazer, o que pode ser devolvido para ela,  para

ampliar as funções cotidianas da pessoa.

Cecília  entende que  todas  as  pessoas  que  estão  se  tratando no

CAPS AD se beneficiariam do atendimento em terapia ocupacional, porque

algumas  limitações  eles  tem  e  nas  atividades  cotidianas  a  gente  pode

ajudar bastante. 

No CAPS AD, ela assume funções: a) no acolhimento individual de

porta aberta, b) reuniões de miniequipe e geral da equipe, c) no colegiado

gestor do serviço, d) em grupo expressivo, e) na preceptoria dos estágios de

uma residência multiprofissional, f) em grupo de economia solidária, g) em

atendimentos individuais – de TO e de referência.

Os  atendimentos  de  referência  são  diferentes  dos  de  terapia

ocupacional, para Cecília, que entende que o atendimento de referência não

deve focar em um núcleo profissional, e serve para ver o projeto terapêutico

como um todo, motivar para o tratamento, estimular o compromisso. Nos

atendimentos de TO Cecília costuma eleger  um eixo de trabalho. Embora

considerando não ser ideal, ela atende algumas pessoas nas duas funções, e

quando  é  assim,  separa  por  encontro  essas  funções.  De qualquer  forma,

considera  que o  fato  de  ser  TO atravessa  todas  as  suas  práticas.  Elenca

questões  com  as  quais  todo  TO  se  preocupa:  a  ação  nos  espaços  de

pertencimento  daquela  pessoa,  os  papéis  que  ela  ocupa,  como  ela  se

mantém nesses papéis – nos campos de família, trabalho, espiritualidade,

educação –, como é que estes elementos estão compondo o sujeito como um

todo. 

Existe um fórum de trabalhadores aberto para a equipe, mas Cecília

nem sempre consegue comparecer.

Cecília entende que atua com seu conhecimento específico de TO

nos  grupos  que  realiza,  no  papel  de  profissional  de  referência  e  nos

atendimentos individuais de TO. No grupo de economia solidária, ajuda em

tarefas como colocar preço, calcular custo, separar matéria-prima, separar

o  que  é  capital  de  giro -   e  isso,  ela  considera  não  ser  alguma  coisa
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específica da terapia ocupacional.

Entende  que  sua  atuação  como  TO  se  refere  com a  criação  de

espaço de confiança, onde a pessoa se sente realmente vinculada naquele

espaço  pra  aquilo  ser  um  espaço  de  criatividade.  Diz  que  começa  a

aprofundar um trabalho começando pela produção subjetiva. Em um grupo,

entende ser necessário criar relações para que as pessoas se conheçam, se

coloquem, usando atividades artísticas e expressivas, e então poder iniciar

um trabalho mais estruturado em torno de um projeto. Pretende favorecer

no grupo, usando o conceito do método das trilhas associativas do tripé

terapeuta-paciente-atividade,  um  campo  para  emergir  o  simbólico  e  o

criativo. 

Cecília usa o instrumento de avaliação do Modelo Canadense de

Desempenho Ocupacional como base para algumas intervenções. Embora

não o siga rigidamente,  considera-o bem completo e  uma boa base para

elaborar uma avaliação,  por trazer alguns eixos  da vida e por partir  da

avaliação que a pessoa faz do seu desempenho em cada um deles – a partir

disso, elege  um  eixo  para  começar  a  intervenção.  Com  pessoas  com

desenvolvimento  cognitivo  comprometido,  ela  considera  o  modelo

canadense muito complexo, então lança mão de vias expressivas para que a

pessoa conte um pouco sobre si. No primeiro momento, busca se vincular,

investigando interesses, e se percebe que a pessoa é  resistente ao uso de

materiais expressivos, faz a investigação de forma verbal. Entende que o

uso  da  atividade  expressiva  ajuda  no  estabelecimento  de  um  campo  de

confiança no encontro, e com esse campo criado, a pessoa começa a contar

sobre  o  que  gostaria  de  desenvolver na  terapia,  junto  com Cecília,  que

conforme  apreende  elementos  de  sua  avaliação,  devolve  apontando

caminhos, nomeando dificuldades.

Fica  em  dúvida  sobre  o  que  chamar  de  instrumentos  de  suas

práticas, e imagina serem as  ferramentas, equipamentos, materiais de que

lança mão. Elenca como um deles, o conceito de produção de subjetividade,

e diz que não encontra textos que se aprofundem especificamente sobre as

práticas da terapia ocupacional, para usar. Usa diversos recursos materiais,
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de todos os tipos, materiais expressivos, computador, sai do CAPS com eles

para conhecer outras coisas, usar a cidade e cuidar da rede de suporte

deles.

Entende que a TO trabalha com a expressividade e com processos

de  conscientização  de  outras  possibilidades  de  viver,  e  reconhecer  os

processos e transformações que acontecem. Pensa que ajuda as pessoas a se

colocarem em grupo, de alguma forma, por criar um espaço de acolhimento,

e elaborar de outras formas várias questões.  Quando se faz uma atividade

coletiva, por exemplo, é muito mais fácil começar um processo de vínculo e

de pertencimento. 

Cecília  percebe  que  suas  práticas  nunca  seguem  uma  estrutura

prévia - às vezes enxerga algo que nem a própria pessoa atendida consegue

nomear, então ela vai acompanhando para ver onde chega.  Considera que

essa transformação tenha períodos, com momentos, por exemplo, em que a

pessoa se sente  mais confiante,  encorajada, e então consegue trabalho,

consegue estruturar o dia-a-dia de um jeito mais digno. Exemplifica com

alguns casos:

Um  rapaz  que  Cecília  atendeu  em  grupo,  bem  limitado

cognitivamente,  que  estava  em  um  movimento  de  voltar  a  estudar,  ela

acompanhava até às escolas e também fez acompanhamento de matérias em

que  ele  tinha  mais  dificuldade,  atenta  à  importância  que  ele  dava  para

circular de outros espaços e ter um caderno. Então poder abrir uma coisa

onde quem escreve é ele, quem produz é ele, então tem muito significado.

Ela entende que a participação dele nos grupos expressivos, principalmente

no teatro foi importante para que ele pudesse vestir outros papéis, se soltar,

sem julgamentos. 

Acompanha  já  há  alguns  anos um  homem  que  chegou  ao  CAPS  muito

debilitado,  com  seu  dia-a-dia  todo  baseado  no  consumo  de  drogas,

referindo-se a si  mesmo de  forma depreciativa.  Cecília  diz  que não era

difícil para ele conquistar trabalhos, mas o desafio estava em mantê-los, e

sustentar a sua auto-estima.  Depois de algum tempo trabalhando com ele,

indicando grupos expressivos, grupos de cidadania onde ele poderia rever
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seus papéis no mundo, e reconhecer seus direitos,  percebe que ele não se

vitimiza mais como antes, mesmo quando está em situações mais difíceis de

vida – continua consumindo drogas, mas de um jeito bem menos destrutivo.

Entende que o caso teve uma mudança importante quando apostou em não

mais  responder  às  demandas  dele  para  que  o  CAPS  sustentasse  sua

sobriedade –  com intensividade no atendimento e  hospitalidade noturna,

responsabilizando-o.  A partir  dessa mudança de postura do CAPS neste

momento  do  processo  dele,  em  2  semanas  ele  absteve-se  da  droga,

conseguiu  uma vaga  em  centro  de  acolhida  e  retomou  contato  com  os

familiares. Conseguiram que ele recebesse um benefício do governo, então

ele tem planejado ir morar com os familiares, agora que pode colaborar

com os gastos da casa.

5.4.6  Instrumentos  do  processo  de  trabalho  de  Iara:   atividades

planejadas e concretizadas coletivamente e mediadas pela TO

No  CAPS  AD,  Iara  assume  funções em  diferentes  práticas  de

atenção à saúde: a) triagem de novos pacientes, b) grupo de monitoramento,

c) grupo de terapia ocupacional, d) grupo de mulheres, e) grupo projeto de

vida e f) grupo de cidadania.

Entendendo que a transformação das práticas no serviço está em

processo, Iara estabelece algumas estratégias para dialogar com a equipe.

Criara um grupo de acolhimento, mas pelo fato de a gestão estar em um

referencial  diferente,  que  não  considerava  essa  prática  recomendável no

serviço, depois de algum desgaste, Iara fechou o grupo. Com autorização

para realizar  semanalmente  um  grupo  de  Monitoramento,  reiniciou  um

trabalho com a assistente social com quem faz parceria, e  promove nesse

grupo um tipo de acompanhamento baseado no estabelecimento de projeto

terapêutico  singular,  de  acompanhar  o  tratamento.  Fica  clara  aqui  uma

manifestação da ideologia da Guerra às Drogas na gestão que opõe-se a uma

nomenclatura,  mas que está pouco atenta às práticas de fato,  já que Iara

realiza as suas  pautada nos  princípios  da reforma psiquiátrica,  apesar  do

nome “monitoramento” estar mais relacionado a práticas de controle. 
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Iara considera que o que há de mais específico das práticas de TO

no CAPS AD relaciona-se com  um olhar pro fazer da pessoa, que sabe

avaliar  o quanto  o fazer  está  prejudicado,  o  quanto teve uma quebra e

como  recuperar  ou  reformular  ou  refazer. Ela  entende  essa  como  uma

especificidade da TO, mas não exclusividade,  já que  outros profissionais

podem também focar esse olhar. Mesmo assim, considera que  é diferente

quando uma TO pensa em projeto de vida de quando a psicóloga pensa

projeto de vida, por exemplo.

No grupo de terapia ocupacional, Iara não costuma trabalhar com

projetos  individualizados,  a  não  ser  durante  determinados  períodos,  ou

porque o grupo quer, está numa pegada disso, ou porque está em processo

de formação.  Geralmente, ela procura trabalhar com atividades coletivas,

realizadas a partir de projetos  que eles elaboram  em um processo que ela

considera muito interessante.  Primeiro eles escolhem o que querem fazer e

debatem as ideias sobre a realização do projeto, e então vão para a prática,

que  traz  elementos  que  confrontam  o  projeto  idealizado,  exigindo

improvisações,  replanejamentos.  E  ao  final  de  cada  projeto,  avaliam  e

elaboram um novo plano.

Iara também coordena um grupo de mulheres em parceria com a

assistente social do serviço, o que gera algum incômodo na equipe, que não

entende  que  não  fazem  tricô,  só  conversam,  então  como  não  têm  uma

psicóloga?  Este  era  um  grupo  que  acontecia  no  modelo  anterior  com

participação de 3 mulheres que iam para o CAPS para fazer tricô, o que Iara

considera que elas poderiam fazer em qualquer lugar. Com a saída de quem

coordenava esse grupo, elas  o  assumiram, em  outro formato, trabalhando

com  temas  que  as  participantes  levam.  A  contribuição  da  terapia

ocupacional para este grupo tem a ver com  questões cotidianas das vidas

das mulheres participantes.  Iara observa que  muito do que essas mulheres

fazem  diariamente  é  considerado  por  elas  uma  prisão.  Ela  como  TO

intervém  repensando  os  sentidos  dessas  atividades  e  discutindo  outras

possibilidades  identitárias,  conhecendo-se  melhor  e  colocando  outras

práticas em ação na vida.
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Em parceria  com a  psicóloga  da  manhã,  Iara  está  iniciando um

novo grupo chamado grupo projeto de vida. O grupo tem a finalidade de

falar  sobre  os  projetos  de  vida, para  além  das  práticas  no  CAPS  AD.

Geralmente observam as preocupações e movimentos da maioria, e ajudam

a  pensar  atualizações  para  cada  projeto  individual. Então  por  vezes

discutem currículo e se ajudam a elaborar um, ou vão todos juntos fazer

inscrições  em  cursos  abertos  –  entendendo  que  às  vezes  ir  sozinho  é

inviabilizado pela falta de tolerância a filas ou falta de entendimento sobre

algumas  organizações  institucionais  –  irem  juntos  possibilita  uma

sustentação para que  a  coisa aconteça.  Reconhece  nesse grupo grandes

diferenças entre suas práticas e as da psicóloga.  Ela fica mais focada na

dificuldade  interior, enquanto  Iara  se  reconhece  indo  mais  pra  questões

objetivas,  e  tentando  entender  a  história,  o  contexto,  o  cotidiano,  e

pensando mais concretamente em uma transformação. Entende que isso tem

a ver com a formação específica em terapia ocupacional.

O grupo de cidadania Iara assume junto com a assistente social.  É

um  grupo  em  que  procura  pensar  nas  pessoas  enquanto  sujeitos  de

transformação da sua história e da história social; em como fazer ainda

parte de um coletivo, porque o CAPS tem todos os grupos muito voltados

pro indivíduo. E então o que é discutido neste grupo é definido a partir dos

acontecimentos  recentes,  mas  basicamente  focam  na  discussão  sobre

políticas públicas,  sobre a constituição e outros temas que vão surgindo

com a apropriação que os participantes fazem do grupo.  Elas insistem na

importância  de  os  participantes  se  apropriarem  de  seus  direitos  e  das

questões políticas, entendendo que é isso que muitas vezes vai possibilitar a

tal  da  autonomia.  Acreditam  que  uma  pessoa  precisa  saber  quais  as

possibilidades que existem, saber como se localizar na conjuntura e como

propor  novas  coisas  e  modificar  o  que  não  está  bom. Inevitavelmente

refletem  sobre  saúde  mental,  consumo  de  drogas,  processos  das

internações,  das  internações  em  comunidades  terapêuticas. Fazem  um

esforço  para  a  partir  de  falas individualizantes  e  culpabilizantes  dos

indivíduos, propor  reflexões  sobre  um  contexto  maior,  para  entender  a
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serviço  de que  certas  coisas  se  estabelecem.  Neste  grupo elas  assumem

posições,  negando  um  papel  técnico  de  neutralidade,  inclusive

posicionamentos diferentes entre as coordenadoras, sustentando que aquele

é  um espaço para eles  terem a posição que  quiserem, e  então poderem

discutir, refletir. Já chegaram a partir dos encontros, a elaborar uma carta

pedindo para o prefeito rever o convênio com a comunidade terapêutica,

então  foram ao  COMAD.  Os  participantes  do  grupo  foram,  falaram,  e

estava na reunião,  o  dono da comunidade terapêutica. Foi  um encontro

intenso,  mas não deu em nada. O COMAD engavetou o documento, o que

Iara considerou importante em certa medida naquele momento em que havia

uma fragilidade e as trabalhadoras podiam sofrer algumas consequências,

mas por outro lado, considerou foi ruim porque  produziu certo descrédito

nos participantes em relação a esses movimentos.

Iara  inicia  suas  intervenções  em  terapia  ocupacional  sem  nada

muito preparado, indo para o encontro mais para coordenar um processo

do que de fato para fazer que ele aconteça, deixando que os acontecimentos

partam das pessoas atendidas. Elenca como instrumentos um fazer que seja

coletivo,  orientado  por  uma  dinâmica  que  busque  construir  sentido.

Acompanhar a escolha do projeto, a efetivação disso, as consequências, o

que vai acontecer no meio do caminho, as transformações realizadas,  que

podem ser semente do próximo projeto. 

Quando pergunto  à Iara  qual  a  principal  contribuição da  terapia

ocupacional para o CAPS AD, ela responde de pronto: a briga. Entende que

como as TOs pensam sobre o sentido das coisas, sobre a transformação,

acabam  tendo  esse  impulso  para  transformar,  para  não  cair  no ritmo

alienante  do  cotidiano,  como  tantos  profissionais  que  observa,  em  uma

conduta conformada. Para ela, os TOs pensam realmente sobre as vidas das

pessoas que é muito maior que aquele espaço e o consumo de drogas. Isso

embasado com outras coisas junto, dá muita briga.

Considera  que  o  estudo  sobre  o  trabalho  em  Marx  é  um  dos

fundamentos para suas práticas como TO. Assume o materialismo histórico

e  dialético  para  pensar  uma  concepção  de  sujeito,  de  mundo  e  de



208

sociedade. 

Sente muita dificuldade de encontrar referenciais no campo da TO,

e por isso sente que tem dificuldade de falar  sobre TO – fala muito do

trabalho, do que faz, mas quando é para falar do núcleo da TO, sente-se

travada,  porque não encontra algo  conceitual  dentro  de  sua  perspectiva

teórica. E sente ser isso muito ruim, principalmente porque na relação com

outras  práticas  melhor  embasadas,  tem  a  sensação  de  que  passa  uma

imagem de quem não sabe o que está fazendo. 

5.4.7 Instrumentos do processo de trabalho de Jasmim:  apreensão da

dinâmica do processo de trabalho e  dos pessoas atendidas e formulação

de  práticas  centradas  na  saúde  (e  não  na  doença),  acolhendo  as

demandas não respondidas pelos demais procedimentos

Atualmente, no CAPS AD, Jasmim assume funções: a) no grupo de

culinária, b) no grupo de atividades experimentais, d) no grupo de mulheres,

e)  nos  atendimentos  individuais,  f)  na  convivência,   g)  no  plantão  de

acolhimento, h) nas reuniões com a equipe e com a rede.

O  grupo  de  culinária  é  coordenado  por  Jasmim,  a  copeira,  o

enfermeiro e o trabalhador do setor administrativo do CAPS – ela brinca

que têm que aproveitar que ainda não estão sobrecarregados de trabalho e

ainda podem compor com tantos trabalhadores. Entende que suas práticas

como TO nesse grupo partem do princípio de que cozinhar é uma atividade

cotidiana. Nesse  grupo,  tem  a  intenção  de  trabalhar  o  fazer  junto,  se

alimentar  junto,  estar  junto,  o  convívio  familiar,  com  esse  repertório

familiar. Reconhece que foi  possível, ao medir quantas xícaras,  quantas

gramas,  e  para  alguns  pacientes  essa  foi  a  principal  sacada,  realizar

inclusive  um trabalho  de  de  estimulação  cognitiva,  embora  não  fosse  a

intenção a priori.

Fundamentada na terapia ocupacional como produção de vida, e no

Método da Escavação, entende que o encontro no grupo é um momento de

entender o que cada um está fazendo ali. Então, entende que a pessoa que

está ali cozinhando, não está cozinhando, está pensando no planejamento
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do que ele vai fazer com os filhos dele em casa de final de semana, porque

ele acaba de ficar viúvo. Ela considera que cozinhar juntos possibilita uma

experiência do que está ali de fato. Observa que na execução da atividade,

os  participantes  se  organizam,  mas para  alguns  a  presença  é  muito

insuportável,  então é necessário estar mais junto para ajudar a sustentar

aquilo. Chama de presença o estado de estar ali enquanto está fazendo, de

estar consciente da atividade que está fazendo, de estar presente mesmo, em

termos de racional, sentimental, todos os aspectos. 

Entende  que  quando  a  pessoa  está  ali  não  só  cozinhando  mas

pensando no que ele vai fazer com os filhos, tem uma presença que tem a

ver com a conexão disso com a existência para além daquela atividade, que

a própria pessoa consegue ampliar. Pondera que para alguma pessoas esse

processo não se dá  sozinho, e o TO precisa ser um elemento facilitador, que

agencie um pouco essas relações; mas para outras, é necessário apenas

estar junto, porque a própria pessoa fará as conexões – então o terapeuta

valida para afirmar quando elas são feitas.  A finalidade desse grupo, para

ela é mostrar para os participantes que outras coisas são possíveis, criar

outras  possibilidades  de estar  junto,  de  fazer  junto;  criar  relações  para

além  daquelas  que  estão  acostumados,  e  que  trazem  sofrimento,  por

exemplo, tem alguns que contam como comer em casa é difícil, porque não

gostam da comida que se faz, ou porque perderam o gosto de comer, porque

só bebiam e usavam drogas, e não sabem mais o que gostam de comer, o

que não gostam. 

O grupo  de  atividades  experimentais  é  feito  por  Jasmim,  com a

presença do médico clínico. A proposição deste grupo no serviço aconteceu

a partir de uma percepção de Jasmim sobre a importância de haver espaços

livres no CAPS AD. Ela percebia uma movimentação em que as pessoas –

usuários  e  trabalhadores  –  se  mostravam  inseguras nas  práticas.  Essa

insegurança, que tem a ver com a implantação muito recente do serviço, na

opinião  de  Jasmim,  estava  nos  trabalhadores  e  os  pacientes  percebiam.

Considera que a capacidade de observar a gestão, a dinâmica do serviço,

como o serviço está funcionando, está relacionada ao núcleo de práticas e
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conhecimentos  específicos  da  terapia  ocupacional.  Perguntou-se  como

poderia contribuir para diminuir a instabilidade que observava – e decidiu

abrir um espaço livre,  de construção,  onde a pessoa pode experimentar

fazer,  não  precisa  dar  certo,  pode  dar  errado,  ela  vai  estar  lá

experimentando e vai ter alguém para fazer junto, sustentar isso.  Entende

que  é libertador,  de  uma forma geral,  se  a  gente  pensar  nesse  tipo  de

espaço. Percebeu uma acomodação das inseguranças depois disso. 

Tem  percebido  que  este  grupo  tem  recebido  muitas  pessoas

psicóticas, e com transtornos de personalidade. Hoje o grupo funciona com

a proposta de experimentação de materiais, com a finalidade de sustentar a

crise. O fato de ser um grupo em constituição, assim como todo o serviço,

possibilita,  na percepção de Jasmim que se estabeleça um movimento de

promover uma identidade para cada um, um lugar para cada um. 

A partir de reflexões que ela tem feito sobre a relação das mulheres

com as substâncias psicoativas, e da demanda aumentada de mulheres que

têm recebido no serviço, ela está iniciando um grupo de mulheres no CAPS,

em parceria com uma psicóloga. Entende que o consumo de drogas é mais

destrutivo para as mulheres que para os homens, porque elas chegam muito

mais acabadas, muito mais destruídas. Tem expectativas de poder tentar

olhar para essa feminilidade, olhar para o papel de mulher de cada uma e

tentar  manter  em um segundo plano a droga, fundamentada  em no que

chamou de clichê que escutava na faculdade: a TO olha para o processo de

saúde e não olha para o processo de doença. Então sua expectativa é tentar

montar esse espaço para olhar para as saúdes.

Jasmim inicia suas intervenções pela observação – conta que antes

tentava iniciar por alguma atividade concreta,  que pudesse dar base para

apreender significados,  mas hoje,  parte diretamente da observação:  como

ele vai fazendo, o que ele vai fazendo.  Assim, reconhece suas práticas no

espaço de convivência do CAPS como muito potentes, em que pensa ser

possível explorar muito a função de TO – por ser um espaço que é livre,

mas um espaço livre que se precisa dar o contorno. Considera que quando

está junto, esse é o grande contorno da coisa, um espaço onde se consegue
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estar na presença com as pessoas atendidas.

Na UA, Jasmim entende que as práticas de TO atravessavam tudo o

que fazia.  Desde as organizações das tarefas de casa que os moradores

precisavam  fazer,  até  como  eles  lidavam  com  essa  organização  e  a

realização das atividades. Também na forma de pensar com os moradores os

projetos de trabalho, projetos de vida, contato com família. E também nas

questões administrativas de pensar na organização da casa, das tarefas dos

agentes redutores de danos, na parte de planejamento – era muita atividade

de TO, a todo momento. Observa que havia uma diferença entre ela e a outra

TO  da  UA  em  relação  ao  psicólogo –  ele  era  muito  bom  em  um

acompanhamento  de  referência  para  os  moradores,  fazendo  mais

atendimentos.

Ela  brinca  que  tem  medo de  protocolos,  então  não os  usa  como

instrumento, porque eles não dizem nada para ela. Ao elencar instrumentos,

considera que o primeiro deles é a observação, e o segundo é o fazer junto.

E  a  observação  da  pessoa  em  outros  espaços  além  daqueles  de

entendimento tem sido importante para a partir disso, juntar todos esses

recortes,  e  entender qual  é a identidade da pessoa, e ver se ela mesma

consegue perceber.  Adiciona à lista  de instrumentos o que chamou de  o

lugar  de  deixar  acontecer  –  abrir  mão  de  dar  nome,  de  intervir,  de

interpretar – deixar acontecer e ver o que vai acontecer, apontar um pouco

as coisas e perguntar outras coisas. Por fim, lista a  horizontalidade – ela,

terapeuta,  também  se  transforma  quando  está  fazendo  TO,  também  é

afetada – diz não ter nenhum problema hoje de deixar claro o que acontece

consigo durante o processo, abrindo mão da neutralidade. 

Além  das  atividades  semanais,  ela  participou  de  um  sarau

organizado por uma das outras TOs do CAPS, que Jasmim considera estar

relacionado a uma prática específica da terapia  ocupacional,  de pensar  a

cultura,  a  arte.  Entende que é  da terapia  ocupacional  um olhar  sobre os

outros dispositivos do território, para além da saúde, e uma atitude de fazer

junto  na  intervenção.  Entende  que  essas  práticas  são  influenciadas  pela

formação.   Reconhece  aí  uma  prática  política  da  TO,  que  extrapola  o
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técnico, considera que há um atravessamento político do que se faz, do que

se está fazendo naquele serviço, como estão construindo o serviço. Como

exemplo cita a relação com o tema da internação – tem que pensar como

está  fazendo  aquilo.  Para  montar  o  serviço  precisam  pensar  os

fundamentos, o que é um CAPS, o que um CAPS faz – e entende que quando

a TO pensa o que está fazendo em seu trabalho, também está pensando

onde está trabalhando,  o que o trabalho está fazendo.

Entende que a contribuição da terapia ocupacional para o CAPS AD

é disparar um olhar na equipe que questiona e problematiza e evita que o

serviço  seja  centrado  no  médico.  Recorda  que  em  seu  trajeto,  os

trabalhadores  que  conseguiam  olhar  para  as  produções  das  pessoas

atendidas  não  simplesmente  como  desviantes eram os  TOs.  São  os  que

reconhecem que o que a pessoa faz é o que ela pode fazer e funciona para

alguma finalidade, e isso muda a forma de entender o trabalho. Considera

que os TOs são os que melhor entendem a reabilitação psicossocial, e que

reabilitar o sujeito não significa simplesmente que quando a pessoa está de

alta ela está reabilitada. 

Sendo aqueles que mais questionam, ela considera que são os que

mais sofrem, por serem os que questionam e disparam alguns processos.

Para fundamentar suas práticas, costuma consultar suas anotações

de supervisão, e revisitar textos básicos de TO, de políticas e da Solange

Tedesco  .  Fundamenta-se  nos  textos  de  Mariangela  Quarentei  e  Eliana

Furtado,  no  campo  da  terapia  ocupacional  como  Produção  de  Vida.

Também tem como referência os autores Deleuze, Spinoza, Merlau Ponty,

Heidegger  –  considera  importante  o  estudo  de  filosofia  ajuda  a

problematizar a vida. Entre os psicanalistas, traz Winnicott, considerando

que o que ele escreve sobre o cuidado é essencial. Gastão Wagner também é

citado, e a política do Ministério da Saúde sobre álcool e outras Drogas.

Considera que a formação em TO é ampla,  o que possibilita  que possa

olhar para muita coisa, e desassistir menos o paciente, mas por outro lado,

considera que TOs tendem a se perder um pouco.
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5.4.8  Instrumentos  do  processo  de  trabalho  de  Júlio:  contorno  das

burocracias para acesso a direitos e multiplicidade de teorias em uma

mala de ferramentas conceituais para as práticas

Quando iniciou a graduação em terapia  ocupacional, Júlio conta

ter se surpreendido com a existência de um campo de trabalho para TO na

reabilitação física. Entendia que o TO fosse como um psicólogo que pudesse

prescrever atividades, mas sempre pensando muito no social e na saúde

mental, e teve medo de que fosse uma profissão como a enfermagem: mais

submissa ao médico e muito feminina. Ao longo da formação, desfez essas

percepções e ficou feliz de não ter escolhido a psicologia como carreira, por

entender  que  ela  é  muito  institucionalizada  pelas  linhas,  como  pela

psicanálise por exemplo.

No CAPS AD assume funções: a)  no grupo de  família,  b)  nas

reuniões  diárias  de  acompanhamento  do  trabalho,  na  reunião  de

mini-equipe  e  na  reunião  geral  da  equipe;  c)  atendimentos  individuais,

compartilhados com outros trabalhadores, e visitas domiciliares; d) grupo

de acolhimento de sua mini-equipe; e) no plantão de acolhimento (estar

disponível  para  acolher  quem  chega  na  porta  aberta);  f)  formação  de

outros trabalhadores da rede; e g) projetos específicos (economia solidária,

juventude). 

Júlio nunca  fez  oficinas  com  atividades  manuais,  direcionando

bastante suas práticas, no início do trabalho nesse CAPS AD, para grupos de

economia solidária. A proposta ali era de ser uma incubadora de projetos de

renda e trabalho, em que se criassem iniciativas que ficassem autônomas

depois,  e  novas  iniciativas  fossem  progressivamente  sendo  propostas  e

desenvolvidas. 

 Realizando as práticas de economia solidária, compreendeu  que

não dá pra fazer tudo dentro do serviço de saúde, por conta do lugar da

ação, considerando  ser uma mentira, que se vai reproduzindo, a afirmação

de  que  aquele  grupo,  dentro  do  CAPS  AD  apenas,  vai  virar  renda  e

trabalho.  Também  percebia a reprodução  de  um  estigma,  visto  que  os

produtos  desses  grupos  não  vão  competir  com  artesanato  na  Vila
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Madalena, e acabam sendo comprados por pessoas que têm dó de quem fez

aquilo.  Entendeu,  então  que  não  seria  possível  realizar  esse  tipo  de

trabalho  em  um  serviço  de  saúde  mental,  contexto  em  que  tanto  os

trabalhadores do CAPS quanto os participantes do grupo se relacionavam

com  aquelas  atividades  como  tratamento, e,  portanto,  não  pareciam  se

importar de  ficar recebendo 30 reais por mês. Ele visava com esse grupo

instaurar relações com o trabalho como um pouco de garantia de um pouco

de estabilidade na vida urbana, entendendo que a terapia ocupacional tem

uma contribuição importante porque pensa de maneira específica sobre o

trabalho. Por estar muito ligada à ação humana e ao cotidiano, e sendo o

trabalho uma atividade importante, entende ser possível até falar em ser o

trabalho um estabilizador do cotidiano.

 Júlio  coordena  junto  com  um  psicólogo  o  grupo  de  família.

Observa nele uma tendência mais de orientar, quando diz que o grupo não

deve dar respostas. Júlio concorda, mas realiza uma prática mais focada na

ação  -  traz  indicação  de  lugar  pras  mães  irem,  pra  sair  de  um

comportamento de viver a vida do filho, por exemplo. Se o familiar é preso,

dá orientação de defensoria pública. Quando o familiar se desorganiza com

muitas atribuições em relação à pessoa em tratamento, ele constrói agendas

junto pra poder cuidar. Esclarece que a tentativa é criar outras percepções,

propõe-se a desconstruir mitos, levando dados.  Entende o grupo como uma

máquina onde todos produzem subjetividade.  Júlio toma parte no grupo e

critica  a   suposta  neutralidade  que  algumas  linhas  da  psicologia  podem

querer  propor –  que  deixa  as  pessoas  falarem só  pra  produzir  material

crítico ali,  pra fazer  algumas associações e  deixar tudo mais ou menos

como tava.  Sente-se confortável no papel de TO quando afirma que  não

quer fazer ciência, então está muito bem sendo tecnologia, aí a gente não

espera  muito  essa  coisa  da  neutralidade.  Recusa  também  a  teoria

psicanalítica de  uma falta estruturante  dos indivíduos –  entende que  não

nos  falta  nada,  e  que  o  desejo  vai  querer  produzir  (fundamentado  nos

conceitos da filosofia da diferença).

Júlio coordena o grupo de acolhimento de sua equipe de referência.
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Descreve como  um grupo verbal, mas com a mesma marca do grupo de

família,  que  é  pensar  muito  no  cotidiano,  na  vida,  no  trabalho,  na

atividade. Afirmando a prática de TO dele ali, diz que não fazem nada [não

desempenham nenhum atividade além do diálogo], mas pensam muito em

como enriquecer o cotidiano – por exemplo, a pessoa para de usar droga,

mas precisa de trabalho; então Júlio começa a estabelecer diálogo buscando

interesses,  competências,  gostos,  experiências  de  vida  que  possam gerar

abertura para o trabalho. Relata que o afeto é muito presente nesse grupo, o

que   beneficia mais  que o grupo psicoterapêutico,  que tem uma postura

psicanalítica dura, sem afeto – e então os participantes não ficavam, e se

perdiam  no  processo  de  tratamento.  Nesse  grupo  Júlio  descreve  uma

constante  negociação  na  construção  dos  projetos  terapêuticos  com  as

pessoas, mas percebe dificuldade das pessoas atendidas em assumir algumas

decisões sobre o tratamento, deixando-as para os trabalhadores.

Além  dos  grupos,  Júlio  realiza  práticas  de  formação  de  outros

trabalhadores  da  rede  (abrigos,  escola,  conselho  tutelar,  CAPS  Infantil,

CAPS Adulto) sobre consumo de drogas, e o trabalho do CAPS. Atualmente

lidera com outros atores do território de referência do CAPS, um projeto

com a juventude da região. 

O projeto com a juventude é fundado na percepção de que muitas

vezes,  seja  pelo  consumo de  drogas,  seja  por  outros  motivos,  os  jovens

tornam-se alvo de ações e programas das políticas públicas do campo da

saúde. Julio entende que apesar disso, a pessoa jovem precisa muito mais de

um espaço de sociabilidade e de lazer do que um equipamento de saúde.

Pensaram  então  em  criar  intervenções  em  espaços  públicos,  em  uma

perspectiva  de  redução  de  danos  na  rua,  em um projeto  realizado  com

financiamento de um edital da SENAD, sediado em uma ONG que aborda a

arte e as juventudes negras, do território do CAPS. A proposta inicial do

projeto é fazer uma articulação na comunidade pra conseguir levar jovens

pra uma conferência local, pra ouvi-los e ao mesmo tempo fazer uma festa

pra  atraí-los  e  colocá-los  em  relação  com  a  proposta.  A partir  disso,

propõem  oficinas  sócio  educativas,  com  linguagens  diferentes:  cinema,
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música, pra fazer um acompanhamento desses jovens e instaurar com eles

um processo de criação de alguns projetos que possam basear-se em outros

serviços da região, como estratégia para que o projeto tenha continuidade

depois. A finalidade  é  articular  esses  jovens  com  os  outros  espaços  e

deslocá-los de algumas realidades, entendendo que a realidade das relações

estabelecidas no bairro não são interessantes para o desenvolvimento desses

jovens.

Os atendimentos compartilhados acontecem em algumas situações.

Por exemplo,  se uma pessoa só quer ser atendida pelo médico,  ele entre

junto para criar vínculo e ampliar as possibilidades de circulação da pessoa

no  serviço.  Quando   o  caso  é  mais  complexo,  atende  junto  com outros

serviços, como no caso de uma adolescente que acompanha juntamente com

o  CAPS  Infantil  do  território.  Usa  os  intervalos  entre  os  grupos  para:

reuniões  com  outros  equipamentos  da  rede;  escrever  nos  prontuários  e

discutir o andamento dos grupos com as pessoas com quem os coordena; e

tem um dia da semana dedicado a mapear e articular rede, e fazer reuniões

fora do serviço.

Júlio entende que qualquer pessoa do CAPS pode se beneficiar do

atendimento  em  terapia  ocupacional,  e  que  estabelecer  um  atendimento

individual depende muito do encontro com a pessoa e o que ele entende que

pode  propor  para  potencializar  a  vida  dela. Geralmente  propõe  saídas,

entendendo que eu acho que é da característica da terapia ocupacional

estar na vida, e a vida se produz muito mais fora das instituições do que

dentro.

Ele  dá  um  exemplo  de  como  iniciou  um  de  seus  casos  de

atendimento  individual.  Atendendo  a  mães  de  um dos  consumidores  de

drogas  no  grupo  de  família,  faz  com  elas  um  trabalho  de  desmontar

algumas concepções sobre a internação – elas falam em internar pela via de

medida  judicial,  e  ele  apresenta  dados,  por  exemplo,  de  que 98%  das

pessoas internadas contra a vontade não têm sucesso terapêutico – e diz:

você vai estragar a relação com o teu filho,  imagina você na sua casa,

chega alguém lá, te pega, te enfia num lugar que você não quer ir, o que
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que você vai sentir depois? Pensa um pouco nisso. Com essa postura Júlio

entende que criou a possibilidade de uma das mães desejar que seu filho seja

atendido por ele. Ele entende que há um descompasso entre a percepção da

mãe sobre o consumo de drogas do rapaz –  que ele vai morrer por causa

disso - e a concepção do próprio rapaz – que tem uma coisa de sair pra rua.

O rapaz vai ao CAPS, a princípio fala que  quer um trabalho, mas como

recebe um benefício (por um acidente de moto com sequelas), não começa.

Então Júlio apresenta a possibilidade de entender melhor isso e o rapaz diz

que  não quer  mais  trabalhar,  e  vai  embora. Na semana seguinte  a  mãe

procura Júlio dizendo que o rapaz quer muito falar com ele.  No encontro,

ele diz querer namorar, fazer um monte de coisas. Então Júlio apresenta vias

de concretizar isso, mas novamente, ele diz não querer e vai embora. E Júlio

com tranquilidade reconhece que já está em processo de atendimento com

esse rapaz.

Um outro caso que Júlio apresenta como exemplo de atendimento

em terapia ocupacional é o de um rapaz psicótico, cujo processo de cuidado

está sendo construído junto com  a médica,  em que Julio está elaborando

com ela um atestado que permita que ele seja beneficiado pela lei de cotas.

Considera  que  o  conceito  de  cidadania  e  a  garantia  de  direitos  são

operadores importantes de suas práticas.

Sobre as práticas específicas de TO, Júlio explica que TO atende

com outro recurso que não o verbal. Diz não ter instrumentos definidos de

trabalho, mas diz apoiar-se em perspectivas teóricas  para desenvolver seu

trabalho - como uma mala de ferramentas conceituais que vai usando na

prática.  Considera  ser  importante  prudência  na  busca  de  definições,  por

entender que o fato de não haver na terapia ocupacional uma identidade

profissional bem fixada é uma potência da profissão. Reconhece que deve

haver um território de práticas, com fundamentos para as práticas, mas que

não deve ser fixo, mas estar aberto a novas composições.

Elenca alguns autores e teorias das quais lança mão para realizar

suas  práticas:  Deleuze  e  Guattari,  Foucault,  Tony  Negri,  Maurício

Lazzarato, Peter Pélbart,  Daniel Luís, Basaglia, Rotelli, Regina Benevides,
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Eduardo Passos, Tadeu de Paula Souza, Gastão Wagner, Spinoza, Nietzche.

Entre  as  TOs,  cita  Beth  Mangia,  Beth  Lima,  Fernanda Nicácio,  Denise

Barros, Maria Isabel Ghirardi – faz uma crítica a uma extrema falta de

rigor  na  produção  teórica  em  terapia  ocupacional,  que  fala  do  senso

comum,  sem  trabalho  conceitual  sobre  o  que  se  produz.   Assume  que

trabalha com a antropologia em uma perspectiva cultural, e com um tipo de

filosofia  positiva,  pra  vida,  uma  filosofia  da  imanência,  uma  filosofia

prática.

5.4.9 Instrumentos do processo de trabalho de Sílvia: reflexão por meio

de instrumentos educativos e relacionais de análise crítica da realidade 

A fim de propor para as pessoas que atende, reflexão crítica sobre o

processo  de  adoecimento,  Silvia  lança  mão  de  recursos  que  chama  de

“internos e externos”. Claro que interno e externo se conversam a todo

momento,  não  estão  separados,  mesmo porque  ele[sujeito]   vive  dentro

daquele contexto .

Sobre os recursos internos, aponta a criatividade na elaboração do

pensamento crítico, reflexão em cima de cada questão apresentada,  como

elementos importantes.  Considera muito importante a pessoa entender  o

que está acontecendo, entender os fatores que influenciam, o que influencia

naquele problema que ela está destacando ou naquela questão que ela quer

trabalhar. O mais importante, então, é ter uma atuação da TO que promova

uma  reflexão  e  uma  crítica  em  relação  à  situação  que  a  pessoa  está

contando, e a mudança vem muitas vezes com esse processo de reflexão,

mais do que conseguir o emprego que ela queria, muitas vezes  entender

porque ela não está conseguindo emprego,  porque a sua relação com o

trabalho é tão complicada é mais significativo. 

Essa  atuação  do  “interno”  é  mais  centrada  no  indivíduo. No

entanto, Silvia busca nas relações concretas a explicação para os problemas

que  o  sujeito  traz  nos  atendimentos.  O  processo  de  solução  desses

problemas está na compreensão das raízes deste. Dessa forma, se discute

bastante o que é o trabalho, o que é produzir, o que é mercadoria, o que é
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venda e lucro e o que é exploração. 

Apesar dessas discussões permearem todas as ações de Silvia, no

grupo de geração de renda esses recursos ficam evidentes.  Para além de

ensino  de  técnicas  de  confecção  de  produtos  (no  caso  do  grupo  que

coordena, encapar caderno e produzir chaveiros) e de estratégias de venda

da  produção  do  grupo,  Silvia  procura  discutir  processo  de  trabalho  e

processo de produção, principalmente com os  usuários que estão fora do

mercado de trabalho, que têm muita dificuldade para se inserir no mercado

de  trabalho.  Então,  produzem  e  depois  que  terminam,  avaliam  aquele

produto, o tempo que gastaram, a matéria prima, o quanto gastaram, a mão

de obra em cima daquilo, e aí surgem  discussões.

Já os recursos externos ela considera que são aqueles que estão fora

do  espaço  físico  institucional  e  são  complementares  às  discussões

estabelecidas nos atendimentos. Passeios e visitas, por exemplo, a praças no

território e ao CAT, bem como o próprio Grupo de Alta realizado por Silvia

no  CAPS  AD  fazem  parte  dos  recursos  externos.   Silvia  cita  um  caso

emblemático:  Uma vez  atendeu a  um rapaz  que  falou  bastante  sobre  a

questão do trabalho, então foram a um CAT para entender um pouco mais.

Ele disse que não conseguia entender porque ele não era contratado em

nenhuma das entrevistas,  então foram ao CAT para entender  um pouco

mais  os  processos  de  escolha  para  a  vaga,  como  é  a  entrevista,  para

entender que às vezes era um processo de escolha de vaga de trabalho ou

do próprio empregador, mas que não era ele que não conseguia porque não

tinha realmente a vaga.  Silvia quis que o rapaz se desse conta de que a

dificuldade de se colocar no mercado de trabalho não tinha a ver com ele

enquanto sujeito incapaz de realizar um trabalho, mas tinha a ver com ele

enquanto pessoa que pertence a determinada classe social,  com acesso a

determinadas necessidades sociais que não preenche critérios para as vagas

de emprego disponíveis por não ter qualificação para o trabalho. 

Silvia entende que a relação que é estabelecida com os sujeitos nos

atendimentos  é  o  que  especifica  a  TO.  Cabe  ao  terapeuta  ocupacional

auxiliar o sujeito a identificar que as atividades desenvolvidas em sua vida
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são fruto da sociabilidade,  das relações que foram possíveis estabelecer,

que fazem parte de determinado contexto. 

5.4.10 Os instrumentos do processo de trabalho dos TOs entrevistados

A partir da definição de processo de trabalho em saúde (Mendes

Gonçalves, 1992), entende-se que os instrumentos do trabalho devem incidir

sobre as diferentes faces do objeto do trabalho em saúde – as necessidades

de saúde (Campos, Soares, 2013).

Assim,  o que é específico das práticas de cada profissão são os

instrumentos  que  os  trabalhadores  elegem para  transformar  o  objeto  em

produto, para alcançar a finalidade intencionalizada. 

Existe  um arranjo  específico  de  instrumentos  que  se  repete  nas

práticas  dos  diferentes  TOs  entrevistados.  A  composição  desses

instrumentos (técnicas,  saberes,  concepções  de  sujeito  e  sociedade)

sugere sinais de uma prática específica de assistência em terapia ocupacional

para consumidores de drogas em CAPS AD. 

Os autores, conceitos e teorias elencados pelos TOs  desta pesquisa,

apesar de estarem em diferentes campos de produção de conhecimento e

partirem de diferentes bases epistemológicas, apresentam pontos comuns ao

recusarem práticas fragmentadas de intervenção sobre os sujeitos. 

Dos  modelos  levantados  na  bibliografia,  apenas  três  modelos

específicos da profissão foram citados: o Método das Trilhas Associativas

(Benetton, 1994), a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (Mary

Law et al, 2009) e o Método da Escavação (Furtado, Marcondes, 2013). 

Mesmo tendo como referência alguns modelos, os TOs assumiram

uma postura categórica ao recusarem protocolos ou modelos de avaliação e

intervenção em suas práticas. Fato corroborado pela pesquisa de Araújo e

Folha  (2010),  que  explicam que esse  movimento  se  deve  ao  fato  de  os

principais  modelos  teórico-práticos  em terapia  ocupacional,  que  não  são

brasileiros, serem fundados  em perspectivas de homem, saúde e ocupação

diferentes, que não se ajustam com a realidade brasileira.

Portanto, faz sentido que os únicos modelos de atendimento citados
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sejam de autoras brasileiras,  sendo a Medida Canadense de Desempenho

Ocupacional, um modelo de avaliação de desempenho, e não um modelo de

intervenção.  Ainda  assim,  as  TOs  que  o  citam  dizem  usá-lo

instrumentalmente, de acordo com a conveniência de seus eixos, e não de

forma protocolar ou rígida.

Na  mesma  direção,  Araújo  e  Folha  (2010)  apontam  o  mesmo

resultado, apreendendo que os terapeutas ocupacionais pesquisados creem

que não devem restringir-se a uma única perspectiva, mas compor várias

possibilidades de acordo com a demanda.

Considerando  os  trajetos  descritos,  de  formação  fortemente

influenciada pelos princípios da Reforma Sanitária brasileira e das Reformas

Psiquiátrica italiana e  brasileira,  faz sentido que os entrevistados tenham

demonstrado entender como sujeitos de suas práticas: indivíduos de relações

sociais, com direitos e responsabilidades no grupo social e no território de

que fazem parte.

Apreendemos  um  uso  da  horizontalidade como  instrumento  do

processo  de  trabalho  dos  TOs  entrevistados.  Apesar  de  poder  compor

momentos  das  práticas  de  outros  trabalhadores  nos  CAPS,  o  exercício

permanente da horizontalidade na relação terapeuta-paciente, nos parece que

torna-se instrumento dos TOs, na medida em que eles se apropriam dessa

forma  de  relacionar-se,  e  conscientemente,  estabelecem  elementos  de

horizontalidade  entre  eles  e  as  pessoas  atendidas,  com  a  finalidade  de

produzir uma transformação. As relações nas instituições e na sociedade não

são horizontais, e é justamente isso que se questiona ao relacionar-se com a

pessoa atendida como um indivíduo potente, capaz de tomar decisões sobre

si e capaz de questionar estruturas de poder nessa relação e nas relações

institucionais de que faz parte.

[…]  a  gente  [terapeutas  ocupacionais]  consegue  entender  o  que  é  a
horizontalidade.[...]  Que  eu  mudo  também quando  estou  fazendo,  me
afeta também […] e não tenho nenhum problema hoje de deixar claro que
isso acontece comigo (Jasmim).

Acho que a gente tem esse lugar de técnico que é um lugar de poder, não
é só assimétrico, é de poder, é de quem pode dizer pro outro o que é



222

melhor pra ele. E escapar desse lugar o tempo inteiro é difícil, porque a
gente vai sendo convocado pra esse lugar, e pode ter um gozo nesse lugar
também. "Médico é aquele que salva vidas". E “TO também salva vidas
da destruição”. “De vidas que estão muito abandonadas, destruídas, com
muitas  rupturas”.  A gente  pode  ajudar  a  "salvar"  as  pessoas.  E é  um
exercício de sair desse lugar, porque eu acho que é uma desconstrução.
Acho  que  tem  uma  construção  de  terapeuta,  mas  que,  a  partir  dessa
perspectiva da cidadania e tudo mais, é como que, antes de tudo, somos
dois sujeitos, um de frente pro outro e eu tenho um papel que é diferente
do  dele,  obviamente.  Não  dá  também  pra  negar  que  não  tem  uma
diferença, tem uma diferença, mas construir o acompanhamento a partir
do que ele vai trazendo, né (Iracema).

Porque,  é  aquilo,  tudo acontece  diferente  na  TO comparando com os
outros grupos, porque nos outros grupos é muito aquela coisa de sentar e
"eu-fiz-tal-coisa-no-final-de-semana", tal, eles preparam muito o que eles
vão falar. Mesmo que falem, né, as questões deles e tal. Mas com a TO
acaba  sendo  mais  solto,  eles  criam  uma  relação  de  amizade,  e  eles
acabam falando "ah, fui não sei aonde, fiz não sei o quê", coisa que eles
às vezes seguram pra falar em outro lugar, falam de um jeito diferente...
Então acho que esse ambiente, né, nessa relação mais próxima que vai se
criando, que também se cria conflitos, né, e que a gente vai trabalhando.
E cria uma proximidade mesmo, né, em relação ao próprio profissional.
Eu sinto muito isso, né, que tem aquela coisa "Ah, a [Iara] é a que a gente
pode falar e tal, que não sei o que", quando aí surge um problema dum
com outro  querem me  contar,  […]  Então  acho  que  abre,  assim,  pras
relações. E que, sem querer fazer aquela coisa de "treinamento pra fora",
mas  acho que  acaba  reproduzindo algum aprendizado nas  relações.  E
acaba se tornando um pouco diferente (Iara).

Esse  questionamento,  produzido  a  partir  do  exercício  da

horizontalidade na relação terapêutica, (e nisso marcamos a concretude do

ato ao invés da interpretação abstrata ou da prescrição de condutas que não

se  referem  à  singularidade  da  situação  com  que  se  está  lidando),  se

configura  em  instrumento  político-pedagógico  de  trabalho  por  instaurar

reflexões produtoras de transformação nas relações entre esses sujeitos  e

com as instituições. 

eu tenho grupo de direitos humanos, […] sou eu e uma psicóloga. […] A
terapia  ocupacional  aí  surge  sobre  essa  questão  [...]  do  fazer  e  dos
direitos, como espaço pra gente trabalhar essas nossas relações com o
mundo, com as coisas, o quanto que a gente tá dentro de um contexto e o
quanto que isso interfere também no nosso dia a dia. E é um espaço, é um
grupo  importante  que  a  gente  sempre  tenta  tirar  essa  questão  que  tá
centrada  no  indivíduo,  né,  o  indivíduo  como  responsável,  ou  como
doente. Então a gente acaba discutindo bastante a questão da violência, a
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questão do espaço, a questão da rede, a questão do contexto, é um dos
grupos que eu mais gosto de fazer atualmente […] e eu acho que tem uma
presença muito forte da terapia ocupacional nesse sentido de mostrar as
relações […] e o tanto que o contexto influencia nas nossas atividades
também, né, no que a gente produz, e na nossa relação de bem estar com
a gente mesmo e com o mundo (Silvia).

[o grupo educativo em saúde] é um grupo que gosto bastante de fazer...
Acho legal eles saberem como funciona a droga, o que ela faz […] se
pensar que isso é uma coisa para evitar o uso, acho que é idealizar muito
assim. É de conhecimento,  coisas que tem que saber. Como medicação:
o que a medicação faz, o que a medicação não faz, eles não tem como
medir sozinhos isso. […] Acho que não faz sentido por exemplo, eles
vêem ainda o profissional de saúde como algo... principalmente médico,
detentor do saber, o cara sabe, então se ele passa um remédio eles não
podem perguntar o por que. […] não, eu tenho que saber o que estou
tomando:  “ah...  tem  efeito  colateral...  chega  tremendo...  está  usando
Haldol...”[...] tem que saber (Laura).

Aí ela escolhe ficar na favela, cuidando do barraco dela, agora. E aí, tem
coisas que você não tem controle também. E eu acho que isso é bem
importante também: não querer controlar os processos da vida dos outros.
Eu podia estar desesperado porque é muito pouco tempo que ela passa lá
no CAPS. [...] Não vou ficar atrás dela querendo […] fazer ela vir pro
CAPS...  Não. […] Ela tem o saber que tem que ser valorizado, não é
nosso saber institucional, técnico, que é melhor do que o deles. […] E a
gente também tem que ter noção de que é muito chato a instituição, né?!
Não é a salvação. [...] É um lugar entre outros. Pode servir por um tempo,
mas é bom que não sirva durante muito tempo, para a pessoa também não
queira  ficar  lá,  porque  aí  você  troca  uma  coisa  por  outra.  A própria
instituição começa a bloquear os processos de vida da pessoa. Ela vai
ficando dependente da instituição (Julio).

 E essa ideia das trocas sociais também. Por onde mais essa pessoa está
circulando? O CAPS significa o quê na vida desse sujeito também? Pra
além de um espaço de "tratamento", e aí tratamento entre aspas também,
né, o que que a gente tá querendo dizer com isso? Mas esse serviço pode
ser o único espaço de troca social desse sujeito, e como é que a gente
trabalha isso? E a gente acha que tudo bem, né, a gente acha que essa é a
nossa função, ou que pode ser a nossa função no momento, mas poder
questionar isso e construir essas questões, eu acho que tem a ver com os
elementos da terapia ocupacional (Iracema).

Eu acho que [a terapia  ocupacional] trabalha com a linha de expressão,
no debate,  ela  ajuda as  pessoas  a  se  colocarem em grupo,  de alguma
forma,  por  conta  de  criar  um  espaço  de  acolhimento,  através  das
atividades,  né.  De  espaços  que  não  é,  a  gente  fala,  na  prática  você
consegue construir também um ambiente acolhedor. É aquilo, o ambiente
social  e  a  terapia   é  super  importante,  você elabora  de outras  formas
várias  questões.  […]  quando a  gente  faz  uma atividade coletiva,  por
exemplo, é muito mais fácil começar um processo de vínculo total, de
começar  esse  processo  em grupo,  né,  de  deixar  de  ser  um monte  de
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pessoas e ir virando um grupo. A atividade puxa pra isso. Eu acho que a
TO trabalha na mente a possibilidade de estar em grupo,. [...]Eu acho que
a coisa de trabalho coletivo, de cooperação, de pertencer a TO ajuda nisso
(Cecília).

O questionamento das estruturas autoritárias de poder corroboram

as propostas de autores que os trabalhadores citam como fundamentos de

suas práticas (Foucault, Basaglia, Saraceno, Goffmann).

Silvia chama de fazer crítico aquele instaurado por esse processo de

reflexão  sobre  as  relações,  estendendo  o  questionamento  para  além  da

discussão sobre o poder, por entender que é necessário, para a produção de

sujeitos  críticos  e  capazes  de  transformarem  as  próprias  vidas,

questionamento  e  crítica  também  sobre  a  estrutura  socio-econômica  da

sociedade. 

Apesar  de  apenas  Sílvia  localizar  suas  práticas  como

fundamentadas na saúde coletiva, encontramos também em Iara e nos outros

entrevistados,  embora de forma mais  difusa,  uma compreensão de que a

determinação dos processos saúde-doença é social.

Essa compreensão se manifesta a partir da análise desse fazer que

desvela elementos de sua composição: na análise da forma de fazer a vida,

mostram-se para os  TOs, que sabem observar  pormenorizadamente esses

processos, elementos de fortalecimento e de desgaste na produção das vidas

das pessoas.

eu acho que o TO, ele contribui mesmo neste processo desse fazer mais
crítico […] de como você tem uma questão de um processo do fazer
humano [...] que são as atividades que você cria, as relações que você cria
na sua vida com as coisas e com os objetos e com as pessoas, e esse
processo não é só atividade final […] Às vezes você tem uma intervenção
muito no que é o objeto final, na demanda e pouco nesse processo até
chegar  nesse  ponto,  o  TO  ajuda  a  realmente,  [entender]  todo  esse
processo tanto de adoecimento quanto o processo de relações, às vezes
que  estão  prejudicadas,  as  atividades  que  estão  comprometidas.[...]  a
contribuição  realmente  do TO é nessa  crítica  em relação a  esse  fazer
humano, […] porque as pessoas entram lá muitas vezes buscando: “eu
quero parar por completo de usar a droga, e vim aqui pra parar, vim aqui
pra  buscar  o  remédio,  pra  buscar  uma  internação,  pra  buscar  um
tratamento”.  E  a  gente  vai  desmistificando  algumas  coisas,  […]  o
tratamento a gente acaba explicando que não é só a medicação, mas é
também um processo de reflexão, de crítica, em relação à situação atual e
que o problema não se passa na pessoa, né, mas está, as vezes está muito
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além do que a gente consegue enxergar ali (Silvia).

Mas aí a gente faz o grupo de cidadania que é um grupo que a gente tenta
mesmo pensar  nas  pessoas  enquanto sujeitos  de transformação da sua
história e da história social, né, de pensar mais como fazer ainda parte de
um coletivo, porque eu acho que é isso né, a gente tem todos os grupos
muito voltados pro indivíduo, indivíduo, e aí é pensar no eu dentro desse
coletivo. E aí vai muito do que tá pegando na hora, mas basicamente a
gente  precisa  discutir  bastante  sobre  políticas  públicas,  sobre  a
constituição, enfim, são os temas que vão surgindo e essa apropriação,
né?! Então a gente bate muito na tecla de se apropriar dos seus próprios
direitos, de se apropriar das questões políticas, etc.,  porque é isso que
muitas  vezes  vai  possibilitar  a  tal  da  autonomia.  Você  saber  quais  as
possibilidades que existem, você saber como se localizar nisso tudo e
como propor novas coisas. Como são, pra poder modificar o que não tá
legal, enfim. E aí é que a gente também consegue refletir sobre muitas
coisas que a gente vê que eles vão passando, né. Então, a gente acaba
sempre  caindo  numa  questão  de  saúde  mental,  AD,  processo  das
internações, das internações em comunidades terapêuticas. E a gente acho
que consegue fazer esse processo de elaboração que muitas vezes eles
veem assim meio "ah, é, eu que não aguentei, eu que não consegui", uma
certa  culpabilização  ou  então  achando  que  foi  uma  experiência
individual, porque "ah, eu fui pra lá e aconteceu coisas bizarras, mas é
porque é ali, é aquela comunidade". E aí a gente tenta colocar isso em um
contexto maior, entender pra quê que isso serve, etc. e tal. É um grupo em
que  a  gente  admite  ter  posição.  A  gente  não  fica  na  neutralidade.
Inclusive  até  mesmo  posicionamentos  diferentes  entre  nós  que
coordenamos  o  grupo,  a  gente  sustenta  isso  mesmo:  aqui  é  pra  ter  a
posição que vocês quiserem, a gente tá aqui pra discutir, refletir (Iara).

O fazer crítico configura um instrumento do processo de trabalho

dos TOs a partir  da consciência  destes  trabalhadores  sobre as  formas de

fazer a vida que se dá pela sua análise pormenorizada; e do uso intencional

delas manifestado na proposta de experimentação de fazeres de forma mais

consciente, para os sujeitos atendidos. É possível afirmar que o fazer crítico

é proposto e desenvolvido a partir da possibilidade de tanto o TO, quanto a

pessoa atendida enxergarem e terem maior clareza sobre o objeto que se

quer transformar. Se no processo de trabalho, o instrumento carrega em si

elementos  do  objeto  e  da  finalidade  (Mendes  Gonçalves,  1992),  um

instrumento  que  esteja  a  serviço  de  transformar  a  vida  a  partir  do

questionamento das estruturas da sociedade exige recorte amplo do objeto:

um objeto mais complexo que o corpo biológico, ou as estruturas psíquicas

individuais,  ou  mesmo  as  relações  restritas  às  condições  de  reprodução
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social.

Nas práticas descritas que pretendem instaurar processos reflexivos

a partir do fazer crítico, encontramos algumas semelhanças com a proposta

da redução de danos emancipatória, que visa

reiterar a saúde como direito social;  [...] desenvolver práticas sociais e
de saúde não restritas ao controle das drogas ilícitas e que criminaliza
os usuários dessas drogas; denunciar as desigualdades de reprodução
entre as classes e promover a compreensão das raízes dos problemas do
consumo  de  drogas  nas  diferentes  classes  sociais  (Soares,  2007,  p.
130-1).

Fundamentados  na  RD  emancipatória,  Soares  e  Jacobi  (2000)

propõem  ações  educativas  que  nos  parecem  dialogar  com  as  propostas

apresentadas  pelos  TOs.  Os  autores,  ao  desenvolverem a  análise  de  um

projeto  de  prevenção  em escola,  consideram essencial  a  composição  de

projetos  específicos,  com  a  utilização  de  instrumentos  apropriados  às

realidades  específicas,  de  acordo  com a  realidade  material  concreta  dos

sujeitos da ação (Soares, Jacobi, 2000). 

Os  depoimentos  dos  entrevistados  apresentam  intensa  conexão

entre o trabalho do TO e as bases materiais concretas do trabalho e da vida

das pessoas que atendem; como se relacionam e que experiências têm com

essas bases materiais, sendo a partir delas que estabelecem os parâmetros

para trabalhar. Isto é não há processo de trabalho sem que se traga à tona os

o ponto de partida do trabalho, os elementos de trabalho e vida trazidos

pelas pessoas atendidas – objeto do trabalho.

Eu desconstruo um mito, trago dados, a gente traz matéria de jornal sobre
crime  que  tá  levando  à  tortura  [...]  Então  quando  os  familiares  vêm
falando de internação eu coloco o meu ponto de vista mas deixo claro
também que não é uma verdade,  que esse é  o meu ponto de vista.  E
coloco o ponto de vista do CAPS também, falo que o CAPS tá aqui pra
mostrar que outras coisas são possíveis (Julio).

O outro  paciente  que  eu  relatei  continua  usando [drogas],  mas  ele  tá
usando de um jeito bem mais consciente, bem menos destrutivo.[...]  o
projeto dele é um pouco elaborar... Ele quer ter uma moradia autônoma,
seja uma pensão, um quarto, ou se ele quer ir pra casa da irmã ou do
irmão. [...] E agora ele tem um benefício, então ele não vai chegar de
mãos abanando pros familiares. Então eu tenho trabalhado com ele essas
questões de moradia e de família, mas ele decidiu, "não, eu preciso de um
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lugar  fico  pra  eu  pensar  se  eu  quero...  se  eu  vou  dar  conta  de  uma
pensão",  que ele chegou a ir,  "se eu vou morar numa pensão ou num
quarto, ou se eu vou morar com a minha família". Mas eu acho que ele tá
muito mais responsabilizado no tratamento dele, muito mais (Cecília).

Acho que isso é da terapia  ocupacional. E de compreensão, e aí acho que
tem a ver da reabilitação psicossocial, mas enquanto uma base da terapia
ocupacional, da qual eu me aproximei, de pensar quais são os cenários de
vida por onde esse sujeito circula e onde a gente poderia pensar algumas
intervenções. Então pensar como é que é a casa. Como é que você tá na
sua casa? Quais são as relações que você tem na sua casa? Como que é o
espaço  da  sua  casa?  Você  tem  um  quarto?  Porque  aí  a  gente  ia
descobrindo  coisas  que  as  pessoas  jamais  pensariam,  assim,  mas  tem
gente que não dorme dentro de casa, tem gente que dorme do lado de
fora, no quartinho do lado de fora, no colchão do lado de fora, né, em
algumas situações... Isso vai dizendo de como é que tão as relações dele
naquela  casa,  qual  que  é  o  grau  de  autonomia,  de  decisão  e  de
apropriação daquele espaço. […]  Eu acho que tem a ver com essa ideia
da  construção  de  projetos  de  produção  de  sentido  baseado  na  vida
concreta do sujeito, de garantia de melhora de condição de vida concreta.
Aí lembrei agora, acho que tem a ver assim, lembrei de uma apresentação
que  eu  vi  do  DBA  [programa  municipal  De  Braços  Abertos],  da
coordenadora,  né?!  E  ela  falando,  "a  gente  fala  muito  das  pessoas
poderem  escolher  se  elas  querem  usar  crack  ou  não,  mas  pra  elas
poderem  escolher  elas  tem que  ter  uma  casa  e  tem  que  ter  comida"
(Iracema).

eu acho que eu sou muito, esse trabalho conjunto com o usuário, né, claro
que se eu percebo nessa avaliação que a questão não tá tão centrada nele,
né que é algo do contexto, […]  recursos que são mais concretos mais
materiais  mesmo,  então  já  fiz  atendimento  de  […] discutir  um pouco
mais sobre a questão do trabalho, [...] por exemplo uma vez eu atendi um
moço que me falou bastante sobre essa questão do trabalho né então a
gente  foi  a  um CAT pra  entender  um pouco  mais  ele  disse  que  não
conseguia  entender  porque  ele  não  era  contratado  em  nenhuma   das
entrevistas que ele [fazia], então a gente foi no CAT para entender um
pouco mais os processos de escolha de vaga como é a entrevista então pra
entender que não era ele que era às vezes um processo de escolha de vaga
de  trabalho  ou  do  próprio  empregador  mas  que  não  era  ele  que  não
conseguia, mas era porque não tinha realmente vaga, tem um interesse de
quem tá contratando o que às vezes não tem como como absorver aquela
demanda  então  quando  eu  falo  externa  é  quando  a  gente  acaba
trabalhando com isso que não tá centrada no indivíduo (Silvia).

Entendemos que elementos da vida concreta das pessoas atendidas

são  tomados  como instrumentos  de  trabalho dos  TOs,  e  são  o ponto  de

partida para a consecução do trabalho. As propostas de experimentação do

fazer  crítico  não  se  manifestam  em  um  campo  abstrato  de  sugestões,
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interpretações  ou devolutivas  abstratas  dos  trabalhadores  para  as  pessoas

atendidas;  eles  se  manifestam  na  realização  e  análise  conjuntas  de

atividades. É ao executar e analisar as atividades em terapia ocupacional,

que se estabelece o processo de transformação dos sujeitos atendidos. 

Do ponto  de  vista  marxista,  que  orientou esta  investigação,  é  a

partir  das próprias necessidades que o homem se coloca a transformar a

realidade e a transformar-se, produzindo a si mesmo e assim, produzindo

sua história (Mendes Gonçalves, 1992); essas necessidades são produzidas a

partir das possibilidades materiais da realidade de responder a carecimentos

individuais* (Mendes Gonçalves, 1992).

Desse  ponto  de  vista,  os  processos  de  trabalho  em  saúde  são

organizados para responder a necessidades de saúde compreendidas como

necessidades sociais. 

Observamos  neste  estudo  que  as  práticas  de  TOs  tendem a  ser

disparadas através de processo conjunto (terapeuta e pessoa atendida)  de

tradução de  carecimentos  e  demandas  trazidas  em necessidades.  Os TOs

elegem  e  utilizam  instrumentos  de  forma  consciente  ou  seja,  sugerem

elementos  da  realidade  que  apresentam condições  de  ativar  nos  sujeitos

atendidos o processo de tomada de consciência sobre suas potencialidades

individuais para viver a vida.

A realidade  estudada  mostra  práticas  potencialmente  capazes  de

promover transformações nas necessidades de saúde das pessoas atendidas,

por  apresentar  competências  para  instaurar  transformação  nas  formas  de

trabalhar

eu faço  um grupo de geração de  renda que na  verdade a  gente  tenta
estruturar  é,  como um espaço também pra  gente  discutir  processo  de
trabalho, processo de produção, então a gente tem muitos usuários que
estão fora do mercado de trabalho, tem muita dificuldade pra se inserir no
mercado de trabalho ou pra se reinserir, então a gente acaba usando esse
espaço pra discutir um pouco sobre, não só pra produzir coisas pra vender
né, mas pra discutir um pouco essa questão do que é produzir, do que é
estar no mercado de trabalho, o quanto isso interfere na nossa vida, então
a gente tenta tirar um pouco só dessa coisa de produzir só pra gerar renda
[...] é um espaço que eles gostam bastante porque eles aprendem coisas

* As necessidades são individuais, mas são produzidas socialmente a partir as formas de 
reprodução social do grupo social de que o sujeito faz parte (Mendes Gonçalves, 1992).
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novas e eles acabam levando depois pra produzir em outros espaços, a
gente aprendeu a fazer um caderno encapado eu lembro que um começou
a fazer e vender depois fora do CAPS. […] No grupo de geração de renda
eu acho que a  TO tá  nessa  questão  também de discutir  o  que  é  esse
processo de trabalho, né, então a gente discute bastante o que é o trabalho
[…] essa questão da mercadoria, e a gente até discutiu um pouco sobre o
que é venda o que é lucro então a gente usou bastante o conceito de o que
é exploração...  então [...]  avaliando aquele produto,[...]  eu lembro que
teve uma, uma das coisas que a  gente fez que foi muito difícil e que era,
era um chaveiro, [...] teoricamente [...], teria um valor menor, […] mas
que eles  tiveram dificuldade muito grande pra fazer […] eles  ficaram
muito nervosos, era uma coisa que exigia muito […] e no final o produto
não ficou tão bonito quanto o caderno,  mas eles tiveram um desgaste
muito grande na produção. E aí dá pra discutir tudo isso, então por isso
quando a gente fala geração de renda, não é só pra vender […] [e essa
complexidade] é a TO [quem discute],  porque assim eu acho que esse
olhar, né, da questão do que tá sendo produzido, e da questão da relação
que você tem com aquela produção, e depois como isso chegou, a forma
disso, depois a gente ter essa  discussão da mercadoria, do quanto esse
processo pode ser  desgastante, eu acho que é a TO que traz pra discussão
(Silvia).

Eu acho que a questão do trabalho como um pouco de garantia de um
pouco de estabilidade na vida urbana.[...] Como a gente tá muito ligado à
ação humana e ao cotidiano, e o trabalho é uma atividade importante, e a
gente pode até falar  em ser estabilizador do cotidiano...  Eu não gosto
muito de usar essas coisas senso comum, mas... Então eu acho que a TO
tem um olhar  especial  pro trabalho por  conta  disso.  Cotidiano e  ação
humana (Julio).

Olívia:  Então,  eu acho que a gente precisaria pensar sempre algo que
estivesse ali no intermeio, sabe. Talvez trabalhar com eles essa coisa do
processo. O que que é trabalhar? Trabalhar exige algumas coisas. Daí, né,
os olhinhos ficam... Trabalhar tem uma coisa que é rotina, que é horário,
que é tarefas...
Aline: Os olhos brilham por que você acha que isso tem a ver com a
terapia ocupacional?
Olívia: É! (Olívia).

Não é só estar empregado ou não, mas poder complexificar essa ideia de
trabalho enquanto um campo de construção da identidade, enquanto um
campo de intermediação com o mundo, enquanto um cenário de ganho de
autonomia e de independência, e de cidadania, né (Iracema).

[sobre os critérios de encaminhamento para atendimento específico em
TO],  acho que  a  desorganização  e  uma gravidade  maior  do  caso  [...]
Questão  de  trabalho,  quando  a  desorganização  está  muito  atrelada  ao
trabalho (Jasmim).

É preciso,  entretanto,  estar  muito  atento  para  não fazer  um uso

alienado do trabalho (enquanto emprego, forma de gerar renda), que reitere
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a reposta  a  necessidades  restritas  a  procedimentos,  como Júlio  observou

com muita clareza:

durante um tempo eu tive um grupo de economia solidária, mas aí a gente
foi discutindo várias questões, a gente fez formação, e fomos entendendo
que não dá pra fazer tudo dentro dessa unidade, dentro de um serviço de
saúde, por conta do lugar da ação, por conta da mentira que a gente vai
reproduzindo,  vai  falando  que  vai  virar  renda  e  trabalho,  que  é  uma
mentira, e vai enganando os usuários [do CAPS] com isso. E por uma
reprodução de estigma, então você ter uma tenda de metal é economia
solidária, você não vai pra feira da vila madalena, né?! E aí você vende
uma coisa horrorosa, que a pessoa compra por dó. Então, depois dessas
discussões todas, aí foi encerrado [o grupo]. […] Tinha uma engenharia,
era um propósito bem interessante, mas que não dava pra ser no serviço
de  saúde  mental,  porque  a  equipe  entendia  como  um  tratamento,  os
usuários entendiam como um tratamento, então ficava bem...[...] a ideia
de ficar querendo vender comidinha pra ganhar R$30,00 por mês, né?!
(Julio).

A instauração  de  processos  criativos mostrou-se  importante  nos

processos de trabalho em terapia ocupacional, a partir da proposta de que os

sujeitos  criem  respostas  para  a  própria  vida  em  lugar  de  responder

automaticamente  ou  reiterar  os  comportamentos  repetitivos  e  destrutivos

que fazem parte do sofrimento que os trouxe até o CAPS. Pareceu caro aos

TOs entrevistados que as pessoas atendidas possam estabelecer estratégias

singulares para lidar com os acontecimentos da vida, o que se manifesta já

nas propostas de fazer crítico e tomada de elementos da vida material como

instrumentos,  mas  ainda  não  é  relacionado  por  eles  ao  processo  de

transformação da realidade e de si de forma dialética. Apesar disso, os TOs

parecem ter clareza sobre a essencialidade do protagonismo e autoria dos

sujeitos sobre suas vidas para que se produzam de forma menos alienada.

Bom, eu acho que tem uma questão […] deles se sentirem capazes de
criar um projeto, de promover um espaço de criatividade, de lidar com o
novo (Iara).

Acho que a contribuição maior da TO, depois de ter pensado, acho que é
em relação a  despertar  o  potencial  criativo das pessoas.  Eu acho que,
realmente, com as atividades, e não só as terapia s, mas com as atividades
que a gente propõe, que a gente acompanha, você coloca o sujeito pra
agir, né, ele vai ter que pedir, é ali, naquele momento, ele é cobrado, às
vezes não é por nós, mas por outra pessoa do grupo, mas enfim. A gente
cobra dele respostas. E eu acho que a TO trabalha muito criatividade, e a
criatividade pode ser usada de muitas formas. Você nem precisa explicar



231

isso pro sujeito, [...] mas a pessoa é tomada pelo fazer criativo que ela
leva pros espaços. Enfim, a gente vê depoimentos de saídas em que as
pessoas tiveram depois de trabalhar algumas coisas. Acho que a gente
ajuda  muito  na  criatividade  e  no  cotidiano  criativo,  no  dia-a-dia  da
criatividade. Acho que mais que as outras profissões, acho que nelas é um
eixo complementar (Cecília).

[Quando  eu  realizo  um  atendimento  em  terapia   ocupacional]  eu  to
visando a abertura. Eu to visando que saia de uma coisa restrita e que
possa abrir, que a gente possa sempre, tipo que to eu e você aqui e que a
gente possa criar outros papéis, que o que se faz aqui pode ir para outros
espaços, né, então é criar uma abertura. Talvez isso faça uma atividade,
talvez isso, mais pra frente vá trazer mudanças, né (Cláudia).

[...] a gente acaba trabalhando um pouco sobre a questão da criatividade
né,  na  elaboração  do  pensamento  crítico,  reflexão  em  cima  de  cada
questão apresentada ali então, claro que interno e externo se conversam a
todo  momento,  não  estão  separados,  mesmo  porque  ele  vive  dentro
daquele contexto né dentro na sociedade mas tem hora que eu acho que
realmente minha atuação é mais centrada no indivíduo e hora a gente tem
que trabalhar mais com as questões do contexto mesmo (Silvia).

Algo da estética parece ser relevante no trabalho dos TOs quando

estão focados na produção de processos criativos, e também na avaliação

dos  desfechos  do  trabalho  e  da  melhora  dos  sujeitos.  Apresentar  a

possibilidade aos sujeitos de relacionarem-se com a estética dos espaços, de

suas aparências e/ou do que fazem no mundo (produtos, gestos, formas de

se relacionarem) mostra-se potente no estabelecimento de relações menos

automatizadas  e  mais  autênticas.  Se  um  dos  problemas  mais  prementes

relacionados  ao  consumo  problemático  de  drogas  reside  em  uma

fetichização dos objetos e das relações (Santos, Soares, 2013), as práticas

instauradoras  de  processos  criativos  podem  representar  uma  via  de

desalienação e reapropriação de si mesmos, manifesta esteticamente.

ele  também  foi  construindo  um  processo  de  se  encontrar  enquanto
trabalho,  enquanto,  ele  queria  trabalhar  como palhaço,  atualmente  ele
trabalha como palhaço, ele tá na Paraíba, e ele ainda faz uso de droga, é,
mas mantém isso que ficou como estratégia de criação, de vida, de uma
possibilidade de estar  no mundo de um outro jeito.  [A gente  criou o]
nome, que ele ia ter como palhaço, a roupa que foi confeccionado. Eu
atendi  ele  individualmente,  e  a  assistente  social  que  era  uma  ótima
costureira, eu chamei pra vir ajudar a gente a confeccionar a roupa dele,
ele começou a desenvolver o trabalho lá [no CAPS], na festa de natal ele
fazia as brincadeiras dele, e tal, e depois fora ele continuou com isso que
era um desejo dele que foi construído ali, né, nas várias interfaces, foi
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possível, assim, acho que tem o que é da TO, mas tem o que é da coisa de
estar em vários espaços lá também (Cláudia).

[...]  nesse  momento,  queria  estar  como  TO  de  uma  forma  mais  nas
entrelinhas, né. Então acho que de poder estar muito mais nos espaços
abertos,  acho  que  poder  favorecer  um  processo  criativo  mais  aberto
(Olívia).

E daí foi muito legal […] elas tinham trazido uma proposta de fazer um
panô*,  umas  histórias  de  vida  com  recortes,  que  elas  pudessem  ter
costurado. [...] e agora esse panô conseguiu ser finalizado, depois de um
tempo. [...] E tá lá na entrada do CAPS. E aí, como foi difícil pra algumas
poder construir aquele pedacinho da história, de poder colocar daquele
jeito,  de um jeito que talvez não ficou o mais  lindo possível,  mas de
poder [fazer] […] E nesse momento do CAPS a gente tá num momento
muito difícil da equipe e quando, no dia que elas colocaram foi na sexta
né. [...] Aí sabe quando você olha e fala "puts, acho que a gente tá assim,
né". Foi tão reflexivo do nosso processo de equipe.  […]  eu me senti
super contemplada, muito satisfeita de poder ver, e acho que de alguma
forma pode ter mexido com parte da equipe, né?! Não é só uma coisa
bonita  na  parede,  mas  [...]  fazia  sentido.  Então  acho  que  a  terapia
ocupacional, de alguma forma, a gente vai fazendo essas contribuições,
assim, né (Olívia).

E aí a gente vai desenrolando e aí no primeiro dia que ela vai comigo, ela
coloca com um brinco. Ela nunca tinha usado brinco. Um brinco bem
bonitinho,  de  plástico,  mas  um  brinco,  sabe.  Achei  aquilo  de  uma
brincadeira, de uma beleza. E aí a gente conseguiu romper com a feiura
dela. Ela foi ficando bonita.[...] Mas aí eu acho que não era só meu. E
pelo afeto  que  foi  rolando dentro  do CAPS com todo mundo,  e  pelo
cuidado que todo mundo tava dando pra ela, então não dá pra colocar só
em cima da TO, assim. É um trabalho complexo, feito por um grupo. E
também em relação com os usuários, com os usuários também. […] E aí
você consegue que a pessoa volte a se olhar e ter vaidade, eu acho isso
muito bonito. Aí depois a gente vai nas roupas de doação e começa a
olhar as roupas, quase como que indo comprar, sabe?! Então ela pega,
escolhe. Poder escolher o que quer e recusar. E falar, "ai, não quero esse
aqui", "roupa de crente eu não gosto", "sou velha mas eu gosto de roupas
de menininha,  bem apertada".  […] Ela vai  ficando alegre também, ao
mesmo tempo. E participa dos grupos com música, assim. E começa a se
cuidar, e a conversar com os outros. Vai rompendo a tristeza e, apesar de
toda a história que ela tem (Julio).

Todos  os  TOs  entrevistados  mostraram  o  estabelecimento  de

atividades e articulações fora do CAPS, como parte importante do trabalho,

e uma função do serviço que geralmente é lembrada e realizada por eles nas

equipes. Esses trabalhadores manifestaram clareza sobre a importância de

* Panô – painel construído coletivamente, de tecido, que geralmente se pendura na
parece como um quadro.
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que o trabalho extrapole as relações internas à instituição para que tenham

real impacto transformador nas vidas das pessoas atendidas.

Em  outras  palavras,  por  reconhecer  necessidades  ampliadas,  os

TOs consideram a importância dos espaços externos, tanto para reconhecer

necessidades de saúde, quanto para identificar e articular ações com outras

instituições sociais.

Segundo  Giovanella  e  Escorel  (2009)  é  só  por  meio  de  ações

intersetoriais que se alcança o âmbito dos determinantes sociais do processo

saúde-doença.

Tô falando em terapia ocupacional porque eu acho que é isso. Terapia
ocupacional não precisa estar dentro do CAPS, eu acho que é da nossa
característica  estar  na  vida,  e  a  vida  se  produz  muito  mais  fora  das
instituições do que dentro (Julio).

é, a gente fez um sarau no CAPS, mas acho que tem uma coisa específica
da TO, de pensar a cultura,  a arte,  de quanto aquilo estava dentro do
nosso processo de trabalho, que eu acho que a TO articula isso muito
bem. Tanto que foi uma TO que disparou o sarau, e que acho que a TO
que  vai  ter  essa  potencialidade  de  poder  ampliar  esse  sarau  para  o
território, e de articular com outros equipamentos. [...] todo esse viés da
cultura, de poder olhar esses outros dispositivos, que não só a saúde […]
fazer junto, fazer junto no território […] Acho que outros profissionais
ficam mais enrijecidos assim...  a TO, além da intervenção técnica tem
uma coisa que extrapola, que é estabelecer relações... (Jasmim).

Eu era a única TO. Tinha um coordenador técnico, tinha um coordenador
administrativo, mas eu achava que esse corpo-a-corpo junto com a equipe
eu fazia muito, de ajudar a pensar os grupos, de ajudar a pensar o fator
organização  mesmo,  os  fluxos,  o  trabalho  com  a  Rede,  todo  mundo
achava que era bobagem, mas era  eu que ia  lá,  fazia reunião com os
outros serviços, eu que ia nas reuniões de Rede, e que tomava essa frente.
Então, não sei se era um papel do TO, mas era um papel que eu assumia.
[…] Acho que por isso também que eu vou ocupando um pouco esse
lugar de articuladora de Rede de alguns processos do serviço, porque eu
acho  que  uma  das  minhas  bases  são  as  políticas,  né?!  As  políticas
públicas. Então, a política do ministério da saúde pra álcool e drogas, isso
tudo já traz diretrizes importantes pro trabalho, já é uma base teórica da
minha ideia. […] E aí eu fui entendendo que muitas coisas eu conseguia
carregar,  […]  de  compreensão  do  sistema  de  saúde,  mas  também de
compreensão dos direitos dos cidadãos, de compreensão de escolha de
tratamento, de compreensão de respeito ao outro (Iracema).

Elementos da psicanálise foram identificados majoritariamente nas

entrevistas  de  Olívia  e  Laura  como  instrumentos  de  interpretação  das
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atividades realizadas pelos sujeitos, mas sem que ficasse claro a serviço de

que  estavam  as  interpretações,  que  pareciam  desconectadas  de  algum

propósito de transformação do objeto de trabalho.

Os  excertos  abaixo  exemplificam  a  utilização  de  atividades

expressivas como instrumento para fornecer subsídios de interpretação do

sofrimento da pessoa atendida. É possível perceber, entretanto, que nem a

interpretação e nem a atividade do sujeito se colocam como instrumentos

para transformação, desse sofrimento ou de algum elemento problemático

para a pessoa atendida, para além da constatação de alguma coisa.

Eu olhava aquele quadro e falava "gente, é muito organizado", era o ápice
da organização dele,  sabe,  tava muito internamente.  Pra  ele  conseguir
fazer isso o interno dele tava muito organizado. E aí, conforme o tempo
foi passando os próprios quadros iam dizendo o quanto as coisas estavam
difíceis. E tem um quadro que ele faz que ele divide o quadro. E ele é
muito  caótico,  esse  quadro.  Então  tem  partes  meio  de  ponta  cabeça,
contrapostas, e uma coisa super caída, um caos de um lado, umas árvores
de outro.  E dá pra  entender  desse  cara  o quanto ele  já  tava sofrendo
naquele momento, do quanto ele tava, de novo, imerso nas questões dele
e quanto elas estavam difíceis. (Olívia)

Eu não tenho nenhuma expectativa, a não ser a que ele traz para mim. É
lógico que tem muitos usuários que não tem desejos,  e você tem que
emprestar os seus... e esses para mim são os mais angustiantes, porque
você  vai  propondo  coisas  do  seu  desejo...  que  você  acha  que  são
interessantes, e nem sempre é o que você espera. Então, por exemplo,
você fica pensando, de que maneira eu faço para que ele fale, às vezes eu
falo: o armário está ali, escolhe alguma coisa, ele nem me olha … Aí eu
falo...  bom...  o  que  eu  vou  fazer?  Deixo  alguns  materiais  na  mesa,
canetinha, papel, pronto... isso... Então... e aí eu acho... esses usuários tem
um processo  específico,  pra  que  comecem a  verbalizar  mais,  que  ele
consiga se expressar... que fale do sofrimento dele. (Laura)

Hooper  e  Wood  (2002)  já  apontavam  como  consequência  de

problemas na formação da identidade da profissão, uma fragmentação em

suas práticas, mostrando-se os TOs capazes de profundo comprometimento

com a realização de atividades, sem entretanto conectar teoria e prática. 

Essa  forma  de  usar  a  psicanálise  não  se  repete  nas  outras

entrevistas, e é possível inclusive encontrar posturas críticas em relação a

isso:

[…] eu tomo parte dentro do grupo [de família], não é um grupo que eu
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tô [...] deixando as pessoas falarem, só, pra produzir material crítico ali,
pra fazer algumas associações e deixar tudo mais ou menos como tava.
Não (Julio).

Apesar de os TOs entrevistados terem relacionado diretamente a

especificidade  do  trabalho  em  terapia  ocupacional  à  utilização  das

atividades como instrumento (a maioria deles,  usando essa palavra como

sinônimo de atividades manuais, como artesanato, pintura, culinária); todos,

ao  descreverem  as  práticas  específicas,  apresentaram  outros  elementos,

inclusive negando ter habilidades ou mesmo gosto pela prática de trabalhos

manuais.  Mostrou-se  mais  presente  no  discurso  sobre  os  instrumentos  o

conjunto de saberes que eles acessam para entender e para identificar as

necessidades de saúde das pessoas atendidas, lançando mão das tecnologias

de  seu  repertório  pessoal  (acumulado  pela  trajetória  de  formação)  que

possam ativar  recursos  das  pessoas  atendidas  para  responderem a  essas

necessidades. 
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5.5 Análise geral dos resultados

Quadro 1 – Síntese dos elementos do processo de trabalho e das categorias empíricas
correspondentes, São Paulo, 2014

Julio

Laura

Silvia

Terapeuta 
Ocupacional

percurso de formação para o 
trabalho

organização do processo de 
trabalho

instrumentos do processo de 
trabalho

objeto e finalidade do processo 
de trabalho

Iracema

escolha pela Saúde Mental e o 
mercado de trabalho 
transformado pelas políticas 
públicas, definindo a colocação 
e um campo de práticas

questionamento da rigidez na 
estrutura do serviço, circulação 
nas funções e ausência de clareza 
na finalidade do trabalho produz 
alienação do processo de trabalho 

práticas orientadas por 
diretrizes ético-políticas , o 
questionamento do 
estabelecido e foco na 
resposta a necessidades de 
reprodução social

a relação que os sujeitos 
estabelcem com a droga / a 
transformação da identidade de 
drogado

Cecília

da TO social para a TO na 
saúde, integração das práticas 
com foco no social

divisão do trabalho das equipes 
por território de referência da 
Atenção Básica e respostas 
restritas a necessidades complexas

práticas que estimulam a 
expressão da criatividade no 
desempenho das tarefas do 
contdiano, priorizando 
atendimento em grupos

o repertório de atividades 
cotidianas / o desenvolvimento 
de uma rede de 
interdependëncias que dilui a 
dependência da droga 

Cláudia

circulação entre serviços 
motivada pela recusa à  gestão 
centralizadora e pela 
necessidade de novas 
experiências que ajudam a 
rever as práticas

organização do trabalho guiada 
pela lógica da clínica médica, que 
orienta o trabalho da TO 
alinhado à finalidade de adesão 
ao tratamento

sustentação material de 
processos singulares através 
do reconhecimento e 
utilização de recursos 
concretos trazidos pelos 
sujeitos

capacidades individuais de 
produção de ordenamentos para 
a vida / produzir ordenamentos 
para a vida dos sujeitos

Iara

militância e formação que 
denunciam contradições na 
implementação da política 
pública, imprimindo um trajeto 
difícil 

práticas  influenciadas por 
políticas federais, marcadas por 
resistência da gestão local e da 
equipe à RD

 atividades planejadas e 
concretizadas coletivamente e 
mediadas pela TO

saber dos sujeitos sobre si, como 
sujeitos sociais / elaboração de 
projetos para a vida social

Jasmim

 decisão por trabalhar com 
consumidores de drogas, e a 
supervisão como formação 
para o trabalho

a TO contribui para modificar a 
lógica centrada  na resposta 
clínica reduzida a procedimentos, 
através de avaliação crítica da 
demanda

apreensão da dinâmica do 
processo de trabalho e  dos 
pessoas atendidas e 
formulação de práticas 
centradas na saúde (e não na 
doença), acolhendo as 
demandas não respondidas 
pelos demais procedimentos

 percepção dos sujeitos sobre  
relações sociais e acontecimentos 
/ampliar o repertório das pessoas 
atendidas e dos trabalhadores

densdade de trajeto,  que 
evidencia clareza na 
intencionalidade e caminhos 
práxicos a partir da TO social

diretrizes gerais das políticas e 
poucas definições sobre o 
trabalho da TO, o que  favorece 
liberdade para trabalhar

 contorno das burocracias 
para acesso a direitos e 
multiplicidade de teorias em 
uma mala de ferramentas 
conceituais para as práticas

capacidade individual de 
responder aos 
acontecimentos/afirmar a 
potência do indivíduo para 
produzir a própria vida

da inquietação com a ausência 
de especificidade na formação 
para a descoberta das 
potencialidades da não 
especificidade do trabalhador 
de saúde mental

práticas orientadas pelas políticas 
públicas e por decisões gerenciais 
da empresa, contribuindo para a 
alienação dos trabalhadores do 
sentido do trabalho e  resistência 
na atenção a casos complexos

práticas disparadas a partir da 
queixa caracteriza  a 
compreensão da prática 
específica da TO como 
sinônimo de atividade

demandas dos usuários e da 
empresa/ responder a 
necessidades restritas aos 
procedimentos em saúde

Olívia

escolha pela TO a partir do 
desejo de cuidar e pela 
possibilidade concreta de cursar 
a universidade, e a busca pelo 
trabalho em saúde mental

práticas obstacularizadas por  
contradições na implementação 
das políticas e o lugar da TO está 
em revisão

práticas que acionam 
atividades de trabalho manual 
e de expressão do não verbal,  
interpretação das pessoas com 
relação a seu desempenho nas 
atividades, e os limites das 
intervenções dados pelas 
situações concretas das 
pessoas

capacidades individuais de 
desempenhar atividades /  
ampliar o universo de 
possibilidades

escolha pela saúde mental e  
busca por um referencial que 
fizesse sentido

práticas atravessadas pelas 
contradições das políticas de 
álcool e outras drogas e a 
dificuldade de desconstruir 
compreensões arraigadas sobre o 
trabalho da TO com 
consumidores de drogas

reflexão por meio de 
instrumentos educativos e 
relacionais de análise crítica 
da realidade 

compreensão sobre o processo 
de consumo de drogas/ 
desconstruir os processos de  
culpabilização pelos prejuízos 
do consumo e construir 
compreensão da complexidade 
que envolve o consumo de 
drogas
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A partir da análise do material, foi possível apreender que, para os

entrevistados, não se mostram relevantes os fundamentos que amparam as

práticas que desenvolvem nos serviços em que estão trabalhando. 

Estes fundamentos são expressos como o “olhar” da TO sobre as

necessidades dos sujeitos atendidos.

As necessidades trazidas por esses sujeitos, por suas famílias, ou

por  outros  membros da  equipe,  são tomadas de maneiras  diferentes,  por

“olhares” de TO, que representam tendências.  As necessidades são então

tomadas da forma como são trazidas e apresentadas ou são tomadas como

passíveis  de interpretação.  Esta  interpretação será feita  de acordo com o

“olhar”, ou seja, a compreensão que cada TO ou grupo de TOs tem sobre a

relação estabelecida pelos sujeitos consigo, com a droga e com a sociedade. 

Dessa forma se as necessidades são tomadas como necessidades

clínicas  de  um sujeito  visto  como  doente/drogado,  são  oferecidos  a  ele

instrumentos clínicos de recuperação; se se considera que as necessidades

envolvem necessidades psíquicas e afetivas, de um sujeito que é dotado de

subjetividade e  que está  vulnerável  psíquica e  afetivamente,  procuram-se

instrumentos psicoterápicos e de análise; se a necessidade observada é a de

inclusão  social,  de  um  sujeito  desajustado,  elegem-se  instrumentos  de

adaptação  e  apropriação  de  normas  e  comportamentos  socialmente

adaptados;  se  se  compreende as  necessidades  como necessidades  sociais,

dado  que  o  sujeito  faz  parte  de  um  grupo  social  que  reage  a

constrangimentos  estruturais  e  a  restrições  sociais  de  maneira  a  se

prejudicar,  procuram-se  instrumentos  que  possibilitem  ao  sujeito

compreender seu lugar na sociedade  e o contexto do consumo de drogas.

Pode-se  afirmar  que  as  necessidades  são  tendencialmente

compreendidas  por  esses  trabalhadores  de  maneira  mais  ampliada  em

relação  à  clínica,  em função  da  significativa  influência  dos  preceitos  da

reforma psiquiátrica e da reabilitação psicossocial na área em que estes TOs

atuam. Observa-se, no entanto, pouca influência dos fundamentos da saúde

coletiva,  com escassa menção à concepção de consumo de drogas  como

processo social.
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 Assim também os sujeitos de necessidades variam, por vezes são

sujeitos  problemáticos  e  carentes,  por  vezes  são  sujeitos  dotados  de

subjetividade e potenciais para desenvolver projetos, são por vezes sujeitos

com possibilidades  de  autonomia,  e  mesmo sujeitos  que  fazem parte  de

grupos sociais que lhes possibilitam relações sociais concretas de naturezas

diversas e acessos diversos à compreensão do lugar que ocupam e do lugar

que a droga ocupa em sua sociabilidade.

Dessa forma, os instrumentos de trabalho são acionados pelos TOs

de acordo com as necessidades que identificam.

No  exemplo  a  seguir  observa-se  que  as  necessidades  são

compreendidas como sociais:

[…] dentro desse contexto completamente problemático [...] pra alguns
[…] eles procuram a gente, achando que a droga é o problema e às vezes
o problema não é...  e  nessa,  a gente tenta,  claro que às vezes não no
primeiro encontro, mas vai tentando desconstruir um pouco de toda essa
fala, essa visão que às vezes a pessoa tem, e as unidades também têm
uma dificuldade, pra entender que a droga não é causadora de alguma
demanda que o indivíduo tá apresentando (Silvia).

Ao  passo  que  a  seguir  parece  estar  sendo  compreendida  como

demanda e lida da forma como se apresenta:

na verdade acho que depende muito da demanda do usuário, do que ele
traz para mim... e do que ele quer que seja mudado […]  Eu não tenho
nenhuma expectativa, a não ser a que ele traz para mim (Laura).

 Como se viu na teoria que embasa esta investigação, a organização

do  trabalho,  conforme  orientada  pelo  processo  de  produção  em  saúde,

recorta  o  objeto  das  práticas  nos  CAPS  AD,  apresentando  algumas

tendências que expressam  a mediação das políticas estatais.

Como  os  TOs  encontram  maleabilidade  nessa  organização,  em

função de  papéis  ainda  pouco claros  na  divisão de  trabalho,  consideram

parte de seu repertório de instrumentos para o trabalho, as experiências de

vida  e  trazem  para  o  processo  de  trabalho  elementos  de  seu  trajeto

pessoal/profissional, entendendo isso como vantagem. 

Que que é TO? É uma questão. Mas as pessoas não conseguem sacar, ou
talvez algumas pessoas saquem, mas pra mim isso é muito claro. Isso é
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uma super potência, porque você faz o que você quer, muitas vezes, sem
precisar  ficar  preocupado  com conselho,  preocupado  com o  que  seus
colegas vão achar, porque eles não sabem muito bem o que é isso […] Dá
liberdade (Julio).

As  práticas  são  frequentemente  entendidas  a  partir  de  duas

dimensões: enquanto trabalhado do CAPS, e enquanto práticas específicas

da profissão. A maioria dos entrevistados, entretanto, consideram que suas

práticas  são  atravessadas  pela  formação  como  TOs,  mesmo  quando  não

estão executando práticas específicas em TO.  

É difícil nomear como um acompanhamento terapêutico ocupacional, eu
acho que é um acompanhamento de terapeuta de referência, mas eu não
tenho dúvidas de que os meus conhecimentos de TO interferia na forma
como eu conduzia esse processo, como era diferente. (Iracema)

[…] eu não ia conseguir ser só técnico em AD, burocraticamente. Eu ia
ser TO. (Olívia)

[…] mas, é lógico, eu acho que isso pra mim tá bem implícito, o meu
olhar, a minha formação de TO atravessa o PTS , né. Atravessa a linha de
tratamento enquanto referência. (Cecília)

[…] mas o nosso trabalho lá, tanto meu quanto da [...] outra terapeuta
ocupacional, a gente discute muito sobre essa questão do uso do fazer, né,
da  atividade,  como recurso  pra  trabalhar  as  questões  das  relações,  do
homem com essa  questão  do  fazer,  com o  mundo,  a  atividade  como
recurso terapêutico, essa questão da atividade humana, então tanto que
isso serve de recurso pra nossa prática lá dentro,  então a gente acaba
tendo um olhar pra essa questão dessas relações [...] a gente não tem, por
exemplo um trabalho específico da TO, dentro do CAPS, apesar de ter
esses atendimentos que são mais nossos, né. (Sílvia)

Foi possível apreender que as práticas dos terapeutas ocupacionais

do  universo  dessa  pesquisa  são  desenvolvidas  sem  que  se  apresentem

fundamentos próprios ou específicos da terapia ocupacional, mas uma série

de  diretrizes  que  orientam  o  recorte  do  objeto  de  trabalho,  ou  seja,

concepções, conceitos, autores, teorias e diretrizes políticas, que compõem a

forma  como  os  entrevistados  entendem  as  pessoas  que  atendem,  as

instituições em que trabalham e o contexto local em que estão inseridos:

Eu tive bastante contato com TO dinâmica […]  Tem algumas vezes que a
gente acha que precisa de coisas mais concretas... aí a gente usa mais uma
questão comportamental […]  TO e AD... a maioria das coisas é Solange
Tedesco   […]   agora  estou  estudando  bastante  coisa  de  Lacan  […]
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(Laura) 

Acho que textos  da Mari  [Mariângela  Quarentei],  da  Eli  [Eliana Dias
Furtado]... de agora também de supervisão de alguns casos […]  Deleuze,
Guatari, Spinoza, Merleau Ponty...  Heidegger  […] o Winnicott […] o
Gastão […]  a Diretriz de Álcool e Drogas, a Portaria do Ministério […]
(Jasmim)

As ideias da reabilitação psicossocial […] o Basaglia, o Franco Basaglia
[…] Heidegger, em diversos momentos […] o Marx […] o Foucault [...]
A gente tá no SUS, e a gente têm algumas diretrizes e princípios que a
gente tem que seguir […] redução de danos é uma diretriz […]  (Iracema)

Eu me vinculo bastante com o materialismo dialético […] da reforma
psiquiátrica,  de  pensar  na  questão  das  instituições,  da  reabilitação
psicossocial, desse foco não só tão no indivíduo […] basicamente a gente
precisa discutir bastante sobre políticas públicas.  (Iara) 

[…] fiz o CETO, né […] o Olivenstein por toda, com toda a relação dele
com  as  experimentações  dele  no  Marmotan,  o  Dartiu,  é,  a  Silvinha
Polichet  que  me  ajudou  a  pensar  um  pouco  essa  questão  da
temporalidade,  e faz uma discussão do paradoxo da questão da droga,
alguns filósofos que discutem temporalidade, Bergson, Deleuze, Guattari,
tem  alguma  coisa  bem  interessante  no  sentido  do  acontecimento,  no
sentido de... o encontro, que eu acho que o Spinoza, [...] saúde publica, o
Ricardo Teixeira, o Gastão, o Winnicott, com a questão do brincar […]
Francoise Dolto […] Foucault, […]  Emerson Merhy, […] da TO […] a
questão da crise que a Solange [Tedesco] trabalha, [...] a Jo [Benetton]
tem algumas coisas bem interessantes […] eu vejo a RD com algo que
atravessa  e  que  é  um posicionamento,  é,  político,  ético,  de  lógica  de
cuidado. (Cláudia)

[...]  a  gente  leu  o  bastante  Basaglia,  Saraceno [...]  os  documentos  da
reforma psiquiátrica […] durante o aprimoramento a gente usava alguns
autores da fenomenologia e da psicanálise, né, então usava Freud, Lacan,
uma salada total, eu passei por vários espaços ate  chegar no referencial
mais da saúde coletiva [...] onde eu me identifico um pouco mais, […] eu
tive uma aproximação também um pouco mais de Marx, ou pra entender
um  pouco  mais  sobre  essa  questão  do  materialismo  histórico,  [...] a
redução de danos eu acho que é uma política que a gente usa bastante lá.
(Sílvia)

[…] tem a Jô Benetton que eu acho que de alguma forma foi o que me
formou  […]  o  modelo  canadense,  acho  que  de  alguma  forma  ele  tá
inserido nessa construção.  Então acho que tem muito da TO dinâmica
[…] o Castells, de falar um pouco da coisa da desfiliação […] pensando
na saúde mental em si, acho que um pouco do que o Saraceno traz […]  o
"Manicômios e prisões", do Goffman, […]  Acho que também a minha
formação, que não é na terapia  ocupacional, mas é de terapia  de família,
também pra mim é muita coisa […] a teoria sistêmica. (Olívia)

São bastante... Jung, Foucault o tempo inteiro. Da TO que eu me apoio,
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que  eu  leio  algumas  coisas,  tem  a  Betinha  [Elisabeth  Lima],  da  Eli
[Eliana Dias Castro] [...] Tô lendo agora um livro da Flávia Liberman,
que  ela  trabalha  sempre  com  o  corpo  […]  A  própria  abordagem
psicossocial,  [...]  e  redução  de  danos,  assim,  com  referência  para  a
prática, com certeza […] eu me referencio muito em Winnicott  […] o
modelo canadense. (Cecília)

Então eu gosto muito da filosofia da diferença, Deleuze e Guattari […]
Antonio Negri, Maurício Lazzarato. Peter [Pélbart] […] Daniel Luís, que
é um filósofo do Ceará, que eu gosto muito, ele trabalha com essa coisa
da alegria […] Da desinstitucionalização italiana, então Basaglia, Rotelli,
esse  povo  todo.[...]  Regina  Bevevides,  Eduardo  Passos,  o  Tadeu  [de
Paula] , que vai trabalhando com a redução de danos em uma perspectiva
da aproximação da diferença. […] Gastão [Vagner] […] Antropologia em
uma perspectiva cultural das questões. Tenho usado muito Spinoza, numa
leitura Deleuziana […] Nietzsche também. [...] Eu gosto das coisas que a
Beth [Elisabeth] Mângia escreve, a Betinha [Elisabeth Lima] , gosto da
[Fernanda  Nicácio]  também,  Denise  [Dias  Barros]  […] A Bel  [Maria
Isabel Ghirardi] (Júlio)

O trabalho em terapia  ocupacional parece se caracterizar como um

método  que  se  vale  de  diferentes  diretrizes  que  não  são  específicas  da

profissão, mas se conformam ou são combinadas em práticas específicas.

Destacam-se entre os elementos orientadores das práticas (elencados aqueles

citados mais de uma vez): 
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Quadro 2 – Elementos orientadores das práticas dos TOs entrevistados, São Paulo,

2014.

Elementos orientadores Entrevistados que os citaram

Medida Canadense de Desempenho
Ocupacional 

Cecília, Olívia, Sílvia

Terapia   ocupacional  Dinâmica/  Jô
Benetton 

Laura, Cláudia, Olívia

Elisabeth Lima Cecília, Júlio

Solange Tedesco Laura, Cláudia

Reforma  Psiquiátrica/Reabilitação
psicossocial (citados sempre juntos)

Iracema, Iara, Olívia, Silvia, Cecília,
Laura, Julio

Giles  Deleuze  e  Felix  Guattari
(citados sempre juntos)

Jasmim, Cláudia, Julio

Michel Foucault Iracema, Cláudia, Cacília

Baruch Espinoza Jasmim, Cláudia, Julio

Autores  da  Reforma  Psiquiátrica
Italiana – Franco Basaglia, Benedeto
Saraceno, Franco Rotelli

Iracema, Olívia, Silvia, Julio

Martin Heidegger Iracema, Jasmim

Karl Marx Silvia, Iracema, Iara

Donald Winnicott Jasmim, Cláudia, Cecília

Gastão Wagner Campos Jasmim, Cláudia, Julio

Redução de Danos Iracema,  Cláudia,  Silvia,  Cecília,
Júlio

Políticas públicas de saúde Jasmim,  Olívia,  Iracema,  Iara,
Cláudia

É possível  apreender,  por  fim,  que  embora  os  fundamentos  das

práticas  não  sejam  claros,  há  elementos  humanistas  e  éticos  fortemente

manifestos nas práticas descritas, que partem de relações horizontalizadas,

respeitosas às singularidades e valores dos sujeitos.

Futuras  pesquisas  devem  buscar  averiguar  a  fundamentação  da

profissão e suas tendências epistemológicas na sua relação com as práticas

em TO.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  estudo  partiu  do  pressuposto  de  que  haveria  práticas

inovadoras em terapia ocupacional sendo realizadas nos CAPS AD de São

Paulo  e  região  metropolitana,  que  não  estavam sendo registradas.   Esse

pressuposto foi construído tendo em vista a lacuna nas publicações sobre o

assunto, em contraposição à intensa discussão sobre a temática nos fóruns

de trabalhadores e à experiência da pesquisadora como TO em CAPS AD.

Para  apreender  material  da  realidade,  capaz  de  responder  à

pergunta de pesquisa que inquiria sobre quais seriam as configurações das

práticas  de  terapeutas  ocupacionais  nos  CAPS AD,  elegemos  entrevistas

semi-estruturadas, e a  partir dos depoimentos de nove TOs, encontramos,

por meio da análise de conteúdo revisitada pelo Materialismo Histórico e

Dialético,   uma configuração singular de práticas que apontam para uma

assistência específica em terapia ocupacional para consumidores de drogas

em CAPS AD.  

Tendo em vista que a terapia ocupacional é uma prática de saúde, e

como tal, uma prática social, localizada socio-historicamente na sociedade

capitalista contemporânea, para compreender as configurações das práticas

dos TOs entrevistados, partimos da categoria teórica processo de trabalho,

decorrente  da  categoria  marxista  trabalho  e  conforme  incorporada  por

Mendes Gonçalves (1992, 1994) para a área da saúde 

Assim, estudamos as formas que a profissão assumiu ao longo do

tempo,  no  Brasil,  e  entendemos  que  ela  responde  historicamente  às

demandas  do  capitalismo  por  recuperação  e  manutenção  da  força  de

trabalho. As formas assumidas pelas políticas estatais neste país em resposta

a  essas  demandas,  sob  forte  influência  do  neoliberalismo,  interferem de

maneira crucial na oferta de mercado de trabalho para os TOs, o que por

consequência  influencia  a  formação  e  o  trajeto  profissional  desses

trabalhadores. 

Vivemos há alguns anos história de privatização do setor saúde no

município de São Paulo, com empresas do terceiro setor assumindo a gestão

e/ou organização dos CAPS pesquisados. Dessa forma, o percurso formativo
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e  de  trabalho  dos  TOs,  bem  como  dos  demais  trabalhadores  de  saúde

contratados, tem sido mediado por políticas estatais e formas de organizar o

trabalho que essas empresas assumem.

Essas  mediações  se  manifestam  de  várias  formas.  É  possível

apreendê-las  nos  processos  de  trabalho  de  organização  empresarial  do

tempo, que limitam a produção coletiva na atenção aos consumidores de

drogas.  É  possível  também  encontrá-las  nos  atravessamentos

político-técnicos  advindos das  políticas  estatais  de guerra  às  drogas,  que

desconsideram os modelos de reabilitação psicossocial e redução de danos,

adotados pelos CAPS AD.

Outros elementos do processo de trabalho, no entanto, mostram-se

impregnados pelas  diretrizes das políticas de saúde mental e  por aquelas

fundamentadas na redução de danos, que sustentam a disputa que a maioria

dos TOs desta pesquisa estabelece na defesa de outra forma de organização

do trabalho. Ações ampliadas para o território, para além das da instituição

CAPS, articulação com outros setores além do setor saúde, questionamento

de  estruturas  moralizantes  e  autoritárias  são  as  principais  práticas

defendidas, sob influência dessas políticas.

Os  TOs  organizam  seu  trabalho  em  torno  do  objeto  para

transformá-lo.  O  objeto  do  processo  de  trabalho  no  qual  participam  é

sempre um sujeito individual, capaz de tomar decisões sobre si. Por vezes

essa capacidade está fundamentada na individualidade - quando os recursos

são buscados no próprio indivíduo -, por vezes essa capacidade encontra-se

fundamentada nas relações sociais – quando os recursos são buscados na

interação social. 

A capacidade é sempre buscada praxicamente, dado que o ponto de

partida para a transformação é o fazer prático. Atentos e apropriados dos

mecanismos da produção da vida material,  a partir das formas de trabalhar

e  de  viver  das  pessoas,  os  TOs  trabalham  os  elementos  concretos  da

realidade,  com  a  finalidade  de  adaptar  as  pessoas  atendidas  ao  sistema

capitalista, de forma que possam se reproduzir socialmente de forma mais

digna;  mas  também há  TOs  que  trabalham com a  potência  de  instaurar
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processos  questionadores  desse  mesmo  sistema,  que  possam  gerar

compreensão da realidade da condição humana e necessidades de superação.

Observamos  significativa  originalidade  nas  práticas  pesquisadas,

que  manifestam  sua  especificidade  a  partir  da  conformação  de  seus

instrumentos. Apesar de haver uma série de modelos de atuação em terapia

ocupacional,  as  práticas  pesquisadas  manifestaram  apenas  três  dessas

referências,  cujo uso foi descrito em configurações singulares,  de acordo

com  os  contextos  e  trajetórias  dos  agentes.  Mesmo  assim,  elementos

comuns  foram encontrados  entre  as  diversas  práticas,  o  que  faz  sentido

tendo em vista que o trabalho é focado para transformar as necessidades das

pessoas atendidas, que, nos CAPS AD, têm se apresentado como membros

do mesmo grupo social – manifestação das políticas estatais focalizadas, em

que os serviços do SUS e da assistência social ficam direcionados a parcelas

mais pobres da população.

O  objeto  de  trabalho  não  se  conformou  como  a  capacidade  de

trabalho ou a ocupação do indivíduo drogado, “desviado”,  ao menos não

entre os TOs pesquisados, trabalhadores da saúde engajados na militância

pelo SUS.

O objeto do processo de trabalho foi se conformando nos discursos

sobre  as  práticas  como  o  sujeito  capaz  de  transformar-se  e,  menos

frequentemente,  a  capacidade  do  sujeito  de  transformar  a  realidade.  A

finalidade  do  trabalho  é  a  de  adaptação  ao  sistema,  mas  também  é  a

possibilidade de superação dele. Os instrumentos eleitos para mediar essa

transformação  são  fundamentalmente  elementos  concretos  da  realidade  e

relacionais.  O  trabalho  da  terapia  ocupacional  nesse  campo  conta  com

importantes elementos pedagógicos de apreensão da realidade a partir de si

mesmo e de seus produtos em relação às estruturas sociais e também conta

com  elementos  de  fortalecimento  das  capacidades  individuais  de

intervenção sobre essa realidade. 

A importância dos diagnósticos e ciclos biológicos em torno dos

quais se define a organização da rede de saúde mental (CAPS AD, CAPS

Adulto,  CAPS  Infantil),  associada  a  uma  organização  do  trabalho
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atravessada por interesses em responder a necessidades restritas de saúde,

limitam a  instrumentalização  de  processos  de  trabalho  que  superem um

modelo  fragmentado  de  atenção.  Apesar  disso  é  possível  observar  na

descrição das práticas em terapia ocupacional dos entrevistados, práticas de

superação das restrições  desse modelo,  a  partir  da instalação de reflexão

crítica junto às equipes e às pessoas atendidas.

O resultado  desta  pesquisa  aponta  haver  certa  proximidade  das

práticas pesquisadas com o campo da saúde coletiva, ao menos entre aqueles

processos de trabalho que concebem o objeto, normalmente recortado como

indivíduo desviado de sua possibilidade de manter a ocupação regular, como

sujeito  de classe,  portador  de ocupação que é  fruto da divisão social  do

trabalho e da exploração. Nesse sentido a tarefa é a de  compreender sua

condição  de  usuário  de  drogas,  para  desenhar  a  mudança  munido  das

ferramentas necessárias para viver a vida emancipadamente.

Os  TOs  apresentaram  nesta  pesquisa  dificuldade  de  nomear  a

complexidade  daquilo  que  fazem  e  com  alguma  frequência  sentem-se

levianos ou com pouca legitimidade na relação com as equipes. Esperamos

contribuir com essa dissertação, para a produção de conhecimento que possa

afirmar as práticas desenvolvidas e qualificar a formação de TOs, para que

se  estabeleça  um  debate  mais  profundo  sobre  suas  práticas;  e  para  a

qualificação e desenvolvimento das práticas de atenção a consumidores de

drogas. 
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APÊNDICE A

Roteiro de entrevista dos trabalhadores de saúde com os
objetivos de cada pergunta (em negrito)

Seria interessante iniciarmos a entrevista falando um pouco sobre o seu trajeto de
formação e profissional até chegar ao CAPS AD. - Descrever a trajetória de formação e
inserção

 no trabalho para entender as maneiras como esse profissional se preparou
para o trabalho e onde ele buscou essa preparação; além das experiências que podem
ter trazido elementos relevantes para a prática.

Como funciona o CAPS AD em que você trabalha em termos de fluxo? - 
Entender como o serviço em que o trabalhador se encontra aplica as diretrizes e 
princípios das políticas públicas e se organiza no processo de atenção em saúde, para 
entender o cenário em que as práticas do entrevistado acontecem.

Como é o trabalho da Terapia Ocupacional no CAPS AD? - Entender como o 
entrevistado localiza suas práticas no serviço. Começar a investigar a especificidade 
das práticas para aprofundar depois em direção aos fundamentos.

Você poderia por favor descrever as atividades que desenvolve em uma semana 
típica de trabalho? - Entender como o entrevistado materializa seu papel e assume 
tarefas no fluxo e agenda do serviço.

Que outras atividades você realiza além daquelas da semana típica? - Abarcar as 
práticas que saem de uma rotina típica, mas que compões também o processo de 
trabalho. 

Quais dessas atividades estão relacionadas ao campo de saberes e práticas da TO? 
- Entender quais atividades realizadas o entrevistado reconhece como do campo de 
práticas específico da profissão.

Quem é o paciente que precisa de TO no CAPS AD? Quais os critérios de 
indicação para intervenção da TO em um caso? - Entender quem o entrevistado 
considera que seja o sujeito de suas práticas.

Por onde você começa uma intervenção em TO? - Entender se e como o 
entrevistado avalia o sujeito das práticas ao iniciar uma intervenção.

Que instrumentos você utiliza na sua prática em TO? - Entender o que o 
entrevistado considera como instrumentos de suas práticas.

Quais são as mudanças que você espera observar a partir de suas práticas? Como 
elas se processam? - Entender o que o entrevistado elege como objeto de suas práticas.

 Você poderia contar um caso em que observou essas mudanças acontecerem? - 
Entender como o entrevistado reconhece a manifestação da transformação do objeto 
de suas práticas.

 Existe algum protocolo ou modelo para o atendimento em TO que você utilize no 
seu trabalho? - Entender se o entrevistado utiliza algum modelo específicos da TO.

Existe algum autor ou teoria que você teve contato na sua formação que você 
utilize na sua prática atualmente?  - Entender se há influências teóricas e de modelos 
específicos da TO nas práticas do entrevistado

 Qual a contribuição da TO para o CAPSAD? - Entender o que o entrevistado 
considera que seja a finalidade de suas práticas no contexto em que trabalha.

Dados de identificação e demográficos 
4. Unidade em que trabalha: _________________________ 
5. Idade: ____________ 
6. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 
7. Cor/raça :Negro ( ) Amarelo ( ) Branco 
8. Naturalidade ____________________ 
9. Estado civil:
 Solteiro ( ) Casado ( ) Unido c/ companheiro ( ) Divorciado/separado ( ) Viúvo ( ) 
10. Filhos: Não ( ) Sim ( ) Quantos? _________ 
11. Faz parte de alguma Associação, Sindicato, ONG ou outro agrupamento? 
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Sim ( ) Não ( ) Se sim, qual_______________________________ 

Dados sobre formação profissional
• Em qual instituição formou-se? _____________ 
• Tempo de formação?_________________ 
• Formação complementar:
Aprimoramento (  ) Em que área? _________________________ Cursando ( ) Concluída 
( ) 
Especialização (  ) Em que área? __________________________Cursando ( ) Concluída ( )
Mestrado (  ) Em que área? ______________________________Cursando ( ) Concluída ( )
Doutorado (  ) Em que área? _____________________________Cursando ( ) Concluída ( )
• Vínculo trabalhista:
CLT ( ) funcionário público concursado da prefeitura ( ) Outros ( ) 
Qual_____________________
• A Unidade em que trabalha tem parceria com alguma instituição? Sim ( ) Não (  ) 
Qual? _____________________________________ 
• Tempo de serviço na prefeitura? _______________ 
• Tempo de serviço nesta Unidade? ______________ 
• Tem outro emprego atualmente? Sim ( ) Não ( ) 
Caso sim, o que faz? ________________ Local de trabalho_____________________ 
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APÊNDICE B

Título do projeto: Fundamentos das práticas de terapeutas ocupacionais em CAPS AD

Pesquisador Responsável: Aline Godoy 

O(a) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Fundamentos das

práticas de terapeutas ocupacionais em CAPS AD” , de responsabilidade da pesquisadora Aline

Godoy. Trata-se de pesquisa de mestrado realizado pela pesquisadora na Escola de Enfermagem da

USP,  sob  orientação  da  Profa.  Cassia  Baldini  Soares.  A pesquisa  tem como objetivo  estudar  os

fundamentos teóricos que ancoram as práticas de terapeutas ocupacionais nos CAPS AD.

Propomos a você participar de uma entrevista sobre o seu trabalho no CAPS, com duração

de aproximadamente 1h30, que será gravada se você permitir. Os dados coletados na entrevista serão

mantidos em sigilo e serão utilizados unicamente nesta pesquisa. As informações serão analisadas em

conjunto, não sendo de nenhuma forma revelada a sua identificação na divulgação dos resultados, em

eventos ou publicações científicas.

A sua participação é voluntária e você pode desistir de participar a qualquer momento da

pesquisa, mesmo após o término da coleta de dados, sem nenhum prejuízo a você. Avaliamos que a

coleta de dados, participação de entrevista sobre o seu trabalho, não oferece riscos e que os resultados

da pesquisa não trarão benefício direto a você, mas esperamos com essa pesquisa contribuir para a

produção de novas respostas sociais e de saúde ao fenômeno do consumo problemático de drogas.

Este termo será assinado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora e outra com você, de

forma que poderá entrar em contato com ela a qualquer momento, pelo telefone (11) 987734973, ou

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP, que aprovou eticamente a

realização  deste  estudo,  pelo  telefone  (11)  30617548  ou  por  email  (edipesq@usp.br),  se  houver

quaisquer dúvidas relacionadas com a pesquisa.

Eu,  __________________________________________,  declaro  estar  devidamente

informado(a) e esclarecido(a), e concordo em participar do projeto de pesquisa acima descrito.

________________________________________________

assinatura da pessoa entrevistada

__________________________, _____ de ____________ de _______

_______________________

Aline Godoy - pesquisadora

mailto:edipesq@usp.br
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ANEXO 1

Parecer do Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP
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