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Resumo 
 

 

Reis TAM. A Terapia Ocupacional Social – análise da produção científica do 
estado de São Paulo [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2008. 
 
Este estudo analisa o processo de consolidação da Terapia Ocupacional Social, 
com base na produção científica do estado de São Paulo. Tal campo, criado nos 
anos 1970, desenvolveu-se a partir de debates nas instituições de ensino de 
São Paulo, cuja produção tem sido fundamental para seu desenvolvimento no 
Brasil, com significativas contribuições no âmbito teórico e prático. Como 
fontes, utilizaram-se os trabalhos apresentados nos seis últimos Congressos 
Brasileiros de Terapia Ocupacional, bem como a bibliografia sobre o tema. A 
análise evidenciou as questões levantadas através desse campo, identificou 
seus principais autores e suas contribuições: o desenvolvimento de tecnologias 
para lidar com as questões sociais vinculadas à ação junto às(aos) 
pessoas/grupos em processo de rupturas de redes sociais. 
 

 

 

DESCRITORES: Terapia ocupacional/tendências; Assistência social; Grupo 
social; Congressos; Brasil; Bibliografia; Terapia ocupacional/métodos; Terapia 
ocupacional/educação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Summary 
 

 

 

Reis TAM. Social Occupational Therapy − analysis of the scientific production 
from the State of São Paulo [dissertation]. São Paulo: Faculty of Medicine, 
University of São Paulo; 2008. 
 
This study analyses the Social Occupational Therapy consolidation process 
based on the scientific production from the state of São Paulo, in whose 
educational institutions such field, created in the 1970s, was developed by 
means of several debates. This gave rise to a fundamental production for its 
development in Brazil, with significant theoretical and practical contributions.  
The works presented in the six last Brazilian Congresses of Occupational 
Therapy, as well as the existent bibliography on the subject were used as 
sources of research. The analysis outlined the questions raised by this field, 
identified its main authors and their contributions: the development of 
technologies to deal with social issues related to procedures concerning 
people/groups going through processes of social net rupture. 
 

 

 

DESCRIBERS: Occupational Therapy/trends; Social assistance; Social group; 
Congresses; Brazil; Bibliography production; Occupational Therapy/education. 
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1.  Introduzindo e definindo o universo do estudo 

 

 

O surgimento e a expansão da Terapia Ocupacional Social têm 

nos congressos brasileiros, nas publicações em periódicos, livros e coletâneas 

fontes fundamentais para a apreensão de sua formação como campo 

específico. 

De forma resumida, pode-se dizer que este estudo teve como 

finalidade conhecer:  

� A produção científica de Terapia Ocupacional Social no Brasil, 

notadamente em São Paulo, mediante pesquisa dos trabalhos 

apresentados nos Congressos Brasileiros de Terapia Ocupacional 

(CBTOs) e também das publicações em literatura especializada 

� Os autores que publicaram sobre Terapia Ocupacional Social, bem 

como as principais questões abordadas atualmente nesse campo. 

 Os CBTOs forneceram dados empíricos por meio dos quais foi 

possível identificar os autores, suas instituições e os temas/campos dos 

trabalhos apresentados. Dessa maneira, foram selecionados e analisados 

trabalhos com a temática em estudo apresentados nos últimos seis CBTOs. 

Evidenciou-se a existência de estreita correlação entre práticas de ensino e de 

extensão nas instituições de ensino superior (IES) paulistas e o 

desenvolvimento da Terapia Ocupacional Social, assim como o expressivo 

ritmo de crescimento da área nos últimos anos.  
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Verificou-se, por meio do mapeamento das instituições de ensino 

no país, que o estado de São Paulo concentra grande parte das titulações 

docentes e das publicações.1,2 O corpo de conhecimento da Terapia 

Ocupacional provém significativamente de autores dos quadros das IES do 

estado de São Paulo. Ele é também o estado que apresenta o maior número 

de cursos, aproximadamente 41% do total oferecido no Brasil, com 37,5% das 

graduações mais antigas e consolidadas.3 Segundo dados do Ministério da 

Educação referentes ao período de 1991 a 2004, verificou-se um crescimento 

de cursos maior que nos demais estados da federação, incluindo o estado de 

Minas Gerais, que também possui expressivo número de cursos: 

 

 Minas Gerais e São Paulo, que ofereciam 

respectivamente dois e quatro cursos [considerando 

período compreendido entre 1991 e 2004], tiveram uma 

ampliação significativa para seis e treze cursos 

respectivamente, evidenciando que foi no estado de 

São Paulo que mais se aumentou o número de cursos 

no país.4 [grifo nosso] 

 

A formação teórica e prática de terapeutas ocupacionais constitui 

um elemento importante na busca de fontes para a discussão da formação do 

campo da Terapia Ocupacional Social. Os docentes e pesquisadores das 

instituições paulistas formam parte significativa do cenário atual desse campo 

devido à sua produção acadêmica e, também, aos programas de extensão e 

serviços à comunidade que desenvolvem. Procurou-se, assim, conhecer as IES 
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do estado de São Paulo para identificar a presença da discussão explícita 

(disciplinas) a cerca do social. 

Abordar de que forma vem se processando o ensino do campo da 

Terapia Ocupacional Social no Brasil poderia ser um meio de verificação de 

seu desenvolvimento, mas para isso seria necessária outra pesquisa.  

A análise dos trabalhos dos CBTOs revelou a predominância de 

profissionais/autores do estado de São Paulo na produção em Terapia 

Ocupacional Social e permitiu conhecer a influência que esse campo vem 

recebendo do meio universitário, dado que a maioria dos trabalhos com essa 

filiação temática provinham de iniciativas ligadas ao ensino, à pesquisa ou à 

extensão em IES. 

Mediante a análise dos trabalhos dos congressos foi possível, 

ainda, identificar os autores e as obras considerados de referência para a 

Terapia Ocupacional Social. No caso dos dados provenientes dos CBTOs, 

além de receberem análise qualitativa, foram submetidos a tratamento 

estatístico para a definição de seu comportamento em cada evento analisado e 

estabelecimento dos índices de crescimento dos campos comparados 

(produção de Terapia Ocupacional em geral e produção de Terapia 

Ocupacional Social). 

O levantamento da produção científica em periódicos e livros 

corroborou os dados dos CBTOs com relação à predominância de autores do 

estado de São Paulo e a expansão do campo relacionada sobretudo a 

programas de extensão universitária.  

A análise dos dados documentais obtidos foi de natureza 

qualitativa e interpretativa. Seu corpus, que segundo consta no Dicionário 
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Aurélio Conjunto é o “conjunto de documentos, dados e informações sobre 

determinada matéria”,5 foi então, composto pelos dois conjuntos de dados 

mencionados, ou seja: trabalhos de Terapia Ocupacional Social publicados 

pelos CBTOs e produção científica dos autores do campo social. 

Com relação à apreciação dos trabalhos publicados nos CBTOs, 

convém esclarecer que nos V, IX e X Congressos Brasileiros de Terapia 

Ocupacional foram encontrados mais subsídios para análise, pois os estes 

publicaram trabalhos completos e não somente resumos. Porém, cabe 

ressaltar que, diferente do material encontrado no formato de artigo e 

principalmente naqueles em formato de dissertação, em que os autores 

dispõem de maior espaço para expressar suas idéias, os trabalhos escritos 

para congressos (a exceção daqueles em formato de pôster) são muitas vezes 

complementares às exposições orais de seus autores. 

Desse modo, ainda que haja uma diversidade no formato das 

fontes documentais, o que de certa forma influenciou no processo de análise, 

elas formaram um universo de dados que permitiu desvendar os grupos 

sociais, as temáticas, as metodologias e os objetivos das intervenções 

presentes nos trabalhos de congressos ou nas publicações, evidenciando o 

desenvolvimento da reflexão e a dinâmica das práticas no campo da Terapia 

Ocupacional Social. 

O presente estudo tem como intuito apresentar as reflexões 

oriundas da pesquisa realizada, sem a intenção de esgotar as múltiplas 

perspectivas de análise que possam ainda ser elaboradas, sabendo que a 

argumentação aqui construída é uma dentre outras possibilidades de ver e 

interpretar os trabalhos utilizados como fonte. Cabe acrescentar que se trata de 
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estudo interpretativo e, portanto, de reflexões da autora, que podem não estar 

de acordo com a opinião dos autores dos trabalhos analisados. 

Como desdobramento do processo de pesquisa, idealizou-se um 

banco de textos de Terapia Ocupacional Social. A proposta de organização 

desse banco de dados encontra-se no CD-ROM em anexo, que contém 

referências de todos os trabalhos de Terapia Ocupacional Social publicados 

nos seis eventos analisados. Ele permite demonstrar o acúmulo de pesquisas e 

ações que vem sendo construído na história da Terapia Ocupacional Social. A 

organização do CD-ROM tem por objetivo futuro contribuir com tal processo, 

pois se pretende alimentar o banco de dados com artigos, dissertações e teses 

elaborados no país, mediante prévia consulta e permissão de seus autores. 
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2. Definindo conceitos 

 

 

O que está sendo considerado nesse trabalho como campo 

social? Quais reflexões e conceitos possibilitaram a constituição da chamada 

Terapia Ocupacional Social? São questões introduzidas aqui a fim propiciar a 

explicitação das bases conceituais das análises presentes nesta dissertação. 

A noção de campo proposta por Pierre Bourdieu6-9 constitui um 

dos pilares da argumentação. Segundo o autor, o campo forma um conjunto de 

saberes e de práticas específicos e diferenciados de outros campos 

construídos historicamente e em contextos definidos a partir de dinâmicas de 

poder e do entrecruzamento dos agentes desse campo. Nesse sentido, a 

Terapia Ocupacional Social pode ser compreendida como referida à produção 

de intelectuais, em sua maioria do meio universitário, que foram construindo o 

discurso e a práxis do campo social. Nesse processo, houve o rompimento do 

paradigma que vincula a profissão ao binômio saúde-doença, inscrito nas 

práticas histórias da reabilitação, e a formação de habitus próprio. Entendendo 

por habitus  

 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis 

que, integrando todas as experiências passadas, 

funciona em cada momento como uma matriz de 

percepções, apreciações e ações e torna possível 

cumprir tarefas infinitamente diferenciadas, graças à 
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transferência analógica de esquemas adquiridos numa 

prática anterior.10  

 

A preocupação com as dinâmicas sociais exigiu o diálogo com as 

Ciências Sociais, o que gerou uma articulação mais orgânica com a Terapia 

Ocupacional. Como resultante do entrecruzamento de forças de coesão 

(manutenção da doxa e, portanto, da vocação inicial da profissão) e de cisão 

(representado pela heresia e, por isso, pelo esforço de expansão da Terapia 

Ocupacional para além de seus horizontes conhecidos e pactuados), produziu-

se um campo que extrapolou os domínios de práticas existentes. As antinomias 

produzidas parecem ter sido (mesmo que parcialmente) superadas e as 

diferenciações puderam ser incorporadas pelo campo conjuntural maior que é o 

da Terapia Ocupacional no decorrer dos últimos 20 anos aproximadamente. 

Bourdieu enfatiza que a  

 

estrutura do campo é um estado da relação de força entre 

os agentes ou as instituições engajadas na luta ou, se 

preferirmos, da distribuição do capital específico que, 

acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as 

estratégias ulteriores.11 

 

O conceito de campo social, ou espaço social, a partir do qual a 

Terapia Ocupacional vem problematizando sua ação também pode ser 

compreendido com apoio de Pierre Bourdieu, para quem o campo social forma 

um universo constituído por forças e posições de dominação, portanto, por 
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pessoas ou grupos sociais dominantes e dominados que vivenciam papéis 

diferenciados no interjogo de sua participação na vida cotidiana. Essas 

relações se dão em uma dinâmica permanente e de maneira multidimensional, 

e são atravessadas pelos contextos histórico e cultural em que a sociedade é 

produzida, não podendo, por isso, ser compreendidas isoladamente desses 

parâmetros.  

O estudo das desigualdades produzidas nas dinâmicas 

relacionais, bem como dos papéis e das atuações dos grupos sociais, o modo 

como se organizam, seus habitus, suas relações internas (intragrupais, 

comunitárias) e externas com outros grupos e todas as questões que daí 

decorrem estão no bojo do que chamamos aqui de campo social. Trata-se de 

objeto de investigações sob perspectivas distintas de campos do conhecimento 

como a Sociologia, a Antropologia, a Ciência Política e a História. 

A Terapia Ocupacional Social empreende, pois, meios e 

tecnologias oriundas de seu corpo de conhecimento, a saber: a habilidade 

técnica de manejo de grupos, o conhecimento das dinâmicas de interações 

grupais, da relação do homem com seu fazer e os diferentes papéis sociais que 

o fazer humano origina em cada grupo social ou comunidade. Ela estabelece, 

assim, o diálogo com as Ciências Sociais a fim de lidar de forma criativa com o 

enfrentamento das questões sociais (desigualdades, pobreza, discriminação, 

violência e subjugação) presentes na sociedade brasileira e que estão bastante 

relacionadas à falta de acesso a direitos humanos fundamentais e variadas 

formas de discriminação sofridas por grupos populacionais diversos. 

O diálogo com as Humanidades permitiu compreender os 

processos históricos das situações descritas acima, bem como as 
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características culturais e os modos de organização das diferentes populações 

que tem sido alvo da ação de terapeutas ocupacionais sociais. Assim, 

desenhou-se estratégias de intervenção pensadas de maneira contígua à 

realidade cotidiana e aos valores de cada um desses grupos.  

 

A importância atribuída às ações transdisciplinares e à 

necessidade de incorporar conhecimentos sócio-

antropológicos aos conhecimentos específicos permitiram 

que terapeutas ocupacionais contribuíssem para o 

entendimento e o desenvolvimento de metodologias de 

abordagens individuais e coletivas em campos 

distanciados da saúde tais como a assistência social, os 

trabalhos comunitários, o meio ambiente e as relações 

interculturais, entre outros.12  

 

Diversos autores como Paulo Freire, Robert Castel e Norbert Elias 

e os conteúdos trabalhados por eles vêm sendo utilizados na elaboração das 

tecnologias de atendimento da Terapia Ocupacional Social. Conceitos como 

dialogicidade, cidadania, habitus, vulnerabilidade social, redes sociais e 

desfiliação foram sendo incorporados, conforme movimento apontado no trecho 

acima, como chaves de compreensão das dinâmicas socioculturais com as 

quais os terapeutas ocupacionais se deparam no campo social.  Porém, um 

conceito-chave nesse processo é o de questão social desenvolvido por 

Castel,13  que a identifica como  
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[...] uma dificuldade central, a partir da qual uma 

sociedade se interroga sobre sua coesão e tenta conjurar 

o risco de sua fratura. É, em resumo, um desafio que 

questiona a capacidade de uma sociedade de existir 

como um todo, como um conjunto ligado por relações de 

interdependência.14  

 

O ressurgimento do social colocado como questão a ser 

trabalhada e considerada de forma específica e não em termos de contextos 

mais amplos e genéricos se deu, sobretudo, impulsionada pela sociologia 

francesa a partir da década de 1990 e, desde então, vem trazendo subsídios 

para a compreensão das situações de injustiça social, das relações de 

dominação e de desigualdades que se encontram no bojo de diversas 

sociedades, além disso, contribuiu para a identificação dos grupos e 

populações que se encontram no centro dessas problemáticas e cujas 

demandas serão consideradas pelos terapeutas ocupacionais sociais.  

Finalmente, cabe acrescentar as articulações que se fizeram 

possíveis a partir do conceito de habitus e suas implicações para a terapia 

ocupacional social.  

Bourdieu, ao desenvolver o conceito de habitus, segundo 

apontado por Noronha e Rocha,15 vai de encontro ao pensamento/paradigma 

estruturalista. O estruturalismo entendia os comportamentos e ações dos 

indivíduos como sendo marcadamente influenciados por determinismos das 

sociedades a qual pertenciam, o que, para alguns sociólogos, incluindo 
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Bourdieu, estabelecia uma dicotomia entre as concepções de indivíduo e de 

sociedade.  

Ainda segundo Noronha e Rocha,15 o conceito de habitus permite 

compreender as relações e interpenetrações entre os conceitos de indivíduo e 

de sociedade. Dessa maneira, torna-se operativo para a Terapia Ocupacional 

Social, na medida em que é o conceito utilizado para compreender de que 

maneira os indivíduos, enquanto atores sociais, e sua historicidade recebem 

influências da cultura e da sociedade, e, em contrapartida, de que forma a 

sociedade e os grupos sociais refletem as intervenções e os conflitos 

individuais.  

Outro autor que também contribuiu sobremaneira com a noção de 

dialogicidade entre os conceitos de indivíduo e sociedade −  e por isso utilizado 

instrumentalmente pela Terapia Ocupacional Social no entendimento dos 

processos de constituição do indivíduo na sociedade e desta por seus 

indivíduos − é Norbert Elias. A esse respeito, o autor coloca:  

 

Normalmente imaginamos o ser humano, na atualidade, 

como dotado de diversos compartimentos psíquicos. 

Estabelecemos distinções entre “mente” e “alma”, “razão” 

e “sentimento”, “consciência” e “instinto” ou “ego” e “ide”. 

Mas a nítida diferenciação das funções psíquicas 

evocada por essas palavras não é, vale reiterar, algo 

simplesmente dado por natureza. Ela só ocorre no ser 

humano quando ele cresce  − criança – num grupo, numa 

sociedade de pessoas. Não ocorre como o crescimento 



 12 

físico, por exemplo, em decorrência de um mecanismo 

natural herdado, mas emerge do entrelaçamento das 

“naturezas” de muitas pessoas. [...] Ela é produto de um 

processo sócio-histórico, de uma transformação da 

estrutura da vida comunitária.16  

 

Elias aponta ainda, que seria improdutivo considerar os conceitos 

de indivíduo e sociedade em oposição mútua ou em uma relação unidirecional 

de causa e efeito:  

 

[...] os modos de pensamento e discurso que levam à 

utilização dos termos “indivíduo” e “sociedade” como se 

eles se referissem a duas entidades distintas e 

independentes – sem excluir a idéia de sua “relação 

recíproca” – são muito elementares e não particularmente 

adequados.17 

 

 O entendimento a respeito das formas como indivíduos e 

sociedades vão se estruturando e transformando mutuamente e a 

compreensão de que os processos de constituição e desenvolvimento 

individuais e sociais ocorrem de maneira indissociável contribuíram também 

para  a definição de que o objeto da ação do terapeuta  não é uma questão 

social emergente, e sim de demandas reais dos indivíduos e dos grupos sociais 

a que pertencem, demandas essas que se inscrevem, freqüentemente,  em 

questões sociais historicamente definidas e que possibilitaram tanto o 
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desenvolvimento de intervenções e projetos de natureza individual quanto de 

âmbito coletivo ou comunitário, entendidas como uma necessária 

complementaridade. 
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3. Apresentando o contexto paulista 

 

 

 A fim de se contextualizar a importância do estado de São Paulo 

na produção científica de Terapia Ocupacional Social, entende-se como passo 

inicial demonstrar a concentração de cursos de graduação existentes no estado 

e também a distribuição do ensino específico do campo social nas instituições 

de ensino superior (IES) paulistas. 

Mediante levantamento realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), observou-se que o 

número de graduações em Terapia Ocupacional apresentou grande 

crescimento nas últimas décadas, fato que acompanhou a política de expansão 

do ensino superior no país, notadamente no ramo privado. Esse crescimento 

se acentuou a partir da década de 1980, conforme ilustrado no Gráfico 1. Em 

1983, por exemplo, havia um total de 10 cursos de graduação em Terapia 

Ocupacional no país. Ao passo que em outubro de 2008 já havia 63 cursos. 

É importante apontar que o número de cursos de terapia 

ocupacional vem sendo alterado a intervalos de tempo cada vez menores. 

Dessa forma, optou-se por trabalhar com percentuais, por tratar-se de valores 

que sofrem menor alteração que os valores absolutos. Convém esclarecer 

também que os valores aqui presentes dizem respeito ao final de 2007, período 

em que foi concluído o levantamento dos dados relativos à distribuição desses 

cursos no país.  
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Gráfico 1 − Número de cursos de Terapia Ocupacional criados, segundo 
década de criação 
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FONTE: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) 
 

Segundo dados do INEP,18 em 2007 os cursos estavam 

distribuídos geograficamente da seguinte maneira: 65% localizados na região 

Sudeste, 17% na região nordeste, 11% na região Sul, 6% na região Centro-

oeste e 2% na região Norte do país, conforme ilustrado no Gráfico 2. Nele 

pode-se notar a concentração substancial de instituições de ensino na região 

Sudeste responsáveis por 34 cursos dentre os 54 existentes no país na 

ocasião da última verificação. Naquele momento, somente no estado de São 

Paulo localizavam-se aproximadamente 63% dos cursos existentes na região 

sudeste.  
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Gráfico 2 − Distribuição percentual de cursos de Terapia Ocupacional em cada 
região do Brasil 
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FONTE: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
 
 

A concentração de cursos no estado de São Paulo somada à 

elevada concentração de pesquisadores nessa região fazem do estudo da 

produção científica do estado um parâmetro importante para compreender o 

desenvolvimento de novos campos na Terapia Ocupacional. 

A fim de conhecer a distribuição do ensino de Terapia 

Ocupacional Social no estado de São Paulo foram consideradas as instituições 

paulistas que criaram graduações de Terapia Ocupacional até 2003, ou seja, 

cursos que já possuíam o ciclo completo de formação e que, portanto, já 

tivessem formado pelo menos uma turma. 

Foi, então, apurado um total de 12 cursos, conforme consta na 

Tabela 1. As IES paulistas que possuem ensino de Terapia Ocupacional Social 

foram identificadas através do conteúdo publicado na rede mundial de 

computadores em seus respectivos portais eletrônicos, nos quais constam as 

grades curriculares e ementário de disciplinas.  
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Tabela 1 – Instituições de ensino superior do estado de São Paulo que 
oferecem o curso de Terapia Ocupacional com ano de criação até 2003, 
segundo localização, categoria administrativa, data de criação do curso e 
presença de disciplina específica de Terapia Ocupacional social em 2008 
 

INSTITUIÇÃO CIDADE 
CATEGORIA 

ADMINISTRATIVA 
DATA DE 
CRIAÇÃO 

DISCIPLINA 
ESPECÍFICA 

USP – SP 1 São 
Paulo 

Público/ Estadual 1/1/1958 Sim 

PUCCamp 2 Campinas Privada 1/3/1977 (*) 

UFSCar 3 São 
Carlos 

Público/ Federal 9/7/1978 Sim 

UNISALESIANO 4 Lins Privada 3/12/1980 Sim 

UNIVAP 5 Jacareí Privada 11/8/1997 Não 

CUSC 6 São 
Paulo 

Privada 2/2/1998 Não 

UNISO 7 Sorocaba Privada 2/2/1998 Sim  

USC 8 Bauru Privada 8/2/1999 (*) 

UNIMONTE 9 Santos Privada 7/2/2000 (*) 

CEUCLAR 10 Batatais Privada 13/8/2001 Sim 

USP – RP 11 Ribeirão 
Preto 

Público/ Estadual 1/1/2002 Sim 

UNESP 12 Marília Público/ Estadual 4/8/2003 (*) 

FONTE: USP-SP, PUCCamp, UFSCar, UNISALESIANO, UNIVAP, CUSC, UNISO, 
USC, UNIMONTE, CEUCLAR, USP-RP, UNESP  
 
(*) Grades curriculares não divulgadas nos sites das referidas IES 

 
1  Universidade de São Paulo – São Paulo 
2 Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
3 Universidade Federal de São Carlos 
4 Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium 
5 Universidade do Vale do Paraíba 
6 Centro Universitário São Camilo 

7 Universidade de Sorocaba 
8  Universidade do Sagrado Coração 

9  Centro Universitário Monte Serrat 
10  Centro Universitário Claretiano 

11  Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto 
12  Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho    

 

Portanto, o levantamento realizado em fevereiro de 2008 apontou 

para o fato de que aproximadamente 50% das graduações do estado de São 
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Paulo possuem disciplina específica sobre Terapia Ocupacional Social (Gráfico 

3), seja no formato teórico, seja como um módulo prático ou ambos.  

Gráfico 3 –  Distribuição percentual dos cursos de Terapia Ocupacional do 
estado de São Paulo, segundo presença de disciplina específica de Terapia 
Ocupacional Social em 2008  
 
 

50%

33%

17%

Possuem disciplina
específica

Não informado

Não possuem disciplina

 
 FONTE: USP-SP, PUCCamp, UFSCar, UNISALESIANO, UNIVAP, CUSC, UNISO,  
USC, UNIMONTE, CEUCLAR, USP-RP, UNESP  

 

Examinado as ementas de disciplinas, foi possível perceber 

também que nas instituições mais antigas a disciplina específica foi criada 

posteriormente à criação do curso, porém constatou-se que existem cursos que 

incorporaram o ensino de Terapia Ocupacional Social desde o início de seu 

funcionamento. 

O levantamento de dados tornou possível perceber que há no 

estado de São Paulo a conjugação de dois fatores: a mais alta concentração de 

cursos, em números absolutos do país (atualmente 63) e também a presença 

das mais antigas e consolidadas graduações em terapia ocupacional. Além de 

constituir um centro formador, o estado de São Paulo possui o maior número 

de terapeutas ocupacionais doutores, e suas instituições de ensino são 

responsáveis por grande parte da produção no cenário nacional, conforme 
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evidenciaram os estudos de Lancman,1 Emmel e Lancman,3 Barros e Oliver.19 

Por tais razões, este estudo, ainda que referido à produção científica do estado 

de São Paulo, pode contribuir para a compreensão do campo social na terapia 

ocupacional brasileira. 
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4. O debate da terapia ocupacional social nos congressos 

brasileiros 

 

 

No presente capítulo pretende-se descrever a constituição do 

campo social na Terapia Ocupacional brasileira a partir do mapeamento dos 

trabalhos apresentados nos últimos seis Congressos Brasileiros de Terapia 

Ocupacional (CBTO) realizados em Belo Horizonte, Minas Gerais (1997); 

Águas de Lindóia, São Paulo (1999); Porto Alegre, Rio Grande do Sul (2001); 

Foz do Iguaçu, Paraná (2003); Recife, Pernambuco (2005); Goiânia, Goiás 

(2007). 

Tais eventos promovem o encontro de experiências e/ou reflexões 

oriundas do ensino (meio acadêmico) e do cotidiano de trabalho de diversos 

terapeutas ocupacionais (mercado de trabalho), além de representarem parte 

importante da produção científica da área, dado que esta não se encontra 

ainda totalmente consolidada no cenário científico e acadêmico brasileiro. 

Desse modo, ao pesquisar as publicações em congressos, é 

possível tomar a produção científica da terapia ocupacional brasileira em sua 

abrangência e conjunto, além de mapeá-la em termos de suas diferentes áreas 

de atuação e também distribuição geográfica no país. Por essas razões, os 

CBTOs constituem-se em referências relevantes para a compreensão do 

desenvolvimento da Terapia Ocupacional, sua historicidade e diversificação em 

novos campos. 
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Os materiais utilizados como fonte foram os anais dos 

Congressos Brasileiros de Terapia Ocupacional, impressos e em CD-ROM, 

partindo do quinto até o décimo CBTO.*  

Foi também verificada a procedência dos trabalhos relacionados 

ao campo social, a fim de levantar dados sobre sua distribuição e crescimento 

no país.  

Ao longo do levantamento realizado, percebeu-se um 

aprimoramento cada vez maior na organização dos eventos, bem como o 

crescimento expressivo do número de trabalhos apresentados e a 

diversificação de temáticas. Tal crescimento demonstra tanto a afirmação dos 

congressos como um dos principais espaços para onde convergem trabalhos 

de terapeutas ocupacionais de todo o país, quanto o esforço de sistematização 

das práticas e reflexões desenvolvidas por esses profissionais, revelando 

também o processo de consolidação da profissão ao longo das últimas 

décadas no cenário profissional e acadêmico brasileiro. 

Muitas varreduras foram necessárias, a fim de identificar e 

distinguir as diferentes afinidades temáticas e abordagens entre os trabalhos, o 

que permitiu um aprofundamento do panorama de análise e o detalhamento 

dos critérios. Assim, foram selecionados(as): 

1. Trabalhos ou estudos que ocorressem em programas e/ou 

instituições públicas ou conveniadas da assistência social, 

da justiça, da educação e/ou da cultura; 

                                                
* Convém salientar que o formato escolhido por cada evento para compilar os trabalhos nele 

apresentados interferiu na sua análise, já que em alguns eventos houve a publicação somente de 
resumos dos trabalhos, como caso do VI, VII e VII CBTO, ao passo que os demais publicaram versões 
mais ampliadas dos trabalhos em seus anais. São eles o V CBTO (Belo horizonte), o IX CBTO (Recife) 
e o X CBTO (Goiânia).  
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2. Reflexões sobre a responsabilidade social e o papel ético-

político dos terapeutas ocupacionais; 

3. Trabalhos que retratam a constituição do campo social na 

terapia ocupacional e seus pressupostos teórico-

metodológicos; 

4. Questões relativas ao ensino da terapia ocupacional no 

campo social;  

5. Discussões e análises de programas e projetos de 

intervenção universitária voltados para a participação 

social e que atuem em contextos comunitários ou 

territoriais, cuja população-alvo não seja definida 

exclusivamente pela problemática de saúde/doença, por 

processos de tratamento ou abordagens 

desenvolvimentistas; 

6. Discussões e análises de programas sociais e/ou culturais 

de organizações não-governamentais (ONGs), 

associações, ou universidades voltados a grupos, pessoas 

e/ou comunidades desfavorecidas social e 

economicamente; 

7. Discussões e análises de programas sociais e/ou culturais 

de ONGs, associações ou universidades voltados a 

grupos, pessoas e/ou comunidades desfavorecidas social 

e economicamente e marcados por práticas culturais 

diferenciadas; 
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8. Trabalhos ou pesquisas que se destinavam à análise de 

políticas públicas e/ou redes de atenção a populações em 

situação de vulnerabilidade social; 

9. Discussões e análises de programas sociais destinados à 

profissionalização ou ao acesso ao mercado de trabalho de 

populações em situação de risco ou vulnerabilidade social 

e cuja caracterização, como grupo social, não se dê em 

função de problemática de saúde.  

Foram excluídos os trabalhos que apresentavam abordagens 

clínicas ou que fossem centrados em questões envolvendo saúde, processos 

de tratamento e reabilitação. Também não foram considerados os textos que 

traziam propostas educativas na área do desenvolvimento neuropsicomotor ou 

da aquisição de habilidades. A seguir, demonstra-se o processo de análise a 

partir de alguns trabalhos trazidos a título de exemplo. 

 

4.1 Intercessões e diálogos entre áreas – as diferenças surgem dos 
detalhes 
 

No levantamento realizado, os trabalhos foram classificados 

segundo a análise proposta, isto é, alguns com abordagem social, outros 

lidando com questões discutidas no campo social, embora nele não se 

inserissem, e aqueles que desenvolviam outras abordagens.  

Todos os trabalhos que apresentavam abordagem social foram 

listados e encontram-se no anexo B. Já os trabalhos do segundo grupo − 

aqueles que lidam com questões discutidas no campo social, juntamente com 

grupos populacionais não designados por recortes de saúde/reabilitação, e que 

ocorriam em equipamentos sociais ou da justiça ou ainda no território − tiveram 
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sua análise demonstrada por se tratarem de experiências que apresentam 

pontos de convergência com trabalhos de natureza social, porém utilizando 

metodologias clínicas, ou do campo da saúde coletiva ou do campo do 

desenvolvimento global em seus aspectos cognitivos, emocionais, 

comportamentais, psíquicos ou físicos.  

Julgou-se importante exemplificar essa categoria de trabalhos, 

dado que os desafios de sua classificação e análise encontram-se no que à 

primeira vista parecem detalhes, mas que na verdade revelam diferenças 

metodológicas fundamentais.  

Portanto, trata-se de trabalhos destinados a grupos sociais como 

crianças e adolescentes em situação de abrigo, detentos do sistema prisional, 

adolescentes em conflito com a lei ou comunidades indígenas, que ocorriam no 

interior de equipamentos sociais ou da justiça ou mesmo no território. Porém, 

no que se referia ao enfoque metodológico das atuações descritas, este se 

encontrava voltado ao desenvolvimento global20,21 , a avaliações clínicas ou 

comportamentais22,23 ou a estratégias de saúde coletiva.24,25 

Em alguns trabalhos voltados a grupos populacionais 

destinatários das políticas de assistência social, foram descritas atuações 

sobre os processos de exclusão/inclusão sociais e do acesso a direitos 

fundamentais, decorrentes do comprometimento de saúde apresentado pelo 

sujeito ou pela população. Tal quadro justificaria a intervenção do terapeuta 

ocupacional, identificado como profissional da saúde atuando sobre aspectos 

que resultam de uma condição de saúde ou de desenvolvimento desfavorável, 

temporária ou permanente. 
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Esses trabalhos não foram selecionados, uma vez que a ação do 

terapeuta deu-se em função da preexistência de uma problemática de saúde 

que levou a um comprometimento do cotidiano e do grau de desvantagem ou 

exclusão social apresentado, ou seja, aqueles em que, na ausência de um 

quadro clínico de base, não haveria a necessidade da intervenção do 

profissional. 

Um exemplo disso encontra-se no trabalho intitulado Estudo de 

caso: território como espaço terapêutico, uma abordagem em reabilitação.26 

Trata-se do acompanhamento individual de uma adolescente que apresentava 

leucemia linfóide aguda. Os objetivos descritos eram:  

 

1. conhecer a adolescente no espaço em que habita; 2. 

estimulá-la para o retorno ao convívio social; 3. realizar 

acompanhamento dos problemas funcionais advindos da 

hemiparesia; 4. dialogar permanentemente com os 

equipamentos sociais do território para apoiar sua rede de 

suporte.26  

 

O acompanhamento foi realizado levando em conta tanto as 

necessidades de reabilitação da jovem quanto suas demandas em relação a 

uma maior participação e circulação social no que se refere, por exemplo, ao 

acesso à educação: “Busca-se a diminuição de suas desvantagens sociais, 

construindo possibilidades de retorno à escola e de inclusão social”.26  

Porém, a atuação no âmbito escolar deu-se em função da 

problemática de saúde e não somente como uma questão de direito à 
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educação, que qualquer jovem possui, tendo ou não alguma patologia ou 

deficiência. Esse é um ponto que diferencia uma abordagem clínica ou de 

saúde/reabilitação de uma abordagem social. 

Nesta última, a problemática social enfrentada, bem como o 

alijamento dos direitos de cidadania, são focos do trabalho do profissional, 

enquanto o acesso a programas de saúde, de reabilitação e/ou tratamento são 

vistos como parte do complexo entremeio de necessidades e demandas que o 

sujeito não mais individual, e sim coletivo, apresenta. Portando, atua-se num 

movimento inverso, que vai do direito ao acesso à conquista do acesso, seja 

em relação à saúde, à educação, à cultura ou ao lazer, e não da saúde para a 

efetiva conquista de direitos, como o percurso assinalado no trabalho citado. 

Saúde, educação, moradia, segurança, acesso à cultura e ao 

lazer fazem parte das garantias dos mínimos sociais, e por esse motivo são 

vistos como conseqüências do exercício da cidadania para toda e qualquer 

pessoa, independente de sua condição, por exemplo, de saúde. 

É dessa maneira que se apresentam as abordagens de Terapia 

Ocupacional Social, as quais não se definem a partir das características da 

população, e sim do grau de distanciamento em que essa população se 

encontra do exercício de seus direitos fundamentais.†  

 

A população-alvo da terapia ocupacional social é 

justamente aquela cujas maiores necessidades 

configuram-se com base em sua condição de excluída do 

                                                
†
 Conforme consta na Constituição de 1988 os direitos e garantias fundamentais englobam: 

direitos e deveres individuais e coletivos (art.5), direitos sociais (art. 6 a 11), direito à 
nacionalidade (art. 12 e 13), direitos políticos (art. 14 a 16) e os direitos dos partidos políticos 
(art. 17). 
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acesso aos bens sociais e cuja problemática se manifesta 

pelo agravamento das condições de vida a que está 

submetida. Tal problemática pode ser identificada com a 

noção de pobreza ou também entendida como uma 

situação de vulnerabilidade, de ‘apartação’, na medida em 

que o acesso aos direitos de cidadania, mesmo que 

constitucionais, é diferenciadamente atribuído, traduzindo-

se numa experiência de não cidadania, de não 

pertencimento.27 

 

Foram descritas em alguns trabalhos ações comunitárias e 

territoriais do terapeuta ocupacional, tanto em atendimentos fora dos 

equipamentos de saúde, quanto na mediação da relação da pessoa atendida 

com outros equipamentos de educação, culturais e de serviços, em que este 

profissional atua como facilitador do processo de inclusão social, do acesso a 

direitos e de exercício da cidadania. 

Essas ações, se analisadas em separado, podem ser 

configuradas como de caráter social, já que buscam construção de redes de 

suporte e garantia de direitos. Porém, ao se verificar o contexto em que foram 

produzidas, fica claro que ocorreram como conseqüência do atendimento a 

uma pessoa que apresenta um quadro de doença ou deficiência de onde parte 

o encadeamento de ações técnicas e sem o qual tais ações não se 

processariam, ou seja, não haveria a necessidade da intervenção do terapeuta 

ocupacional. 
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A situação de exclusão apresentada pela adolescente do trabalho 

anteriormente citado foi alvo da ação do terapeuta, porque é uma 

conseqüência da patologia apresentada. Em si e por si, ela não seria encarada 

como demanda pelo profissional de saúde, caso não houvesse a priori alguma 

disfunção ou patologia.   

Foram igualmente encontrados trabalhos que, embora 

mencionassem uma abordagem voltada à questão da cidadania, na verdade 

não a mantinham como foco de sua ação,28 como ocorreu em Brinquedoteca: 

um espaço de exercício da cidadania infantil.
29 O texto discorre sobre o 

atendimento a crianças “[...] com alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor [...]”29 que estavam em um abrigo municipal em função de 

abandono ou maus-tratos.  

A autora considerava que a cidadania estava sendo trabalhada na 

medida em que se propiciava um ambiente acolhedor, acesso a lazer e a um 

brincar que possibilitasse às crianças um adequado desenvolvimento global. 

Ela assinala em seu parágrafo inicial: 

 

Um dos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente é o direito à educação e ao lazer, visando 

ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparando-a 

para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho.29  
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Porém, não faz qualquer referência a ações especificamente 

voltadas à condição de exclusão a que estavam submetidas, já que se tratava 

de crianças institucionalizadas por situações de vitimização. 

O trabalho descreve também o modo como o brincar era utilizado 

como recurso para estabelecer um processo com finalidades terapêuticas, sem 

realizar qualquer discussão em relação às questões sociais enfrentadas pelas 

crianças (abandono, violência doméstica, pobreza). Da mesma forma, colocava 

questões relativas à deficiência como pontos principais a serem trabalhados, a 

fim de possibilitar a relação das crianças com o mundo:  

 

A deficiência representa uma barreira entre a criança e os 

objetos que deve manipular, as pessoas, o mundo a 

descobrir e a imagem de si mesma que ela vai construir. 

O brincar pode minimizar essas barreiras prevenindo 

outras conseqüências, assim como contribuir para um 

processo reabilitador de natureza terapêutica.29 

 

Desse modo, demonstra a finalidade de sua abordagem, focada 

em propiciar estímulo e apoio ao desenvolvimento saudável das crianças em 

questão, como instrumento para que possam exercer sua cidadania. Ou seja, 

ambos, cidadania e desenvolvimento, não são trabalhados concomitantemente, 

e sim como sendo um anterior ao outro ou como a cidadania sendo uma 

conseqüência automática quando se proporcionam melhores condições de 

desenvolvimento pessoal. Portanto, o trabalho foi considerado como tendo uma 

identificação bastante explícita com práticas na área da reabilitação, e assim 
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não pertencente ao campo social, apesar de ocorrer em um abrigo, 

equipamento da rede de assistência social. 

Para efeito da presente análise, são consideradas abordagens de 

cunho social aquelas em que o exercício, o resgate, a construção de cidadania 

e o acesso a direitos são objetivos principais da atuação, e por isso devem ser 

alcançados mediante ações específicas e com finalidades definidas, e não 

como conseqüência de um trabalho realizado com outro enfoque, seja ele 

pedagógico ou terapêutico. 

A afinidade temática, bem como o cerne do trabalho, enfatizando 

o desenvolvimento e a reabilitação, ficam ainda mais claramente definidos ao 

serem descritos seus resultados e conclusões: 

  

[...] atualmente observa-se melhora na exploração e 

utilização do brinquedo de modo criativo e funcional além 

de diminuição de agressividade, e conseqüente melhora 

no relacionamento entre as crianças e destas com 

técnicos e acadêmicos; melhora no desenvolvimento 

psicomotor, concentração e socialização.29 

 

 Desse modo, mesmo que mencionado até no título, não houve, 

ao longo do trabalho, ou em sua conclusão, referência a ações específicas com 

vistas à problemática social da população em questão. 

 Alguns trabalhos surgiram a partir de temáticas da área da 

saúde, mas foram ampliando sua ação ao longo de seu desenvolvimento, para 

além das populações que apresentavam demandas relacionadas a essa área, 
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chegando ao conjunto de pessoas do território em uma abordagem que 

progressivamente assumiu contornos comunitários e participação de outros 

atores sociais, que não somente os profissionais técnicos e a população 

diretamente atendida.30  

Portanto, esses trabalhos foram considerados como tendo uma 

abordagem social, pois não selecionaram a população-alvo de suas ações 

segundo recorte de saúde, e sim de demandas sociais. Propuseram atuação 

articulada a outros grupos da comunidade, compartilharam o delineamento das 

ações com a própria população a que se destinavam, reconhecendo nela o 

papel de interlocutor e participante ativo na criação de estratégias para o 

equacionamento das demandas que apresenta.  

Esse processo de transformação progressiva do olhar e das 

concepções de trabalho, de uma proposta de saúde para uma atuação já de 

caráter mais abrangente do ponto de vista do reconhecimento de necessidades 

e demandas da população em questão, pode ser visto no pôster 

Envelhecimento compartilhado: grupos comunitários – uma atuação possível 

em terapia ocupacional,31 no qual é descrito o percurso de um grupo de 

mulheres adultas e idosas, inicialmente atendidas em um Centro de Saúde 

Escola com quadros de “[...] depressão e outras alterações emocionais”.31 

Em seguida, após encerrado seu processo terapêutico, as 

integrantes do grupo solicitaram a continuidade dos encontros. Então, “[...] 

estimulou-se a organização de um grupo para encontros fora do espaço do 

Centro de Saúde, aberto para a participação de outras pessoas da 

comunidade”,31 além de terem sido estabelecidos contatos com lideranças da 

comunidade católica da região, que cederam o espaço para os encontros. 
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Desse modo, as ações e os objetivos do grupo extrapolaram ambiente e 

propósitos clínicos, indo ao encontro de demandas presentes no conjunto da 

população idosa da região, com a criação de um espaço que lhes 

proporcionasse participação social diferenciada. 

 Ficam explicitadas pelas autoras a nova dimensão e 

característica da abordagem que começam a desenvolver e que se distingue 

de uma abordagem clínica: “[...] percebemos que estamos construindo uma 

metodologia de trabalho para atuar em grupos comunitários, os quais possuem 

um caráter diferenciado dos grupos terapêuticos”.31 

 

4.2 A Terapia Ocupacional Social em cada congresso 

Os seis CBTOs analisados ocorreram entre 1997 e 2007 e, 

apesar de assumirem características próprias no tocante à classificação dos 

temas enfocados, à compilação e à apresentação de resumos, no que se refere 

aos trabalhos de Terapia Ocupacional Social trouxeram muitas questões 

semelhantes e por vezes recorrentes. Algumas delas foram progressivamente 

sendo mais exploradas a cada evento, tornando possível perceber, por meio de 

uma análise longitudinal, a consolidação desse campo através de experiências 

profissionais e também de práticas vinculadas ao ensino em diversas regiões 

do país.   

O percurso de crescimento do número de trabalhos apresentados 

em cada congresso e também do número de trabalhos de Terapia Ocupacional 

Social encontra-se descrito na Tabela 1. Nela é possível notar a predominância 

de autores do estado de São Paulo na apresentação de trabalhos de Terapia 

Ocupacional Social, como também a existência de uma correlação da produção 



 33 

nessa área com o ensino, tendo em vista a relação de muitos autores com 

instituições de ensino superior (IES).    

Tabela 1 – Distribuição dos trabalhos de Terapia Ocupacional apresentados em 
CBTO segundo data do congresso, número, natureza temática, procedência e 
vínculo de autores à instituições de ensino superior 
 

TRABALHOS DE TERAPIA OCUPACIONAL 
SOCIAL 

CBTO1 
Data 

Número Total 
de Trabalhos 
Apresentados Número 

Trabalhos do 
Estado de 
São Paulo 

Trabalhos de 
Outros 

Estados ou 
Países 

Trabalhos 
de 

Autores 
Ligados à 

IES2 

1997 32 1 1 0 1 
1999 260 13 12 1 11 
2001 421 23 20 3 17 
2003 247 14 9 5 9 
2005 439 21 17 4 19 
2007 472 33 29 4 30 

TOTAL 1871 105 88 17 87 
FONTE: Anais dos Congressos Brasileiros de Terapia Ocupacional dos anos 1997, 
1999, 2001, 2003, 2005, 2007 

1 Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional 
2  Instituições de Ensino Superior 

 

Após ter sido verificado, com o auxílio da Tabela 1, o panorama 

em termos numéricos da Terapia Ocupacional Social ao longo dos congressos 

analisados, serão descritos a seguir os temas e as questões que foram sendo 

abordados por esses trabalhos a cada evento e também alguns aspectos 

numéricos que necessitam aprofundamento e melhor visualização. 

No V CBTO, que ocorreu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 

1997, com o tema “Horizontes da Clínica à Pesquisa”, foram apresentados 32 

trabalhos, dentre os quais apenas um com temática social, de autoria de 

Sandra Maria Galheigo. Trata-se de uma reflexão crítica acerca dos programas 

tradicionais de profissionalização destinados a adolescentes provenientes de 

famílias de baixa renda e que, segundo análise da autora, se fundamentavam 
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em práticas assistencialistas e/ou disciplinares. O trabalho visa também à 

conscientização dos terapeutas ocupacionais a respeito dos reais conteúdos 

discriminatórios e de culpabilização da população-alvo (adolescentes) pela 

problemática social enfrentada, conteúdos assinalados como sendo 

subjacentes à implementação de diversas propostas e programas de 

profissionalização.32 

O congresso seguinte, realizado em São Paulo em 1999, teve o 

tema “Trajetórias e Perspectivas da Terapia Ocupacional”. Nesse evento houve 

um aumento do número de trabalhos que se referiam à Terapia Ocupacional 

Social, sob a forma de relatos de experiências, além de reflexões sobre o 

surgimento e o desenvolvimento desse campo na terapia ocupacional. 

Os trabalhos referentes ao campo social formaram um conjunto 

de 13 exposições, entre comunicações orais e pôsteres, em sua maioria 

expondo experiências e/ou reflexões sobre a área, desenvolvidas de maneira 

articulada a iniciativas de pesquisa e extensão de instituições de ensino 

superior, quase todas sediadas no estado de São Paulo. Eram elas: Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUCCamp), Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG). 

Nesse congresso, a Terapia Ocupacional Social ganhou um 

contorno mais definido não somente em função de uma presença um pouco 

maior de trabalhos em relação ao último congresso, como também no que se 

refere à classificação que recebeu por parte do evento, pois os trabalhos foram 

organizados pelo congresso sob os títulos: “A terapia ocupacional contribuindo 

para o resgate do ser social e da cidadania”, e também “Abordagens de terapia 
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ocupacional com grupos em situação de risco pessoal e social”.33Tais 

denominações já demonstravam o que se configuraria como um norteador para 

a caracterização do campo: a proposta de atuação fora do eixo estruturador 

saúde-doença e com uma população não caracterizada segundo enfoques 

exclusivamente de saúde, mas sim sociais. 

Foram igualmente apresentados os primeiros escritos em que o 

social foi visto não mais como um aspecto a ser considerado pelos terapeutas 

ocupacionais em sua prática, mas como alvo da atuação desses profissionais, 

ampliando, assim, o foco de sua atuação para além do indivíduo e as 

problemáticas que seu corpo ou mente encerram, ou ainda as conseqüências 

relacionais e de inclusão/exclusão sociais que delas decorrem.  

Foram colocadas questões relativas não apenas à ampliação do 

foco de trabalho do terapeuta para a problemática social da população que 

atende, mas também a uma nova visão de sujeito, contextualizado em seu 

meio social, na cultura e comunidade, e como representante de demandas 

remetidas não só a ele, mas principalmente ao grupo social que representa.  

Outro assunto abordado foi o surgimento do “social” como campo 

na terapia ocupacional e sua contextualização no período histórico e político 

em que ocorreu: ao final dos anos 1970 no Brasil. Esses foram alguns dos 

temas discutidos naquele momento e que serviriam mais tarde como base para 

outros trabalhos apresentados em congressos subseqüentes. 

Até esse congresso, a produção relacionada ao campo social 

esteve predominantemente representada por autores oriundos do estado de 

São Paulo‡ e vinculados direta ou indiretamente a IES (tendência que se 

                                                
‡
 A produção que esteve presente nos CBTOs de um modo geral parece, em certa medida, influenciada 

por autores do estado de São Paulo, já que trabalhos oriundos desse estado sempre se fizeram 
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manteve nos congressos restantes como ilustra o Gráfico 1).  Isso parece 

apontar para  o surgimento do processo de divulgação de novas práticas e 

reflexões relacionadas a esse campo, realizado por profissionais paulistas, 

influenciando ou motivando trabalhos que surgiriam nos congressos seguintes, 

em que se amplia a participação de autores de outros estados e até 

internacionais.  

 
Gráfico 1 – Trabalhos de Terapia Ocupacional social segundo a procedência de 
seus autores 
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Autores de outros 
estados ou países
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FONTE: Anais dos Congressos Brasileiros de Terapia Ocupacional dos anos 1997, 
1999, 2001, 2003, 2005, 2007 

 

No VII CBTO, realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

(2001), o crescimento do número de trabalhos apresentados confirma-se como 

uma tendência, assim como o número de trabalhos com temática social  

(Tabela 1). Ao comparar esses dois valores, ao longo dos seis congressos 

pesquisados, é possível notar que ambos desenvolveram um comportamento 
                                                                                                                                          

presentes de maneira significativa em diversos eventos como aponta Falcão34 em pesquisa 
envolvendo os CBTOs desde sua primeira edição em 1989 até o de 2001. A autora ressalta que: “a 
representação profissional evidencia, em quase todos os congressos, um predomínio de profissionais 
da região e/ou estado sede do evento, havendo ainda presença quantitativamente importante de 
profissionais do estado de São Paulo”. 
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semelhante, apresentando certo paralelismo nos momentos de crescimento e 

diminuição e com ligeira diferença no congresso de 2005, conforme 

demonstrado nos Gráficos 2 e 3 abaixo. 

 
Gráfico 2 − Curva de crescimento do número total de trabalhos apresentados 
nos Congressos Brasileiros de Terapia Ocupacional 

0

100

200

300

400

500

1997 1999 2001 2003 2005 2007

Data do Congresso

N
ú

m
e

ro
 d

e
 t

ra
b

al
h

o
s

 

FONTE: Anais dos Congressos Brasileiros de Terapia Ocupacional dos anos 1997, 
1999, 2001, 2003, 2005, 2007 

 
Gráfico 3- Curva de crescimento do número de trabalhos de terapia 
ocupacional social apresentados nos Congressos Brasileiros de Terapia 
Ocupacional 

0

5

10

15

20

25

30

35

1997 1999 2001 2003 2005 2007

Data do Congresso

N
ú

m
e

ro
 d

e
 t

ra
b

a
lh

o
s

 



 38 

FONTE: Anais dos Congressos Brasileiros de Terapia Ocupacional anos 1997, 1999, 
2001, 2003, 2005, 2007 
 

No congresso de Porto Alegre houve ao todo 421 trabalhos 

apresentados, dos quais 23 foram classificados como tendo abordagem de 

caráter social. Eles se dividiram entre relatos de experiências de intervenção 

junto a populações em situação de risco pessoal e social, divulgação de 

projetos desenvolvidos a partir de parceria entre universidades e movimento 

social urbano, apresentações de iniciativas de geração de trabalho e renda, 

pesquisas, análises críticas sobre programas sociais governamentais e sobre o 

papel político do técnico. 

Ao contrário do que ocorreu no congresso anterior, em que foram 

muito abordadas questões sobre a constituição do campo social, bem como os 

pressupostos teóricos a ele relacionados, nesse evento os trabalhos de Terapia 

Ocupacional Social estiveram mais voltados para a apresentação de 

experiências e projetos de intervenção. 

Um tema bastante enfocado foi o desemprego, enquanto 

problemática a ser considerada pelo terapeuta ocupacional. Os trabalhos que 

se debruçaram sobre o assunto descreviam a diminuta participação social e o 

agravamento de processos de exclusão causados pelo desemprego e 

mostravam alternativas surgidas da economia solidária e da organização de 

grupos de auto-gestão. 

Os objetivos descritos por eles podem ser sintetizados em:  

 

Apresentar os princípios da Economia Solidária e articulá-

los às atuais tendências e experiências, onde a terapia 
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ocupacional amplia sua ação para além dos serviços de 

saúde e assume compromissos com a inclusão social de 

populações marginalizadas, atuando em parceria com a 

comunidade.35 

 

Outra característica levantada/observada foi o fato de que 17 dos 

23 trabalhos selecionados eram de autores vinculados a IES (Tabela 1) e se 

referiam a programas de extensão universitária, formação profissional ou 

pesquisa, enquanto o restante desses autores possuía vínculos com projetos 

sociais, cooperativas de trabalho ou órgãos do governo na área da assistência 

e desenvolvimento social. 

A dimensão política do trabalho do terapeuta nesse campo − além 

da preocupação com necessidades e demandas “reais”, contextualizadas no 

território da população − e o desatrelamento de abordagens essencialmente 

clínicas e/ou realizadas no interior de equipamentos da saúde foram questões 

retomadas nesse congresso. 

O VIII CBTO, realizado em Foz do Iguaçu, Paraná (2003), 

apresentou perfil bastante atípico em relação ao movimento de progressiva 

estruturação e crescimento assumido em cada evento, pois registrou um 

número de trabalhos consideravelmente inferior ao do congresso anterior 

(Gráfico 1) e também não realizou qualquer classificação do ponto de vista 

temático ou de conteúdo dos trabalhos apresentados, de modo que houve 

apenas subdivisão destes segundo formato de apresentação em painéis ou 

pôsteres.  
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Dentre os assuntos abordados pelos trabalhos de Terapia 

Ocupacional Social estão: a atuação junto a grupos populacionais em situação 

de risco ou vulnerabilidade social, na perspectiva da efetivação de políticas 

setoriais a eles relacionadas e no apoio à construção de projetos de vida e 

alternativas de enfrentamento das diferentes faces da exclusão vivenciadas 

pelas populações descritas. São elas: crianças trabalhadoras em centros 

urbanos, mulheres ou adolescentes em situação de rua, adolescentes autores 

de atos infracionais, pessoas vivendo desemprego estrutural, crianças 

abrigadas.  

Foram também apresentadas diferentes modalidades de atuação 

territorial seja comunitária, seja em espaços públicos, além de experiências de 

apoio à organização de grupos comunitários. Como nos demais congressos 

analisados, é notória a presença de muitos trabalhos referentes a pesquisas 

relacionadas ao ensino e a experiências de extensão universitária. 

O IX CBTO realizou-se no ano de 2005, em Recife, 

Pernambuco. Nesse evento foram retomadas questões metodológicas e de 

formulação teórica da Terapia Ocupacional Social e, pela primeira vez em um 

congresso brasileiro, houve um curso específico voltado a essa temática, 

ministrado pelas principais autoras de referência para a área, Sandra Galheigo, 

Denise Barros e Roseli Lopes.  

Surgem nesse congresso, pela primeira vez, questões e temáticas 

envolvendo populações definidas por traços culturais e étnicos diferenciados, 

como o caso de índios e negros. A abordagem descrita deu-se tendo como 

perspectiva o estabelecimento de diálogos interculturais. 
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No X CBTO, ocorrido em 2007, em Goiânia, Goiás, poucos dos 

trabalhos selecionados identificam-se explicitamente como sendo de terapia 

ocupacional social. A maioria deles descreve suas ações, pesquisas e 

objetivos, sem mencionar filiação a campo de conhecimento específico. Uma 

pequena parcela dos trabalhos selecionados apresenta-se exercendo “práticas 

terapêuticas”.§ Porém, na descrição de seus objetivos, abordagens e ações, 

volta-se para o acesso aos direitos da população a que se referem, ou   possui 

como foco demandas levantadas em virtude da vulnerabilidade social a que 

está submetido determinado grupo populacional, ou, ainda, empenham-se 

esforços na elaboração de estratégias e alternativas para o estabelecimento ou 

ampliação de suportes sociais mais sólidos. 

Esses últimos trabalhos suscitam questionamentos acerca da 

clareza de seus autores sobre a natureza das abordagens que propõem quanto 

à filiação de campo epistemológico dentro da Terapia Ocupacional. Cabe 

indagar as razões de tais opções. Há um desconhecimento do que já vem 

sendo produzido em terapia ocupacional nesse campo? Ou seria uma opção 

por uma não filiação ou especialização? 

É possível concluir, contudo, que as práticas de Terapia 

Ocupacional no campo social vêm se diversificando e multiplicando pelo Brasil 

e extrapolando, mesmo que ainda timidamente, o eixo de produção de 

conhecimento que tradicionalmente prepondera no sudeste do país.  

Esse crescimento pode parecer pouco expressivo quando 

comparado a outras áreas, porém tem se verificado de maneira concreta que o 

tema vem ocupando cada vez mais espaços nos congressos da categoria, 

                                                
§ Um exemplo disso pode se encontrado no pôster: “Experiências de terapia ocupacional no processo de 
ressocialização de detentos”.36 
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mediante apresentação não só de trabalhos, como também de minicursos, 

além da organização de eventos próprios como o que ocorreu no X CBTO: I 

Simpósio de Terapia Ocupacional no Campo do Social – alternativas da 

Terapia Ocupacional no Campo do Social. Tudo issodemonstrou o 

amadurecimento e o acúmulo que as práticas e discussões nesse campo vem 

alcançando no Brasil. 

No que se refere ao conteúdo, os trabalhos trouxeram alguns 

temas até então não explorados em congressos anteriores, tais como: atuação 

profissional no campo social, a partir de um relato auto-biográfico,37 reflexões 

sobre a terapia ocupacional social e suas conexões com o campo filosófico da 

complexidade,38 desafios que os terapeutas ocupacionais enfrentam em sua 

relação com as organizações não-governamentais e o terceiro setor,39 análise 

da concepção de ocupação existente em um movimento social rural e sua 

relação com a constituição da identidade social40 e, por último, uma síntese das 

questões que vêm permeando o desenvolvimento do campo social na Terapia 

Ocupacional, incluindo as dificuldades da inserção profissional e a pouca 

comunicação que se estabelece entre autores que produzem conhecimento 

nessa área em diversos países. 

Outra diferença em relação aos congressos anteriores consiste no 

fato de que alguns dos trabalhos de terapia ocupacional social expostos 

tiveram co-autoria de profissionais de outras categorias, provenientes da arte-

educação, da educação superior e da saúde coletiva. Esses trabalhos 

apresentaram como ponto em comum a população-alvo composta por crianças 

e jovens em situação de vulnerabilidade social, porém cada um deles em um 
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aspecto diverso relacionado a políticas públicas, estratégias de intervenção ou 

propostas de atuação. 

Quanto às influências teóricas, os trabalhos de Terapia 

Ocupacional Social nesse congresso em sua maioria partem de fontes 

bibliográficas e teóricas semelhantes, porém há os que não utilizam a 

bibliografia ou os autores considerados de referência para o campo. É 

interessante observar que estes últimos apresentam expressivos pontos de 

convergência e identificação com os demais, o que demonstra que, mesmo 

tendo bibliografia diferenciada e tratando-se de experiências realizadas em 

diferentes regiões do país, há certa compatibilidade entre abordagens, 

temáticas e populações, sem a presença de discrepâncias marcantes. 

Isso parece indicar que o crescimento da Terapia Ocupacional no 

campo social vem se dando com uma coerência compartilhada e que 

retroalimenta seu delineamento enquanto campo de atuação e saberes 

próprios dentro da Terapia Ocupacional.  

O crescimento numérico de trabalhos com essa temática é 

bastante expressivo e também apresenta comportamento semelhante ao da 

Terapia Ocupacional como um todo, conforme anteriormente mencionado, ou 

seja, com paralelismo entre momentos de aumento e diminuição (vide Gráficos 

2 e 3). Porém, observou-se que o índice de crescimento da área, 

considerando-se do primeiro ao último CBTO analisado, foi de 3.200%, mais 

que o dobro do índice de crescimento dos trabalhos de terapia ocupacional 

como um todo, que foi de 1.375%.** No gráfico abaixo é possível comparar 

esses dois índices evento a evento. 

                                                
**
 A despeito do notável crescimento da representação da área nos CBTOs, os altos valores também se 

devem ao fato de tratar-se de um campo que faz parte de um universo profissional ainda pequeno, 
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Gráfico 4 – Comparação entre os índices de crescimento de trabalhos de 
Terapia Ocupacional Social e do total de trabalhos apresentados em cada 
Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional      
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FONTE: Anais dos Congressos Brasileiros de Terapia Ocupacional dos anos 1997, 
1999, 2001, 2003, 2005, 2007 

 

Examinando os seis CBTOs citados, foi possível perceber o 

crescimento do número de trabalhos de Terapia Ocupacional Social e o modo 

como esse campo vem sendo explorado pelos terapeutas ocupacionais, seja 

por meio de experiências em que buscam desenvolver ações para efetivação 

de direitos previstos na legislação brasileira e nas políticas públicas, e também 

como esses profissionais expressam um olhar crítico em relação a programas e 

projetos sociais voltados a populações marginalizadas e em situação de 

vulnerabilidade social, além do papel político-ideológico de sua ação técnica.   

Outro ponto relevante na produção relacionada ao campo social 

foi a predominância de autores do estado de São Paulo (que se verificou ao 

                                                                                                                                          
como é o caso da Terapia Ocupacional no Brasil, o que faz com que mesmo pequenas variações em 
termos absolutos ganhem visibilidade quando calculadas em termos percentuais. 
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longo de todos os congressos pesquisados), responsáveis por 84% dos 

trabalhos relacionados ao campo social.  

Foi também evidente a importante influência de reflexões oriundas 

de profissionais ligados a instituições de ensino sobre o panorama de 

constituição do campo social na Terapia Ocupacional, já que representaram 

83% dos trabalhos publicados. Contudo, fica a dúvida sobre o número de 

profissionais atuando nesse campo e que não publicaram trabalhos nos 

congressos pesquisados. Para tal levantamento seria necessária uma 

investigação de outra ordem. 

Essa expressiva participação de autores ligados às IES na 

produção relacionada ao campo social sugere que sua estruturação, como 

campo de atuação e pesquisa para os terapeutas ocupacionais, tem recebido 

influência do meio acadêmico e com ele vem estabelecendo diálogo contínuo. 

Desse modo, a expansão que o campo social vem alcançando na 

Terapia Ocupacional brasileira, nos últimos anos, parece estar intimamente 

relacionada a iniciativas de ensino, pesquisa e, sobretudo, extensão de 

programas universitários atentos à precarização das condições de vida e do 

acesso aos direitos fundamentais a que vem sendo historicamente submetida 

grande parte da população no Brasil.  

Soma-se a isso a recente regulamentação do Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS), trazendo algumas contribuições conceituais 

importantes para a delimitação das especificidades desse campo, tendo em 

vista os destinatários das políticas de seguridade social, a necessidade de 

garantia dos mínimos sociais, bem como seu caráter integrador com políticas 

de outras áreas. 
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É igualmente relevante a presença de terapeutas ocupacionais 

trabalhando em programas criados pela Política de Assistência Social, tanto em 

órgãos governamentais como em não-governamentais. Esses programas foram 

alvo de diversos trabalhos em que se analisam os propósitos desses 

programas, sua efetividade e alcance, bem como as contribuições da Terapia 

Ocupacional naquele contexto.     

Desse modo, a diversificação de trabalhos apresentados reflete a 

crescente atuação do terapeuta ocupacional nos espaços sociais, seja na 

assistência direta, seja participando de fóruns de discussão e conselhos de 

diretos, na formação de redes ou na proposição de políticas. 

A ampliação da atuação desses profissionais no campo social 

também vem se dando em função do aumento de organizações não 

governamentais no cenário social brasileiro e de forma paralela à crescente 

profissionalização do terceiro setor.  

Convém salientar que a inserção do terapeuta ocupacional no 

terceiro setor vem encontrando uma série de desafios perante as contradições 

vivenciadas atualmente pelas organizações não-governamentais brasileiras, 

como ressaltam Lopes, Malfitano e Borba.39 Porém, a despeito de sua 

incorporação ao campo, posterior a outras categorias profissionais, como 

coloca Galheigo, citado em Barros, Lopes e Galheigo,12 a crescente produção 

nos CBTOs parece refletir o esforço de sistematização das reflexões e 

vivências desses profissionais, bem como as experiências e contribuições que 

vêm sendo engendradas em meio às imensas contradições presentes no bojo 

do emaranhado sociopolítico e assistencial do país. 
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A Terapia Ocupacional Social está se estruturando, assim como o 

próprio campo social assistencial, em um Brasil com uma história recente de 

regime totalitário e em que as políticas de transferência de renda são, no 

contexto atual, amplamente propagandeadas pelo governo como principal 

alternativa no combate às desigualdades sociais e à pobreza, todavia sem 

impactos de natureza estrutural.41 

Por fim, analisar os trabalhos publicados nos CBTOs permitiu 

conhecer uma gama de projetos e programas sociais em que estão inseridos 

terapeutas ocupacionais, distribuídos por várias regiões do país, o 

desdobramento de reflexões oriundas do ensino em práticas que buscam a 

transformação social, o engajamento do técnico como agente desse processo e 

o modo como o terapeuta ocupacional vem se integrando ao campo como 

trabalhador social, e não como trabalhador de saúde no campo social (o que 

retrata a mudança de foco do trabalho do terapeuta, que até então se centrava 

no sujeito, dirigindo-se para a questão social vivenciada por esse sujeito e pelo 

grupo social a que pertence). Essa diferenciação nas atuações dos terapeutas 

ocupacionais tornou-se progressivamente clara e, com ela, a terapia 

ocupacional pôde conquistar mais uma possibilidade de intervenção e de 

crescimento. 
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5. A constituição do campo da Terapia Ocupacional Social e 

seus autores 

 

 

Segundo Bourdieu,8 para que se possa compreender ou analisar 

campos como o intelectual ou o político é preciso perceber as posições 

ocupadas pelos agentes desses campos e de que forma essas posições se 

articulam. Desse modo, é impossível estudar o desenvolvimento de um 

determinado campo científico sem abordar os agentes (autores) que o compõe.  

 

Tal passo é necessário para que se possa indagar não 

como tal escritor chegou a ser o que é, mas o que as 

diferentes categorias de artistas e escritores de uma 

determinada época e sociedade deviam ser do ponto de 

vista do habitus socialmente constituído, para que lhes 

tivesse sido possível ocupar as posições que lhes eram 

oferecidas por um determinado estado do campo 

intelectual e, ao mesmo tempo, adotar as tomadas de 

posição estéticas ou ideológicas objetivamente 

vinculadas a essas posições.42 

 
Sendo assim, não nos cabe proceder a uma análise do percurso 

individual de cada um dos autores que escrevem sobre o campo social da 

terapia ocupacional, e sim descrever quem são os autores/pesquisadores que 

abordam a constituição do mesmo − ou, como coloca Bourdieu, os agentes 
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desse campo −, quais suas principais contribuições e que posições ocupam 

nesse espaço. 

Os Congressos Brasileiros foram a fonte primeira através da qual 

se obteve um panorama de profissionais/autores do campo da Terapia 

Ocupacional Social e, entre eles, os que vêm abordando as bases conceituais 

e constitutivas desse campo no Brasil. 

Paralelamente ao levantamento realizado nos CBTOs, pesquisou-

se a produção científica publicada nos principais periódicos de Terapia 

Ocupacional do estado de São Paulo, a saber: a Revista de Terapia 

Ocupacional da Universidade de São Paulo e os Cadernos de Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos, como também na base 

de dados SCIELO e em coletâneas, livros e dissertações.  

Essas fontes, em conjunto com os trabalhos dos CBTOs, 

revelaram grande parte da produção bibliográfica da Terapia ocupacional 

Social nos últimos 18 anos.†† Sabe-se que existem, ainda, trabalhos publicados 

em outros congressos e simpósios, mas no presente estudo optou-se por 

utilizar somente as fontes já citadas.   

O levantamento bibliográfico demonstrou também a existência de 

grupos que ao longo desse período vêm se dedicando especificamente ao 

desenvolvimento de metodologias de intervenção e pesquisa social. 

Os primeiros autores a produzir escritos sobre o que viriam a ser 

os conhecimentos fundantes da Terapia Ocupacional Social possuíam 

experiências comuns com relação ao trabalho em instituições totais e 

disciplinadoras, a afinidade com o ideário de desinstitucionalização recém-

                                                
††
 Esse período refere-se até setembro de 2008, momento em que se encerrou a coleta de 

dados para esta pesquisa. 
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trazido ao Brasil, a noção que se formava naquele momento da necessidade de 

se perceber as implicações políticas e ideológicas da ação técnica e a quais 

objetivos essa ação se voltava (adaptação social ou construção de autonomia).  

Eram tempos de ressurgimento do estado democrático e de seus 

marcos legais como a Constituição de 1988 e também de diversos movimentos 

sociais. Esses autores, cada qual a seu modo, participaram da luta por direitos 

das populações que atendiam e da organização das primeiras políticas 

setoriais para segmentos tidos como mais frágeis da sociedade, como o caso 

das crianças, dos idosos e das pessoas com deficiência. Pode-se dizer que 

havia uma inquietação com a situação de exclusão e marginalização social de 

populações que não necessariamente apresentavam problemáticas 

relacionadas à saúde. Galheigo43 afirma que:  

 

A terapia ocupacional social surgiu, portanto, em meados 

dos anos setenta sob a égide de um regime autoritário 

que impunha um sistema disciplinador e segregador 

embora mistificado pelo tecnicismo, que ao conceder 

poder aos técnicos, garantia a conformidade à violência 

da desigualdade e da conformação social. A crítica a tal 

modelo, entretanto, estaria sendo gestada, na medida em 

que neste mesmo período o cenário político do país 

começava a se modificar, a sociedade civil começava a 

se reorganizar e a questionar as políticas existentes, e a 

retomada do debate acadêmico possibilitava a 
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recolocação da questão da marginalidade social sob a 

perspectiva do conflito social.44 

 

Outro ponto de aproximação entre suas trajetórias de trabalho 

consiste em sua vinculação a universidades como docentes ou auxiliares de 

ensino, posições que foram sendo ocupadas à medida que acontecia a 

expansão dos cursos de graduação de Terapia Ocupacional no país. Estes 

acompanharam a ampliação do ensino superior no Brasil experimentada nas 

décadas de 80 e 90 do século XX, sobretudo no ramo privado.‡‡  

Nos anos 1990, a Terapia Ocupacional já havia passado pela fase 

em que possuía uma visão compartimentalizada do sujeito e também pelo 

esforço de caracterização das diferentes tendências de atuação profissional 

através de correntes metodológicas e experimentava iniciativas de trabalho em 

áreas diferentes das já estabelecidas saúde mental, disfunções físicas e 

reabilitação§§. Conforme apontado por Galheigo.45 

 

É a partir dos anos 90 que as práticas no campo da 

terapia ocupacional social se ampliam para ir ao encontro 

da demanda por programas sociais variados, a partir da 

reestruturação das políticas setoriais, dentre as quais a 

                                                
‡‡ É importante notar que a maioria dos autores que escrevem sobre o campo da Terapia Ocupacional 
social no estado de São Paulo pertence aos quadros funcionais de universidades públicas onde 
coordenam projetos de intervenção e pesquisa nesse campo. Essa realidade vem causando impacto na 
produção científica no campo o que pode ser verificado, por exemplo, ao se constatar que 
aproximadamente 45% dos trabalhos de terapia ocupacional social encontrados nos últimos seis 
congressos brasileiros provêm de autores e pesquisadores de universidades da rede pública de ensino do 
estado de São Paulo.  
§§ Histórico da constituição do campo da terapia ocupacional social no Brasil pode ser encontrado em 
Galheigo (2005)45 e também em Galheigo (1997).32  
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Lei Orgânica da Saúde, a Lei Orgânica da Assistência 

Social e o Estatuto da Criança e do Adolescente.46 

 

No começo dos anos 1990, têm início as primeiras publicações e 

reflexões sobre a constituição de um campo específico de intervenção social na 

Terapia Ocupacional e as contradições que poderiam advir disso:  

 

[...] ao delimitarmos um campo de intervenção como 

social, [...] adentramos um território antes inexistente, isto 

é, agrupamos uma nova parcela da população segundo 

novos grupos de patologias, as patologias sociais. 

Assistimos a um alargamento da noção de anormalidade, 

de doença, etc... Quem são esses indivíduos, novos 

objetos de estudo e de intervenção por parte dos 

terapeutas ocupacionais e de outros técnicos de saúde? 

Como se constituem? Quem os define?47 

 

Essas são algumas das questões que foram paulatinamente 

exploradas à medida que a Terapia Ocupacional Social se delineava como 

campo de atuação e pesquisa ao longo da década de 1990. Ao final desse 

período, inicia-se a discussão da cidadania e do exercício dos recém-

conquistados direitos fundamentais por parte de diversos grupos populacionais 

atendidos pela terapia ocupacional48 e do necessário reposicionamento 

profissional para lidar com a assim chamada exclusão social: 
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O papel de adaptador dá enfim lugar ao de articulador 

social. Esta nova função vem do entendimento de que os 

excluídos necessitam conhecer seus pares e, juntos, 

entender os motivos de sua exclusão. [...] Esse novo 

papel de tecelão social, a ser desenvolvido pelos 

trabalhadores sociais e da saúde, implica na elaboração 

de novas abordagens e estratégias.49 

 

Todavia, no final da década de 1990, terapeutas ocupacionais 

docentes de três universidades paulistas (USP-SP, UFSCar e PUCCamp) 

constituíram um grupo voltado ao desenvolvimento de ações e pesquisas no 

campo social. Esse grupo passou a conduzir conjuntamente as reflexões sobre 

a atuação técnica nesse campo e suas implicações teórico-metodológicas para 

a Terapia Ocupacional que já haviam sido iniciadas de forma paralela em cada 

uma dessas instituições. 

O Projeto Metuia50, como ficou conhecido, passou a publicar os 

resultados de suas ações e pesquisas utilizando, para construir sua definição 

de população alvo das intervenções no campo social, os conceitos de 

desfiliação e de ruptura de redes sociais de suporte cunhados pelo sociólogo 

Robert Castel51-53 (1994, 1997 e 2005). 

Com o VI CBTO em 1999, houve a divulgação de experiências de 

diversos autores, em sua maioria ligados ao Projeto Metuia, em que eram 

descritas intervenções abordando as problemáticas sociais enfrentadas por 

crianças e adolescentes (em conflito com a lei, em situação de rua, em abrigos) 

e no interior de movimentos de luta por moradia. Também nesse ano foram 
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publicadas discussões sobre pressupostos específicos da atuação no campo 

social como sua definição “fora do eixo estruturador saúde-doença”,54 bem 

como a elaboração da trajetória do social na Terapia Ocupacional em seus 

diálogos com as políticas públicas e também no ensino de graduação.43  

Nos anos 2000, esses debates tornaram-se mais complexos, e a 

produção de grupos de pesquisa do campo social, assim como de autores e 

profissionais independentes, cresceu e se diversificou, passando a ocupar 

espaços em todos os congressos brasileiros da categoria. Essas discussões 

também foram levadas a eventos de âmbito regional, como os Congressos 

Norte Nordeste de Terapia Ocupacional;55-57 e também de âmbito internacional, 

como os Congressos da Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais58-60 e 

o Congresso Argentino de Terapia Ocupacional.61 

Houve ainda diversos trabalhos produzidos por grupos de 

pesquisa sediados nas universidades Federal de São Carlos, PUCCamp e 

USP/SP publicados em eventos fora do circuito exclusivo da categoria como  

Congressos Brasileiros de Extensão Universitária,62-64 I Simpósio Internacional 

do Adolescente,65 Seminário para Metodologia de Projetos de Extensão,66 

entre outros. 

A Terapia Ocupacional Social, em seu desenvolvimento como 

campo de conhecimentos e práticas específicos problematizou a noção de 

atividade, conforme apontado por,12 de modo a explorar as dimensões culturais 

a ela relacionadas, propondo intervenções contextualizadas no universo de 

saberes das comunidades ou grupos a que se destina, em um processo de 

constantes e mútuas descobertas a partir da interação com esses atores 

sociais e do contato direto com sua realidade sócio-histórica.  
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As atividades não possuem significados fixos; formam-se 

constantemente múltiplos significados que se sobrepõem. 

Elas são expressões das identidades e participam de 

processos que formam identidades. Por serem um 

processo relacional, são também um processo político, e, 

nesse processo, torna-se imperativo para o terapeuta 

ocupacional desenvolver atividades culturalmente 

pertinentes, pois se trata de compreender como as 

atividades mais valorizadas são percebidas na 

comunidade e como estão articuladas aos símbolos 

chave que formam as identidades.67 

 

Outra importante questão trazida pelos pesquisadores desse 

campo refere-se à interpretação das demandas que são compreendidas em 

íntima relação com o cotidiano e com os valores dos indivíduos e de suas 

comunidades. Além de serem consideradas como são manifestadas sem que 

sejam hierarquizadas com base em conhecimentos técnicos ou valorações 

individuais do profissional. 

Os grupos populacionais com os quais os terapeutas 

ocupacionais têm atuado também vêm se diversificando. Podem-se encontrar 

trabalhos em comunidades rurais, em sociedades indígenas, com população 

adulta em situação de rua, com movimentos sociais rurais e urbanos. 

As intervenções são pautadas nas noções de cidadania, 

conquista de direitos, autonomia em diálogos interculturais. Elas têm ocorrido 
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em equipamentos sociais públicos, em organizações não-governamentais, 

enfim, em toda a complexa malha assistencial do terceiro setor, além de 

contextos comunitários. Muitas publicações trouxeram também relatos de 

experiências de participação em fóruns de discussão e conselhos de direitos 

em que estavam pautados debates acerca de políticas públicas.  

Barros68 ressalta a importância de uma formação profissional 

capaz de instrumentalizar o técnico para atuar na mediação de conflitos sociais 

e em processos de negociação cultural,68 e também que possa situá-lo a cerca 

das políticas socioassistenciais, contribuindo para o desenvolvimento de senso 

crítico em relação ao conteúdo e operacionalização das mesmas. Nesse 

contexto, conhecer o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) torna-se 

fundamental já que é por meio dele que está prevista a efetivação da Lei 

Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742, de 28 de dezembro de 1990).  

Outro aspecto referente à formação com o qual tem se deparado 

atualmente os profissionais do campo é a inexistência de programas de pós-

graduação latu sensu na área e que, na opinião de Galheigo,69  “tem fragilizado 

a inserção profissional”,  e “o mestrado acaba sendo quase que a única e 

limitada opção de continuidade da formação para os terapeutas ocupacionais 

que trabalham no campo social”.69 

A inquietação com as injustiças sociais e com as desigualdades 

cronicamente presentes em sociedades como a brasileira, o reconhecimento 

do papel político e ideológico da ação técnica, a recusa em atuar na 

medicalização dos conflitos sociais e o reconhecimento de que os 

conhecimentos específicos eram insuficientes e vinham se mostrando 

ineficazes para lidar com as questões postas acima fizeram com que 
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terapeutas ocupacionais se laçassem na busca por formas de enfrentamento 

dessas situações e se permitissem o desafio de pensar uma atuação fora dos 

conhecidos campos de atuação profissional. 

Foi uma jornada em que, para descobrir as alteridades e as 

múltiplas identidades de pessoas com cultura e cotidiano tão diferentes das dos 

técnicos − cuja origem era, e ainda é, predominantemente de classe média −, 

foi preciso enfrentar o não-saber, conhecer o saber do outro e assim engendrar 

conjuntamente formas de lidar com as contradições que se apresentavam. 

A Terapia Ocupacional, ao desenvolver uma abordagem social, 

preconiza que os técnicos não devam chegar a esse campo como 

“colonizadores”, do alto de um pretenso poder e saber técnico-científico, 

definindo unilateralmente “as” formas adequadas de enfrentamento dos 

conflitos presentes. É importante ressaltar que, antes dos profissionais se 

voltarem para o chamado campo social, grupos e populações já lidavam com 

seus dilemas cotidianos.  

Desse modo, pautados no pensamento de Paulo Freire e na 

discussão sobre a noção de alteridade vinda da Antropologia, a proposta é 

tornar-se também um agente do campo social interagindo e atuando em seu 

interior sabendo-se diferente, mas capaz de dialogar e negociar. 

 

A terapia ocupacional social se caracteriza por uma 

intervenção pautada na manutenção da inter-relação 

entre PESSOA – GRUPO − ATIVIDADE − MEIO 

AMBIENTE (sociedade/ cultura/ natureza). Esse princípio 

é tecido em dialogias múltiplas.70  
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Por fim, análise do conjunto mais amplo de publicações de 

Terapia Ocupacional Social, aquele presente nos CBTOs, evidenciou as 

contribuições advindas de pesquisas e programas de extensão coordenados 

por autores/docentes de três universidades paulistas (UFSCar, USP/SP e 

PUCCamp***), nas definições que constituem o arcabouço estrutural do campo 

como: a população-alvo e os grupos sociais abordados, a diferenciação 

metodológica do universo das práticas em saúde e os eixos de atuação 

pautados nos conceitos de autonomia, cidadania e diretos. 

A partir do levantamento bibliográfico, podem-se perceber as 

principais questões que perpassaram o desenvolvimento da Terapia 

Ocupacional Social, as contribuições trazidas pelos autores que escrevem 

sobre a constituição do mesmo, conforme descrito anteriormente, bem como as 

posições que ocupam nesse campo como docentes/pesquisadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
*** A pesquisadora Sandra Maria Galheigo, referência para o campo na PUCCamp, desde 2006 
pertence aos quadros docentes da USP/SP. 
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6. Considerações finais 
 

Pesquisar o desenvolvimento da Terapia Ocupacional Social 

através da produção científica paulista constituiu-se num desafio inicialmente 

de tamanho insuspeito, pois em um primeiro momento parecia que a produção 

era ainda reduzida e que a abordagem de questões sociais encontrava-se 

restrita a autores ou profissionais do campo social. 

Desse modo, procedeu-se a análise dos trabalhos dos 

congressos a fim de conhecer os profissionais que se encontravam envolvidos 

no campo social, onde atuavam, com que grupos populacionais, quais as 

metodologias utilizadas e os pressupostos teóricos que tinham como 

referência.  

A idéia acerca das dimensões da produção relacionada ao campo 

social foi sendo revista na medida em que se verificou a existência de um 

conjunto de 105 trabalhos apresentados nos congressos brasileiros, de 

aproximadamente 50 publicações entre artigos, capítulos de livro e dissertação 

- vale lembrar que foram contabilizadas apenas as publicações de autores 

paulistas - sem contar com os trabalhos publicados em outros congressos 

relacionados ou não à Terapia Ocupacional.  

O número de publicações de Terapia Ocupacional Social revelou-

se maior do que o esperado, porém, em relação ao volume de publicações da 

Terapia Ocupacional como um todo parece ainda pequeno. Recorrendo aos 

dados tabulados dos congressos brasileiros pode-se notar que os trabalhos de 

Terapia Ocupacional Social representaram somente 6% do conjunto de 

trabalhos apresentados nos últimos seis congressos. Contudo, quando 

verificado o índice de crescimento da área, considerando os 10 anos em que 
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se realizaram os congressos pesquisados, constatou-se uma velocidade de 

crescimento mais que o dobro superior a da Terapia Ocupacional como um 

todo.  

Os trabalhos dos congressos revelaram também que a 

preocupação com problemáticas envolvendo injustiças sociais, descriminações 

étnico-culturais, assim como com a produção de desigualdades também é 

expressa por parte de terapeutas ocupacionais que utilizam outras 

metodologias de intervenção não identificadas com abordagens sociais. Foram 

encontrados trabalhos de profissionais atuando no campo social utilizando 

referenciais de saúde e métodos clínicos, assim como atuações pautadas no 

desenvolvimento neuropsicomotor ou em abordagens de saúde coletiva. 

Grande parte do trabalho foi analisar as diferentes abordagens 

descritas a fim de identificar aquelas que apresentavam enfoque social e 

diferencia-las das que faziam interface com o campo ou mesmo tomavam 

questões sócio-culturais mediante lógicas clínicas. A presença de trabalhos 

com as características acima demonstrou o quanto as problemáticas 

relacionadas às desigualdades sociais e a pobreza vêm também fazer parte da 

atenção dos técnicos de saúde e sob perspectivas bastante diversas. 

Também tornou-se evidente a estreita relação entre o 

desenvolvimento experimentado pela Terapia Ocupacional Social e a 

realização de programas de extensão universitária ou serviços oferecidos a 

população associados ao ensino de graduação no campo social, pois houve 

quantidade considerável de trabalhos apresentados nos congressos a partir de 

experiências dessa natureza.  
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Parte importante da produção bibliográfica relacionada ao campo 

provém de ações que articulam ensino específico a programas de extensão, os 

quais servem como mediação do contato dos estudantes com os grupos 

sociais atendidos, bem como com a rede sócio-assistencial existente e com as 

políticas de âmbito social organizadas como parte do Sistema Único da 

Assistência Social. 

No que se refere à teorização acerca de aspectos relacionados à 

sua constituição enquanto campo de atuação para terapeutas ocupacionais, a 

Terapia Ocupacional Social tem recebido contribuições predominantemente de 

autores paulistas, notadamente daqueles ligados ao Projeto Metuia, atualmente 

único grupo voltado exclusivamente ao desenvolvimento de pesquisas e 

metodologia específica de intervenção social, sendo responsável por grande 

parte das publicações do campo. Isso parece se dar devido ao fato de que 

estratégias de produção intelectual grupal dinamizam o processo de reflexão e 

sistematização de experiências e ampliam o alcance de projetos de 

intervenção. 

Estudando o desenvolvimento do campo da Terapia Ocupacional 

Social ocorrido nos últimos vinte anos, desde que começaram a surgir as 

primeiras publicações a denominá-lo desta forma até o momento atual, foi 

possível perceber seu movimento de progressiva estruturação, a maturação de 

proposições técnicas e questões inicialmente colocadas, bem como o 

surgimento de novos desafios que vem se impondo a consolidação do campo 

tanto no cenário acadêmico, quanto no cotidiano profissional. 

Mediante análise da produção bibliográfica encontrada, nos 

pareceu que o movimento de incorporação do social enquanto questão, 
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também para os profissionais terapeutas ocupacionais, foi ressoando de 

formas diferentes no ensino de graduação (notadamente naquele praticado nas 

universidades paulistas) e no cotidiano de trabalho dos terapeutas que atuam 

no campo social.  

Destes dois contextos, sobretudo do meio universitário, surgiram 

contribuições que vêm dando corpo ao desenvolvimento de tecnologias de 

intervenção social por meio das quais o terapeuta ocupacional vem interagindo 

no campo como operador social de mudança juntamente com os atores e 

grupos sociais que lá estão. 

 Tendo em vista o processo de desenvolvimento deste campo na 

profissão ao longo das últimas 2 décadas pode-se dizer que, atualmente, 

encontra-se constituído de agentes que nele atuam e participam (profissionais, 

estudantes, grupos sociais diversos, instituições de ensino/pesquisa,  

movimentos sociais, instituições de assistência), de proposições de intervenção 

definidas (calcadas nas noções de cidadania, direitos humanos e  negociações 

interculturais) e de pressupostos teóricos próprios (resultantes da articulação 

de saberes específicos da Terapia Ocupacional com os conhecimentos sócio-

antropológicos). 

Foi possível ainda, identificar alguns dos aspectos que vem 

contribuindo, ou que podem vir a contribuir ainda mais, para a expansão do 

mesmo, como a ampliação de programas de pós – graduação estrito-senso e a 

criação de programas lato senso. Possibilidades que atualmente podem ser 

vislumbradas em função do acúmulo de conhecimentos já estruturados.  
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Existem também certas dificuldades encontradas para a 

ampliação da Terapia Ocupacional Social como a baixa remuneração que os 

trabalhadores sociais enfrentam, e que tem dificultado a inserção profissional. 

Ao longo das duas décadas em que a Terapia Ocupacional Social 

vem se desenvolvendo, as questões sociais brasileiras continuam guardando 

as mesmas semelhanças com aquelas identificadas pelos primeiros terapeutas 

ocupacionais a atuar no campo social. Este foi um período pequeno para que 

se processassem mudanças significativas nas problemáticas geradoras de 

desigualdades sociais, pobreza, distribuição desigual de oportunidades e 

conflitos culturais vividos nos país. Porém, nesse pequeno período foi possível 

para a Terapia Ocupacional desenvolver formas concretas de abordagem das 

questões sociais e das demandas vivenciadas por grupos em situação de 

vulnerabilidade. 

As questões sociais brasileiras ainda são as mesmas, mas os 

terapeutas ocupacionais não se encontram da mesma forma diante delas. 
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AANNEEXXOO  AA  ––  LLIISSTTAA  DDOOSS  110055  TTRRAABBAALLHHOOSS  SSEELLEECCIIOONNAADDOOSS  NNOOSS  
CCOONNGGRREESSSSOOSS  BBRRAASSIILLEEIIRROOSS  DDEE  TTEERRAAPPIIAA  OOCCUUPPAACCIINNAALL  
 
 
 
 

V Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional – Belo 
Horizonte/MG – 1997. 
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