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Resumo: O artigo trata da localização da profissão Terapia Ocupacional e seu espaço dentro do
campo científico. A autora parte da constatada tecnicidade existente na Terapia Ocupacional para
propor o desenvolvimento de um saber através dos procedimentos das ciências humanas. Em outras
palavras, parte da clínica em terapia ocupacional, ou seja, do empírico, em busca de enunciados
teóricos passíveis de serem avaliados e generalizados.
Summary: The article shows the localization of the profession of Occupational Therapy and its
space in the scientific field. The author starts her work of the evident tecnicity there is in the
Occupactional Therapy and suggests the development of a kind of knowledge through the human
science procedures. In other words, she started from occupational therapy clinic, the empiric,
looking for theoric statements that can be available and generalized.
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TERAPIA
OCUPACIONAL:
CONHECIMENTO
EM EVOLUÇÃO
Jô Benetton
Este artigo é baseado na argumentação utilizada durante a defesa da tese
de doutorado A Terapia Ocupacional
como Instrumento nas Ações de Saúde
Mental (1994). Aqui, os argumentos dão
os primeiros passos no caminho da
construção de uma proposta de estudo
da Terapia Ocupacional em direção ao
campo das ciências empíricas.
A tese caracteriza-se, fundamentalmente, pela tentativa de fazer com que a
Terapia Ocupacional seja colocada como
objeto de estudo através de instrumentos
existentes ou criados no seu próprio campo, e também pelo seu próprio caráter de
intervenção.
Como objeto de estudo e assim apresentada na área de Saúde, a Terapia
Ocupacional é definida e defendida, na
tese, através da importância que a atividade clínica tem para atingir seus fins
de ensino, de pesquisa e os propriamente clínicos.

Através de tratamento cuidadoso,
longitudinal tanto de casos clínicos
como de levantamento bibliográfico, a
tese levanta argumentos e alimenta o
debate entre a teoria e a prática clínica
no campo daTerapiaOcupacional.Trata
de promover o cruzamento das qualidades clínicas, empiricamente observadas ao longo de 25 anos de exercício
profissional, com as estruturas teóricas
referendadas na própria literaturada Terapia Ocupacional.
Esta forma de proceder foi o alvo
maior das críticas da banca examinadora, constituída na sua totalidade por
psiquiatras. Por não termos no Brasil
uma pós-graduação em Terapia
Ocupacional estrito-senso, os profissionais e os programas de pós-graduação
que nos aceitam para formação têm, no
geral, demonstrado dificuldades para
compreender (e mais ainda de aceitar)
nossa problemática na formulação de
enunciados.

sa produção clínica.
A nossa literatura mostra como tendência temática algumas características
que permitem a detecção de agrupamentos e de problemas setorizados na transmissão do saber teórico, clínico e na
construção de desenhos para pesquisas.
Nos estudos clínicos tanto de atendimentos individuais quanto de grupos
encontra-se com bastante frequência
maneiras de apresentar, mais do que o
estudo de técnicas, a Terapia Ocupacional na sua inserção em instituições.
Provavelmente o longo e difícil caminho para conseguirmos um simples
enunciado
teórico
da
Terapia
Ocupacional tem nos levado a realizar
várias tentativas de associações teóricas. Essas associações tê~ OCG~dc
muito no sentido de empré<;t..~c" de elementos teóricos. de :I'ét~~, e de técnicas, de difere'ltes áreas \k- ~ ~!".::ias.
para explicar. _u-..;:~...!" e ~ _~~ :~~GS

e situações ~ T~ _:' ~ 2_ ~~
É consenso na profissão que, por um
lado, a clínica é forte, com resultados
demonstráveis. Por outro lado, observa-se a fragilidade da base teórica p~
o estabelecimento de leis que orieme!r.
o entendimento e o conhecimemc desPágina
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próprio da Terapia Ocupacional. Estudos recentes são até felizes em mapear
ou esclarecer questões correlatas ligadas a nossa problemática, mas nunca
deram respostas eficientes a problemas
próprios da Terapia Ocupacional e da
sua transmissão.
Para buscarmos um objeto próprio,
é preciso pelo menos um corte
metodológico, no sentido da invenção
de categorias de análise, naquilo que a
Terapia Ocupacional tem por excelência: a composição e a organização instrumental de sua clínica. Produções reflexivas do conhecimento após o primeiro nível (know how) e o segundo
nível (know about) visam atingir o terceiro nível: ao saber fazer, ao ter conhecimento de alguma coisa acerca de,
é preciso também buscar espaços para
modificar e ampliar ao máximo o "saber fazer acerca de".
Talvez seja realmente esta a forma
de saber mais importante a ser desenvolvida na TerapiaOcupacionalde hoje.
Vejamos como uma desvalorizada atividade manual, o crochê, pode ser modificadaatravésdesse mecanismoe desse raciocínio:
- Sei fazer crochê, sei acerca do
potencial do crochê nas suas várias formas de aplicação social. Na terapia
ocupacional reúnem-se esses dois saberes para compor um terceiro, que situe
sua aplicabilidade no contexto X ou Y
terapêutico.
Como o crochê, esse, três níveis de
conhecimento, ao serem trançados, formam uma malha comparável à teia dinâmica aportada pela filosofia
bootstrap, de Capra (1982): "A filosofia bootstrap não só abandona a idéia
de constituintes fundamentais da matéria como também não aceita quaisquer
espécies de entidades fundamentais nenhuma constante, lei ou equação fundamental. O universo é visto como uma
teia
dinâmica
de
eventos
interrelacionarlos.Nenhuma das propriedades de qualquer parte dessa teia é
fundamental; todas elas decorrem das

propriedades das outras partes do todo,
e a coerência total de suas interrelações
determina a estrutura da teia."

Nossa teia dinâmica começa a ser
construída, num contexto X ou Y da
clínica de terapia ocupacional, quando
alguém começa a fazer uma atividade.
Essa experiência, quando multiplicada,
pode dar ao observadora preciosa oportunidade de ligar fatos. No ofício de conhecedor-diagnosticador,
Carlo
Ginzburg (1990) reprime a prática com
regras pré-estabelecidase propõe ojogo
com elementos imponderáveis: faro,
golpe de vista, intuição. Em outra for- .
ma de ousadia, talvez mais ordenada,
Gilles-Gaston Granger (1994) afirma:
"O conhecimentocientíficodaquilo que
depende da experiência consiste sempre em construir esquemas ou modelos
abstratos dessa experiência e em explorar, por meio da lógica e da matemática, as relações entre os elementos abstratos desses modelos para finalmente
deduzir daí propriedades
que
correspondam, com precisão suficiente, às propriedades empíricas diretamente obser-váveis."
Os objetos das ciências empíricas,
portanto, são rigorosamente abstrações, mas abstrações susceptíveis de
serem veiculadas segundo procedimentos regulados por constatações de nossos sentimentos. Se um dia a Terapia
Ocupacional for uma ciência, na certa
ela será uma ciência empírica. Podemos
afirmar com segurança que hoje em dia
essa aproximação ainda é um abuso científico. Em Terapia Ocupacional como
Instrumento nas Ações de Saúde Mental, entretanto, há abstrações susceptíveis de serem vinculadas segundo procedimentos regulados por constatações
de sentimentos. Elas estão enunciadas
de forma a construir conhecimento, ou
seja, um conhecimento que formula os
enunciados sobre a técnica terapia
ocupacional. O estudo da técnica terapia ocupacional, isto é, da intervenção
clínica, deve ser instrumentalizado de
forma metódica e, em consequência,
como uma possibilidade de viabilizar
construções teóricas.
-'
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É preciso localizar, agora, de que ~nica está-se tratando. Há um caráter ccginal e relativamente autônomo na his:.::ria das técnicas. Ao longo da história, ~
empiricidade não era penetrada pelo saber científico. No sentido comum eran:.
conhecimentos derivados diretamente de
experiências práticas e não tirados de explicações teóricas. Além disso, até poucos séculos atrás o saber técnico sempre
teve como forma de transmissão a via
oral. No passado recente, escritos
esotéricos e outras formas impressas receitavam e descreviam os procedimentos
utilizados. Até hoje, as técnicas são transmitidas principalmente através destes pnr
cedimentos.

No Renascimento, corpos específicos de conhecimentos técnicos ganharam relativa independência d"
campo de conhecimentos científico,
a partir da formação das primeiras
classes de engenheiros que, responsáveis pela concepção, execução e
direção de obras públicas, construíram fortificações e aperfeiçorararr.
máquinas de guerra.
Após Taylor,constatou-se que haÚ""
uma hierarquia técnica entre .1
tecnicidade de segundo grau (o executor) e a da técnica que "oculta" o conhecimento científico. Esse nível mais
alto da hierarquia tende a unir o cientista e o engenheiro. Em Terapi..:.
Ocupacional como Instrumento nas
Ações de Saúde Mental a profissão é
definida como tendo um caráter de método no sentido amplo desse termo, que
aplica de forma metódica técnicas específicas denominadas também de terapia ocupacional.
A definição operacional da Terapia
Ocupacional é de uma engenharia que
"oculta" a descrição e a análise das relações entre a experiência mais imediata e as abstrações teóricas, procurando
organizá-Ias de tal forma a provocar a
pesquisa do sentido e do alcance dos
procedimentos, e obviamente da validação desse conhecimento.
o relato e a análise dos procedimen-

tos, na tese, fazem surgir enunciados
que podem buscar validação naqueles
existentes nas ciências empíricas. Para
apresentar esses enunciados usamos de
um exemplo comparativo entre textos
de um autor reconhecido e outro da própria tese.
Enunciado: "Sabemos que, para uma
criança com menos de sete anos (em média), o deslocamento de um bastão, relativamente a outro, modifica o seu comprimento, e que um todo indivisível não
é equivalente à soma das partes que nele
podemos introduzir." Piaget (1990).

Enunciado: "Alguns experimentos
na clínica, entretanto, permite-me
concluir que a terapia ocupacional dinâmica pode ser eficaz em algumas
outras áreas clínicas ou sociais. Pacientes com comprometimento em áreas físicas, por exemplo, são globalmente e melhor assistidos em terapia
ocupacional quando se inclui também
a compreensão dinâmica para seus
casos. A dinâmica a que me refiro é
tanto do uso das atividades como o
da compreensão dos fenômenos psíquicos. Um exercício físico, por
exemplo, será valorizado a partir do
momento em que possamos pressupor
que ele estará respondendo mais do
que à deficiência ou a uma parte fisicamente lesada:' Benetton (1994).
Esses enunciados têm como primeiro sinal c caráter ainda pouco
generalizáve: des resultados obtidos.
Eles se utiliza~ de conceitos aparentemente tomados da experiência ordinária, sem grande elaboração específica.. Porém. ambos podem ser tratados estatisticamente. Piaget mesmo
jamais fez use desse instrumento.
(Talvez por falta de tempo ou pelo
fato de ter sido em outro tempo). Nós,
terapeutas ocupacionais. temos de criar e de vi\ er esse tempo ~
Para dar mais ..~ passe em direção
ao caminho das ciências. teremos que
ainda estar pre' enidos par.;,enfrentar
novas dificuldades.

Os enunciados de conteúdo teórico
de Freud sofreram e sofrem constantes
ameaças, sendo tomados apenas como
dados do observador, ou seja, da arte
de observar e de interpretar fenômenos
humanos. A Terapia Ocupacional, com
um sistema teórico frágil, não só sofreu
ameaças como teve seu desenvolvimento dificultado. Pouco temos buscado ou
nos prendemos a experiências, digamos,
cruciais, isto é, aquelas obtidas na
perseveração do estudo do fato humano (por exemplo, o uso das atividades
na intervenção em saúde mental) e isto
levou-nos a uma doutrina epistemológica
"holística"
radical.
A
consequência foi o abandono do núcleo
(da lógica usual) inerente a toda teoria.
Moral da história: ou levamos em conta todas as teorias ou nenhuma teoria.
Não há meio termo.

Hoje, é preciso fazer da Terapia
Ocupacional uma profissão em busca
de uma solidez fundamental para um
conhecimentoem evolução.Firmemente plantados no seu empirismo inicial,
da tecnicidade, categoria baseada no
ensino e na execução de atividades, devemosusar e abusarde instrumentosdas
ciências empíricas no que diz respeito
ao conhecimentocientíficodosfatos humanos para a análise, reflexão e composição teórica que tragam como primeira consequência uma base mais sólida no pensar a profissão.
Podemos e devemos partir da pura
observação da ocorrência de fatos localizados na relação triádica pacienteterapeuta-atividades, compondo de início uma armazenagem de informações
que nos permita testar hipóteses e resolver problemas.
Em Terapia Ocupacional como
Instrumentos nas Ações de Saúde
Mental o problema é buscar formas
para que nossa produção sócioempírica caminhe no sentido de pensar a terapia ocupacional, definida
como técnica calcada na dinâmica da
relação paciente-terapeuta-atividade
e capaz da promoção da interação

.'
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social para uma população caracterizada como "os excluídos da sociedade". Lá, tanto no resgate como na criação de elementos teóricos, os enunciados procuram manter a personalidade da Terapia Ocupacional.
N a forma, esses enunciados buscam
a estética, imprescindível para uma profissão que alia a arte de tratar à arte do
fazer, inventariando diversos discursos
de personagens excluídos - terapeutas
ocupacionais e loucos.

Quanto ao conteúdo, a partir da
ética que envolve a clínica da Terapia Ocupacional, busca-se resposta à
proposta winnicottiana na qual nossa
profissão tem como objetivo fazer
com que o indivíduo se afaste de si
mesmo. Para mim, essa é a direção
do futuro. onde terapeutas ocupacionais e pacientes abrem trilhas
que lhes permitam caminhar com se~
gurança na direção do social.
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TERAPIA
OCUPACIONAL:
INTEGRAÇÃO E
PRODUÇÃO DO SABER
Pensando no lugar que a Terapia
Ocupacional ocupa hoje nos programas
de Saúde Mental, vemos a importância
de se recontextualizar o campo de atuação do terapeuta ocupacional, que uma
vez
inserido
numa
equipe
interdisciplinar necessita de uma formação que transcenda
a sua
especificidade para o exercer de uma
clínica social.
Quando se amplia o campo de conhecimento conseqüentemente se amplia o campo de intervenção,
o
entrecruzamento e a interface com as
outras clínicas. Nessa expansão cria-se
um contraponto entre a identidade do
terapeutaocupacional,marcada pela necessidade do funcionamento a partir de
um único registro e a construção de um
novo perfil do terapeuta ocupacional.

o terapeuta ocupacional em sua história, passou por momentos onde seu
lugar prescrito dentro da equipe,de uma
certa artificialidade, o impedia de significar a partir das suas ações, as suas
próprias
referências.
Essa
artificialidade foi demolida a partir do
momento em que foi se tomando possível uma melhor definição e
conceitualização da Terapia Ocupacional e do perfil do terapeuta ocupacional.

Esse perfil está relacionado com a
forma de se pensar o trabalho em equipe, onde a multiplicação e a diversidade de intervençõessão constituidorasde
novos saberes, que uma vez compartilhados permitem o aparecimento da
heterogeneidade - caminho para a cri-

ação-.
Esta forma de funcionamento em
equipe traz paradoxalmenteao terapeuta
o desafio da manutenção
da
especificidade e a necessidade da circulação por outros lugaresde saber,que
uma vez permutáveis, possibilitam o
transitivismoentre os membrosda equipe e a não cristalização do poder.
A especificidade a ser mantida é a
relacionada a representação do personagem do próprio terapeuta no real.
Com relação ao terapeuta ocupacional,
sua especificidade está relacionada ao
domínio da técnica, instrumentada por
excelência pelas atividades. Isso deve
acontecer sem distanciá-Io porém dos
outros e evitando que nessa circulação
este se perca, ou se deixe deglutir em
outros territórios. Essa é a grande virtude da junção.
Essa nova forma de ser terapeuta
está definida por um sistema de trocas , de transferências de energias, de
composição de elementos heterogêneos sempre sujeitos à mutação. Ajunção exitosa de todos esses elementos
é a que não se deixa seduzir nem pela
sensação do poder unilateral, nem
pela busca de elementos preexistentes
-:
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para garantirem o seu sucesso.
Como se o terapeuta funcionasse
como uma caixa de ressonância, sendG
afetado e a partir disso podendo ampliar formas de intervenção que não levem em conta só as semelhanças, pOL'
estas também podem capturar, aprisionar, levar à exclusão, mas e sobretudc
devem ser levadas em conta as diferenças. A ética dessa forma de ser terapem.:.
traz em si a marca do sensível que permite a produção do novo.

Faço aqui um empréstimo de um.:.
figura utilizada por Benetton (1994) : G
"papel de seda" como a forma de f~
cópias na tentativa de juntar diferente'
teorias com as técnicas do uso de ati\}dades. A autora diz que nessa tentati\ ~
" dois mapas eram colocados um sobre
o outro, onde houvesse algo que parecia corresponder à área do outro, propunha-se então o uso de atividades de
acordo o modelo conceitual aparente"
Penso que para a localização d.:.
terapeuta ocupacional na equipe deve-I
mos usar o "papel de seda" mas core!
outra função que a de "colar". Na!
sobreposição de formas , imagens, de
zonas de sombrae de claridade,ele pode
ser o substratopara criação de um no\ G
desenho com novos contornos.
Este outro uso do "papel de seda
se toma imprescindível no processo d.t

constituiçãode uma equipe que de

;;;

trazer em si a disponibilidade de desenhar novos contornos. O caminho a ~percorrido pelos seus integrantes _

'-

-

desde a vivência num primeiro momento da necessidade de uma rígida definição de papéis anteriormente prescritos,
desenhos aparentemente imutáveis, à
passagem para a vivência de momentos de indiscriminação,do não reconhecimento do próprio, da perda de limites, da intensificação das vivências
afetivas , quando os desenhos se borram . Se esse segundo momento é entendido e vivido dentro dos limites necessários para o processo de constituição da equipe, as diversidades podem
então ser aceitas, ocorre a transformação das propostas anteriores, a discriminação, o reconhecimento do próprio
dentro da produção coletiva. Já com as
marcas do novo, a criação de um novo
desenho e conseqüentemente de um
novo corpo, que trará dentro de si a possibilidade de mudanças.
Guatarri (1990) define o "coletivo no sentido de uma multiplicidade
desenvolvendo-se para além do indivíduo, como também aquém da pessoa, do lado das intensidades préverbais, ligada mais a uma lógica dos
afetos que uma lógica de conjuntos
bem circunscritos".
Dessa forma cada terapeuta é parte
integrante de um processo de criação
que deve ser vivido e nomeado de "verdadeiro", no sentido de uma verdade
construída, não pré determinada, sendo
que aquilo que emerge a partir desse
processo não pode ser atribuído a um
único autor.

Numa equipe que se dedica ao tratamento de psicóticos a plasticidade
se torna quase que imprescindível. O
terapeuta que se aventura por uma
incursão ao desconhecido, oferecese ao paciente como companheiro de
uma viagem por vezes insólita onde
o risco de se perder, se indiscriminar,
ser capturado pela loucura está sempre presente. O arrojo , o desejo de
transitar por esse mundo, de resgatar
o paciente de seu enclasuramento é o
que o faz seguir adiante, investindo
numa dualidade que possa ser
vivenciada pelo paciente como uma
experiência possibilitadora da entrada do simbólico. sem as marcas do
terror do reencontro com uma situa-

ção de perda de si mesmo e do outro.
Nessa pesquisa por terras desconhecidas , o terapeuta inserido numa equipe a terá sempre como referência. A
definição de um grupo de pessoas que
na construção de um saber compartilhado estabelecem um campo terapêutico
onde as múltiplas possibilidades transferências permitem ao paciente a vivência de diferentes vínculos, de diferentes intensidades, na tentativa de inseri10 numa dimensão histórica.
O constante movimento dessa equipe faz com que seus membros desenvolvam um sofisticado nível de comunicação onde até olhares e gestos, plenos de significações garantam a possibilidade da circulação entre o dentro e
o fora, imprescindível num processo
terapêutico.

O terapeuta ocupacional inserido
numa equipe que funciona a partir desses pressupostos,pode no exercer de sua
clínica, autorizadoe validado pelo vínculo terapêutico, circular, se utilizar
de diferentes ferramentas nas suas intervenções. Isso pode ser feito a partir
do entendimento e do mapeamento do
que é necessário e terapêutico para
aquele paciente naquele momento.
Instala-se um interjogo entre o intervir e o postergar . Entre o que faz
parte do seu campo de intervenção e de
conhecimento e entre o que transcendendo, transborda, se desfaz, perde a
eficácia terapêutica.
A utilização e a circulação por diferentes ferramentas e a plasticidade necessária para isso, trazem semelhanças
com os métodos de produção artística
atuais, que segundo Bourriaud (1994)
são impregnadas de: "sampling de
imagens e de informações, reciclagem
de formas já socializadas
ou
historicizadas, invenção de identidades
coletivas". Sendo que uma obra de arte
desde essa referência é considerada
como tal quando não aprisiona o olhar,
não cristaliza o autor.
O terapeuta ocupacional trazendo
em si o signo da utilização da técnica
que deve necessariamente objetivar o
"
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social, deve também poder reciclar
suas
formas
de intervenção
"sampleando" atividades, inventando
com e para o paciente diferentes caminhos que o levem num primeiro
momento à expressão e depois à comunicação de seus conteúdos internos , para a experimentação e construção de diferentes formas de relação .Esta relação está fundada num
fazer que não o deixe mais aprisionado nem cristalizado na loucura.
É necessário
que o terapeuta
ocupacional traga dentro de si além do
conhecimento e domínio de sua técnica,
o desejo de romper a exclusão da parceria com o louco, abrindo o espaço da inclusão na parceria com o louco. Deve também romper com o mutismo que não lhe
dá possibilidade de significar sua prática,
o poder se arriscar.

Se tudo isso é levado em conta na
formação do terapeuta ocupacional, é
então possível a manutençãode sua singularidade numa equipe que pensa o
tratar de uma forma mais ampla, não
se caracterizando só como uma soma
de forças, mas como um dispositivo de
multiplicação e produção de novos saberes, que uma vez compartilhados,
podem produzir transformações, novas
possibilidades de tratamento, a criação
de novas políticas de saúde mental, enfim uma clínica do social.
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1. Benetton, M. J. Terapia
Ocupacional como instrumento nas
ações de Saúde Mental, tese de doutorado UNICAMP, São Paulo, 1994
2.Guatarri, F. "Linguagem, Consciência e Sociedade" .Saúde e loucura,
1990. Ed. Hucitec

3. Bourriaud, N. "Le parau.g''":c
esthetíque".Chimeres n.21.199..+.o~~.
France.
4. Elkain, M. et Stengers, : ";:'..
mariage des hétérogent::r Ch ~~.:'
n.21,1994, CNL, France.
5.
Perrier.
F
E
Psychiatriq/le. n.:!. Pan,. ~..: ~
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PROMOÇÃO
DA SAÚDE E
TERAPIA
OCUPACIONAL

boraram a Carta de Ottawa, que estabeleceu diretrizes a serem atingidas até
o ano 2000, em consonância com os
objetivos da Declaração de Alma Ata
(1978).

De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), 1984, promoção da saúde é o processo de
capacitação do indivíduo para que ele
venha a ter o controle geral e melhora
sobre seu estado de saúde global.

Destacamos alguns aspectos desta Carta, que mais se aproximam da terapia ocupacional. As condições básicas e pré-requisitos para a saúde, como
já se sabe são: renda, moradia, alimentação, educação, justiça e eqüidade social, estabilidade do ecossistema e paz.
Por estas razões a saúde é vista como
um recurso do nosso viver cotidiano e

Para este estado de bem-estar físico, mental e social ser alcançado o
indivíduo ou grupos de indivíduos necessitam ter a capacidade para identificar e perceber suas aspirações, satisfazer suas necessidades, mudar e/ou lidar
com o seu meio. Isto representa uma
estratégia mediadora entre o ser humano e seu meio, que pode ser sintetizada em uma escolha pessoal e uma responsabilidade social em relação à saúde para se criar e viver um futuro coletivamente mais saudável. As implicações desta estratégia envolvem cada
país, região, macro ou micro comunidade, na promoção da saúde, com a
participação de todas as pessoas que
ali vivem para o desenvolvimento do
bem-estar coletivo.
Estes pressupostos vieram para
unificar a idéia e também reconhecer a
necessidade de mudanças nas formas e
na condição de viver bem e saudavelmente.
Em novembro de 1986, 38 países reunidos no Canadá sob os auspícios
da O.M.S., durante a Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, ela-

não como um objetivo de vida. Portanto a promoção da saúde não é só responsabilidade dos serviços de saúde,
mas atinge todos os outros níveis de
atenção que se oferecem a uma comunidade, até a mesma atingir um modo
de vida saudável e de bem-estar.

Nossas sociedades são complexas e inter-relacionadas e a saúde não
pode ser separada dessas ligações
intrincadas entre o homem e seu ambiente, que constituem a base para uma
abordagem sócio-ecológica da saúde,
muito em voga atualmente. O princípio
que rege esta visão é o cuidar de si mesmo, do outro, da comunidade e de nosso meio ambiente.
As mudanças no padrão de vida,
trabalho e lazer têm um impacto
significante na saúde do indivíduo ou
de seu grupo. A promoção da saúde
deve gerar condições de vida e trabalho que sejam sadias, estimuladoras,
prazerosas e agradáveis.
A promoção da saúde prevê um
-: Página
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desenvolvimento
vés da provisão
ção em saúde e
das habilidades

pessoal e social, ai:"
de informação, educ.:..
o aumento qualitau
para bem viver.

A responsabilidade para a p!':
moção da saúde nos serviços de s
deve ser compartilhada pelo indivíd..
seu grupo comunitário, por profissic"
da área e instituições correlatas. Seg-....-

do Elias & Murphy (1986), o especde cuidados com a saúde, abrange :.-aspectos: "restauração da saúde,
nutenção da saúde e a promoçãc
~

saúde".
A restauração da saúde se rete1
àquelas atividades dirigi das a tode:;
indivíduos doentes com a intençãG
restaurá-Ios à sua máxima capacid....funcional.

A manutenção da saúde ir.~
atividades dirigidas a pessoas aparetemente saudáveis com o intento de p-:
venir doenças.
A promoção da saúde se ref.:
a todas essas atividades citadas ~
riormente incluindo ações comur~
rias, políticas e sociais. São tam!xdirecionadas a indi víduos apare~.-:
mente saudáveis com a intenção ajudá-Ios a alcançar o bem-estar :T'ximo. Em termos gráficos os autc.
representam a visão desses conce~.-_
da seguinte forma:
Esquema proposto por Eli::...
Murphy (1986), tradução livre da au:_
Os autores também sugere~ _
a terapia ocupacional e a promoç:l_ -

saúde têm muito em comum, e que certamente existem definições dentro da
Carta de Ottawa que poderiam ser usadas para descrever a própria terapia
ocupacional. Usam como exemplo o
enfoque de o trabalho dos terapeutas
ocupacionaisser o desenvolvimentodas
potencialidades de vida através do aumento das habilidades pessoais, autoestima e satisfação no viver, que são
vistos exatamente como os pré-requisitos para uma vida saudável e de bemestar.
Segundo Wi1cock(1990), a Associação Australiana de Terapia
Ocupacional, desde 1987, incorpora na
sua definição e objetivos o que é terapia ocupacional para a promoção da
saúde:
"A terapia ocupacional está envolvidacom a ocupação humana e a sua
importância na saúde das pessoas de
todas as faixas etárias.
Os terapeutas ocupacionais avaliam os fatores físicos, psicossociais e
ambientais que reduzem a capacidade
dos indivíduos em participar nas atividades e ocupações do cotidiano.
Os objetivos terapêuticos são al-

<:

cançados através de técnicas ou atividades designadas para:
a) diminuir ou controlar patologlas;
b) restaurar e/ou reforçar capacidades funcionais;
c) facilitar a aprendizagem de
habilidades e formas de funcionamento que sejam essenciais para a adaptação ou produtividade;
d) promoção e manutenção da
saúde" (grifo nosso).
Em um trabalho mais atual Dyck
(1993), reforça esta vinculação ao afirmar: "a promoção da saúde está claramente inscrita no mapa dos domínios
da prática terapêutica ocupacional, embora ainda na latência de sua aplicação.
A abordagem holística da terapia
ocupacional, o princípio da prática
centrada no cliente e o enfoque no ambiente como sendo uma parte integral
do processo de terapia ocupacional, faz
a profissão ser uma parceira natural da
promoção da saúde e prevenção da doença" .

Wi1cock(1993) retoma a questão da interação ocupação, saúde e promoção da saúde ao argumentar que a
ocupação é um fenômeno humano natural, que vai muito além do que sua

->

promoção da saúde

<
Doença

-

>

->

saúde

doença-saúde

Assintomático-

>

Bem-Estar

compreensão no senso comum. que é a
de uma atividade/emprego remunerado
ou não. Segundo a autora, terapeutas
ocupacionais definem a ocupação como
o uso propositado do tempo, energia,
interesse e atenção no trabalho, lazer e
em atividades de auto-cuidados, sociais, culturais e familiares e por causa
destes atributos preenche as necessidades humanas básicas para a promoção
da saúde.
A promoção da saúde pode ser
qualquer ação combinada de educação
junto com a mídia, desenvolvimento
comunitário, mudanças legislativas, fiscais e administrativas, intervenção profissional e readaptação funcional, mudanças tecnológicas e ambientais designadas a reduzir os índices de mortalidade em relação aos aspectos específicos do binômio doença - saúde, ou para
aumentar a saúde física, mental e social da comunidade.

Finlayson & Edwards (1992)
afirmam que a promoção da saúde requer escuta e compreensão do que é
importante tanto para os indivíduos
como para as comunidades, para depois
facilitar as ações que satisfaçam essas
necessidades auto identificadas. Os autores consideram os terapeutas
ocupacionaishabilitadospara agirem na
posição de catalizadores com a finalidade de unir o indivíduo com o seu
meio em um processo de capacitação
através do compartilhamento ou da defesa das habilidades e de informações.
O processo de promoção de saúde requer uma perfeita compreensãc ~c<:

"limites" do contexto que o rodei.i.
Medicina tradicional>

Educaçãoem saúde > Eqüidade social
Desenvolvimento
Medicinapreventiva
comunitário
Bem-estar

>

>

>

->

Restauraçãoda Saúde Manutençãoda Saúde Promoçãoda Saúde

O conceito de bem-estar p~:>minante na literatura americ~a a.:--':.Jmente e por conseqüência l!'.!:..~:e -~
nossa profissão, enfoca pri!:'~~.i. ~'ê-:-,..
te a responsabilidade indi\ :d..<L~: ê-:cesso de incorporação de h.d.t':.. <._dáveis em um estilo de . ou.. ':'";:.~. ~
através de processos ed :.:.. : .
1986; Johnson. 19Sb. ., ":::

Johnson e Jaffe. 19SQ

"
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A promoção da saúde tem a ver
com o dia-a-dia saudável, de tal modo
que o indivíduo possa usufruir o melhor que a vida tem a oferecer, seja da
forma como ele se alimenta ou como
ele lida com o stress. É exatamente aí
que a terapia ocupacional tem a responsabilidade da intervenção em promover
a saúde do indivíduo, podendo-se usar
as atividades de vida diária (AVOs), e
as atividades de vida prática (AVPs)
com qualidade, como sinônimo de estilo de vida saudável.
As implicações práticas e aplicações à situação de intervenção em terapia ocupacional têm grande chance de
serem bem sucedidas em termos de promoção e educação em saúde, porque há
um enfoque tanto por parte do cliente
como por parte do terapeuta no seu "estado de saúde" como um todo.

Nesse sentido a forma de se avaliar um cliente através da sua história
além dos dados "clínicos", que normalmente são pesquisados, deve incorporar alguns aspectos específicos com relação à identificação de fatores de risco
relacionados à saúde mais geral e ao
bem-estar, tais como: padrões de alimentação e sono, uso de drogas não
prescritasmedicamente (incluindo-seaí
níveis de consumo de álcool e hábito
de fumar), atividades de lazer e bemestar e a natureza geral do indivíduo.

informação sobre uso e efeitos
colaterais de medicamentos.
Estes programas podem ser desenvolvidos por profissionais da área de
saúde e educação, bem como contar
com o auxílio de agências comunitárias de prestação de serviços de promoção social e coletiva, através de cursos
e/ou grupos de ajuda mútua disponíveis
na própria comunidade.

Todas as atividades desenvolvidas normalmente pelos terapeutas
ocupacionais nas A.VOs e AVPs,
como cuidados com o vestir-se, grupos
de culinária e educação alimentar, entre outras, devem incluir informação
sobre saúde e bem-estar como seu primeiro objetivo de intervenção e devem
ser compartilhados através de uma relação mais "educativa"do que "terapêutica" entre o paciente, terapeuta e.o grupo.
Do ponto de vista do ensino em
terapia ocupacional todas as formas e
técnicas de promoção e educação em
saúde devem fazer parte dos programas
de graduação. Os estudantes de terapia
ocupacional devem aprender a estar
atentos à sua própria saúde e bem-estar. Os terapeutas ocupacionais devem
aprender não somente o cuidar does)
outro(s), mas também de si mesmos.
Para isto é necessário toda uma

Isto, em termos de atenção à saúde mental mais especificamente, poderia constar de um programa de atuação
junto ao indivíduo ou a grupos da seguinte forma:
encorajamento na mudança de
estilo de vida para melhoria de sua qualidade, através de técnicas de relaxamento e controle do stress, ajuda no planejamento e manejo econômico, informação e controle sobre peso, preparo e
boa forma física;
atenção mais específica ao
autodesenvolvimento com técnicas de

-

compreensão da elaboração no conteúdo curricular de tal forma que sejam
incorporados nas disciplinas específicas
todos os aspectos de informação e formação na promoção e educação em saúde. A grade curricular também deve incorporar, na prática, espaços destinados
a uma vida acadêmica mais saudável de
modo a minimizar o stress do acadêmico, para que ele tenha tempo livre suficiente para cuidar de sua saúde e bemestar.

-

assertividade, autoconfiança e habilidade de comunicação;
garantia e disponibilidade de

-

O potencial
da terapia
ocupacional para promover a saúde é
bastante grande. A profissão está atrelada a uma crença nas qualidades ine-

-:
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rentes das atividades. A atividade e

~

cessária para o bem-estar físico e ;: ~
cional, portanto ela é "promotu"_ ~
saúde".
I
Esta outra forma de perce~:1
fazer terapia ocupacional pode ,.
considerada inovadora se recorre-lj
ao processo histórico do próprio de-.;:
volvimento da profissão e traç~..

!

uma analogiacom a propostade. i
~

por Elias & Murphy (1986), citad~ :1
teriormente.

Em recente trabalho apreseI'"-si

no 11Q Congresso Mundial de Ter..:!
Ocupacional sobre o desenvolvi~.:.~
dos serviços de saúde mental no B~~
e a inserção da terapia ocupacioc;...
mesmos, fizemos uma retrospecti _ ~

~

décadas desde 1950 até os dias de - ~
apontando como evoluímos enq~_j
categoria profissional e definimos -]
so papel nas equipes multidiscip~--1
(Hahn, 1994).
Do modelo
reabilitador

exclusivar'"

"1

de atenção terciári~ -1

permeou nossa prática de 1950-. - 1

inicialmente isolada e depois lem~ ;:
te trabalhando com outros profissiu- .:l
passamos os vinte anos seguinte ~
um processo de profundas mod - .J
ções. Saindo do espaço restrito dG -.1
biente hospitalar de atenção aos:;,->o
entes crônicos, passamos a integr I
equipes multiprofissionais de man.. ~

ção e prevenção nos locais de ate: secundária de cuidados à saúde.
como os ambulatórios de saúde ::

tal, centros de saúde,hospitais-dia.

~

tros de atenção psicossocial, centrc.
convivência, ao longo desses últl-15-20 anos.

Juntamente com os outros prc
sionais (médicos, psicólogos, assis
tes sociais,
enfermeiros,
e
renomeamos a terminologia daql&.C
que recebem nossos cuidados. Os

entes de ontem são hoje clientes e ..
ários, em consonância com o cam:"
e os avanços da área de psiquiat.~
saúde mental.

A participação efetiva neste trajeto nos permitiu, junto com outros profissionais da área de saúde e educação
viabilizar um programa de atenção chamado "Serviço de Orientação e Educação em Saúde" (SOES), dentro da Universidade Federal de São Carlos desde

2- ELIAS, W.S., MURPHY,R,J.
The case for health promotionprograms
containing health care costs: a review
of the literature. American Journal of
Occupational Therapy, v. 40, n. li,
p. 759-763, 1986.

1990. Este programa tenta integrar na
prática os pressupostos teóricos descritos anteriormente,
configurando-se
como um programa de promoção de
saúde, com ações e intervenções de natureza educati va e de aconselhamento
dentro da comunidade universitária,
atendendo aos três segmentos que compõe a mesma: alunos, docentes e funcionários técnico administrativos. (Hahn,
Oliveira & Matsukura, 1990)

3- FINLAYSON,
M. &
EDWARDS,1. Occupational therapy
and health promotion: a natural
partnership. Health Promotion Issue
Paper, National, v. 9, n. I, 1992.

A década de 90 tem se mostrado

4- HAHN, M.S., OLIVEIRA,
M.A.P., MATSUKURA,T.S. Projeto:
Serviço de Orientação e Educação em
Saúde. UFSCar-São Carlos, 1990. 8p.
(mimeo)

5- HAHN, M.S.

profícua no avanço teórico, com a incorporação desses pressupostos na prática. Cada vez mais terapeutas
ocupacionais se qualificam em atividades acadêmicas formais do tipo cursos
de pós-graduação, aperfeiçoamento,
entre outros, bem como têm assumido
na prática cargos de direção e planejamento de serviços e programas de atenção à saúde mental.
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ERGOTHÉRAPIE - HÔPITAL SALPÉTRIÉRE
AUTORA: REGINA CÉLIA MARTONI BRANCO

ERGOTHÉRAPIE
HÓPITAL SALPÉTRIÉRE
Ce travail a été développé sur
l'orientation
de GAELLE DE
PONTBRIAND, Ergothérapeute du
Service de Pédopsychiatrie de I'Hôpital
Salpétriére (Prof. M. BASQUIN).
Le modelage: Activité Créatrice
pour des enfants psychotiques. Une
expérience
dans
l' Atelier
d'Ergothérapie - Service de Psychiatrie
Infantile - Hôpital Salpetriere (Service
du Professeur M. BASQUIN).

INTRODUCTION
Nous allons décrire un travail
d' observation au cours de quatre mois
de stage (mars/juin 1993) fait avec des
enfants psy-chotiques, orienté par
l'Ergothérapeute et par l'Educatrice
Spécialisée de ce Service. Réalisé en
groupe avec les enfants qui fréquentent
I'Hôpital Jour (Unité II) de ce Service.
Pour cette dynamique de groupe
nous avons choisi le modelage comme
activité, dans le but de favoriser Iacommunication,
l'expression
et le
développement de potentiels créatifs.
En vertu de Ia difficulté
de
communication et de perception du
monde extérieur ressentie par un enfant
autiste, nous avons essyé de travailler
ce probleme à l' aide du travail en
groupe, car celui-ci est extrê-mement
important pour le développement des
enfantspsychotiquesdans leurs rapports
entre eux-mêmes et avec les
thérapeutes. Le travail en groupe
permet à l' enfant de confronter l' autre
et le monde extérieur. Dans le cas
présent, le modelage a'été le moyen de
promouvoir Iarencontre interactive des
thérapeutes et du groupe.

I - DONNEESCLINIQUESDES
PATIENTSDE CE GROUPE
(Résumé)
AO. - patient du sexe masculin, âgé
de 13ans. Diagnostic:Autismeprécoce.
Fréquente ce Service depuis 1989,
restant tous les jours dans I'Unité II.

Présente comportement regressif et
dépend des adultes. Ne parle pas. Se
communique tres peu, par gestes.
E.E. - patiente du sexe féminin, de
11 ans. Fréquente l'Unité II depuis
1988. Reste tous les jours dans cette
Unité. Comportement extrêmement
regressif, dépend des adultes. Présente
de grossesdifficultésmotrices. Ne parle
pas. Diag-nostic: psychose associée à
un certain degré de retardo
AB. - patient du sexe mascu1in,de
11 ans. Fréquente l'Hôpital depuis
1982. Diag-nostic: Dysharmonie
évolutive. Fréquente aussi l'Unité II
tous les jours.

TI-GROUPETERRE-UN
EXEMPLE CLINIQUE.
FRAGMENTSDE
SÉANCES
D'ERGOTHÉRAPIE
Ce Groupe a commencé en
septembre 1992, avec des activités de
modelage en groupe. Coordonné par
deux Thérapeutes, l'une L'ERGOTHÉRAPEUTE, l'autre Educatrice
Spécialisée.

DESCRIPTION DE
DEUX SEANCES
D'ERGOTHÉRAPIE
24/03/93 - Premier Exemple
Activité: 2 coquilles d'oeuf
(Peinture - Emaillage à froid)
Dans cette séance,le Groupea choisi
cette activité aidé par les
Thérapeutes. Au début, les enfants
ont tapé Iaterre, apres ils ont produit
les objets suivants:
- un poussm
- une partie de Ia coquille
- l' autre partie e Ia coquille
L' ensemble
de ces objets
représentait le poussin qui est sorti
de l' oeuf. Le but de cette proposition
était de faire construire à chaque
enfant un élément de cet ensemble.
-: Página 14 :-

27/04/93 - Second Exemple
Activité: Barbotine (mélange ~:
terre en poudre et de l' eau

Les Thérapeutes ont expliq~=
Groupe Ia technique de Ia barbc;..- _
ensuite ils en ont commen..-=
production en trois étapes diffé~ : .
1 - casser Ia terre
2 - taper Ia terre
3 - méIanger Ia terre en poudre

_

de l' eau.
L'objectif de cette activité c
l' exploration des sensations tactÜe

ITI - OBSERVATION
CONCERNANT LE
CHANGEMENT D'ATTITl-n
DESENFANTSDANSLE
GROUPE
AO. - au début il ne parlait G~

"

gestes stéréotypés. Le Groupe r ~ _
à sortir quelque peu de cette stéréc.

_

et à prendre contact avec ;.
expériences différents, à pan
beaucoup de stimulation.

-

E.E. - au début elle avait prése"".

:

comportement regressif, restant d..:
position de bébé. Dans une sc_"
d'Ergothérapie, elle a dit é l'Educ....-

Spécialisée: "Je ne peux pas fa.

~~

L' Educatrice lui a dit: "Si, tu :':
faire..." Nous avons toujours da i~
aupres de cette patiente au mol11e'".

faire, pour qu'elle quitte cette pos
de bébé et devienne indépendame:réaliser les activités.
"

AB. - au début il était lent daractions et ses gestes et présenta.,
problemes de rapports. Il ne che:-~"
pas à contacter les autres enfa::restait solitaire et réservé. Avec le leil a appris à exprimer ses senti meses désirs et il a trouvé un ~
d'entrer en rapport avec les enf~
les Thérapeutes.
Au début.
discriminait pas les sensations ~ ~
comme par exemple le froid et le c _

à présent il est capable de discriminer
le type de sensation que le matériellui
provoque pendant le modelage.

EVOLUTION DU GROUPE
Au début de ce travail, le Groupe
était orienté par les Thérapeutes dans le
sens de "découvrir" de nouvelles
expériences, par l'intermédiaire de Ia
stimulationet du modelage. Le rôle des
Thérapeutes a été de solliciter aux
enfants de Groupe plus de participation
active au modelage. Nous avons adopté
cette posture thérapeutique dans le but,
em premier lieu, de les aider à trouver
leur potentiel créatif, et en second lieu,
de le développer, car celui-ci inexiste
pratiquement
chez les enfants
psychotiques. Le Groupe a fonctionné
comme une sti-mulation pour le
développement de I'envie de jouer.
Par le biais du jeu en groupe, ces
enfants ont pu être amenés à Ia
construction d'objets, et par là, au jeu.
C' est ainsi que I' objectif final de ce
travail a été de valoriser les possibilités
de Ia création.

La création n'est pas reconnue chez
les enfants psychotiques. Néanmoins
notre travail thérapeutique s' est orienté
dans le sens de Ia reconnaissance et du
développemennt de Ia capacité de
création de ces enfants, ainsi que du
développement d'une attitude plus
active tant individuellement qu' en
groupe, non plus passive, dans Ia faéon
de se communiquer. Cette attitude
thérapeutique a favorisé aussi bien
l'expression que l'apprentissage d'une
maniere nouvelled' établir des rapports,
car ils ont da confronter de nouvelles
exigences et disciplines au cours des
séances d'Ergothérapie.
Le rôle thérapeutique a été d'amener
ces enfants au jeu et au monde du jeu
par Ia stimulation de leur désir de jouer.

L'expérience a'.ec le Groupe Terre
nous a montré que ces enfantSont réussi

à découvrir le "plaisir du jeu". Les
activités en groupe leur ont permis des
expériences collectives de contact avec
I'autre et par conséquent avec Ia réalité
extérieure.

CONCLUSION
Aprés cette expérience nous avons
pu réfléchir sur I' im-portance de
I'activité
ludique
pour
le
développement de I'enfant. Lorsqu'un
enfant ne peut pas jouer, nous
comprenons qu' il y a quelquechose qui
ne va pas.
J. GUILLEMAUT affirme: "Ditesmoi comment il joue, je vous dirai
comment il va".
Cette affirmation nous amene é
réfléchir sur I' attitude des enfants autistes

par rapport au jeu. 11 incombe au
thérapeute de, à l'aide de "l'expression
mé-diatisée, conduire I' enfant é Ia
communication verbale, à Ia parole, par
l'intermédiaire de I' action. C' est ainsi que
les objets produits dans ce Groupe Terre
ont été un moyen de rencontre avec les
thérapeutes, avec les autres; les enfants
ont pu développer une autre faéon de
s' exprimer depuis leur arrivée à I'Hôpital
et à l'Ergothérapie. Le patient AB., par
exemple, présentait des difficultés de
rapports.
Dans
les
séances
d'Ergothérapie, il a appris à collaborer
avec les autres enfants, il a participé
activement aux activités en manifestant
ses opinions et a montré une bonne
compréhension de Ia réalité extérieure.
Dans le cas des autres enfants E.E. etAD.,
malgré
leur petite capacité
de
compréhension du monde extérieur, ils
ont aussi amélioré leurs rapports avec les
autres. A.D., par exemple, dans Ia
demiere séance du Groupe, a pris un outil
(un rouleau) sans avoir sollicité I' aide des
thérapeutes, pour taper Ia terre. La
patiente E.E. s' est mise à jouer avec les
outils, en riant beaucoup. Sans rien dire,
AD. et E.E. sont devenus des participants
actifs. Dans le Groupe Terre, les patients
A.D. et E.E. présentaient
plus de
difficultés que le patient AB. en vertu de
leur pathologie; mais ils ont tous eu Ia
possibilité de se situer, d' obtenir leur espace, d' être plus actif, et de jouer.
L'individu dans le groupe a été valorisé
,.
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et chacun a conqui son espace de créaUon.
Nous croyons que ce groupe a réuSSl à
découvrir l'expression, Ia créau'.iré et le
plaisir du jeu.

Ce fait s'est concrétisé à partir des
activités: le poussin - Ia coquille- Ia
barbotine.
Dans Ia derniere séance de cette
activité, le patient AB. a dit: "C' est
drôle de mélanger de Ia terre avec de
I'eau", tandis qu' il passait Ia pâte sur
son bras.

M.MYQUEL a dit: "Jouer est
indispensable à I' enfant, c' est une
thérapie en soi, par son existence
même, tout au long de I'évolution et
en dehors de toute psychothérapie ou
psychanalyse dont il est le centre. Le
jeu fait partie intégrante de Ia vie de
I'enfant et de son développement. Jeu
et développement
sont perpétuellement liés dans une interaction
permanente" .
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TERAPIA OCUPACIONAL: UMA EXPERIÊNCIA NA ÁFRICA
Autora: Rosana Zuolo Coppini
Terapeuta Ocupacional- Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1884 apto141-01318-002
São Paulo-SP-Brasil

RESUMO: Este trabalho relata os primeiros passos para a implantação de um Centro de Ter.r
pia Ocupacional para pacientes psiquiátricos graves. O projeto foi realizado na República de Ca:l
Verde,África, em 1994.
SUMMARY: This article describes the first steps to found a Center of Occupational Therapy fcr
psychiatric patients. The project was realized in Republic of Green Cape, West Africa, in 1994.

PALAVRAS-CHAVES:Terapia Ocupacional- Saúde Mental- Implantação de um Centro de Terapia Ocupacional.

TERAPIA
OCUPACIONAL:
UMA EXPERIÊNCIA NA
ÁFRICA
o PAÍS: REPÚBLICA DE
CABO VERDE
o cenário é um pequeno país localizado na costa ocidental africana.
Trata-se da República de Cabo Verde, um arquipélago constituído por
dez ilhas, com uma população de
aproximadamente 400.000 habitantes.
Descoberto pelos portugueses em
1459, o arquipélago não era habitado.
Ocupando uma posição géo-estratégica importante para as rotas marítimas que ligavam a Europa, África e
Américas, Cabo Verde toma-se importante entreposto comercial. No
porto do Mindelo, ilha de São
Vicente, os dois principais produtos
comercializados eram os escravos e
o carvão. O entreposto escravagista
deu origem a uma sociedade mestiça
(criola), bastante complexa, cultural-

mente recebendo influências portuguesas, inglesas e brasileiras.
Até 1975, Cabo Verde permaneceu como colônia portuguesa. Após
, por 14 anos foi governado por um
partido único, em regime Socialista.
Em 1991, ocorre a primeira eleição
multipartidária .
Hoje, pode-se destacar como principais características o fato de ser um
país insular, essencialmente rural e
com uma intensa migração, tanto
interna quanto para o exterior. Saliento que há aproximadamente
700.000 caboverdianos espalhados
pelo mundo. Praticamente o dobro
da população habitante das ilhas está
fora de Cabo verde. Essa mobilidade é uma das marcas mais significativas desse país que vive com limites
bastante restritivos. Privado de recursos essenciais e tendo que conviver
com a desertificação e o isolamento
insular, depende da comunidade internacional para seu desenvolvimento.
Através de contratos de cooperação
internacional, chegam em Cabo Verde
técnicos especializados para desen-: Página 16 :-

volverem projetos nas mais di ~..
áreas: saúde, educação, enger'~~.j
etc. São técnicos que permanecec:" .J
, dois ou três anos implemen; ;J

projetos que deveriam, ao fin~

-

j

contrato, estar sob total respon~ J
dade de técnicos nacionais. PoréF.'
que ocorre é que dificilmente h.. _,
apropriação nacional. Cabo Verde~.
tinua um "país de passagem". p...:
da população emigra para outros :'J
ses para estudar ou buscar melt 1
condições de trabalho e técnicos es;.;.I
geiros chegam e partem. Esse cop.:...
te movimento explica, em parte I
dificuldades no processo de aprcr'
ção do trabalho. Outros fatores es~
am ligados ao fato de Cabo Verde ;,
um país jovem quanto à sua inde:":1
dência . As marcas deixadas pelLl':::
ca colonial estão muito prese ::
pricipalmente na relação com o tr_:1
lho estrangeiro. Há uma ambivalê- J
justificada do cabo-verdiano ser :1
tremamente hospitaleiro e amistc
por outro lado, há o desagrado de ..;
vem de fora. Consequência da e ':".
ração colonial, esse é o resultad ,.
cio-psicológico da vivência das :1

pulações dominadas por povos -..li

desenvolvidos. A relação necessidade versus independência mantém uma
marca discriminatória importante com
a comunidade internacional.

o SISTEMA DE SAÚDE
Conseqüência do processo histórico e das dificuldades econômicas e
sociais herdadas do período colonial
, após a Independência, o Estado assume pleno controle da produção e
administração de bens e serviços,
incluindo a Saúde. Nesse panorama,
cabe ao Estado desde a seleção dos
futuros profissionais da área, que
estudarão em universidades européias
e americanas, via bolsas de estudos
, até a criação e gerenciamento da
rede que compõe os serviços de atenção primária, secundária e terciária .
Nos últimos anos, em decorrência da abertura política, começam a
despontar alguns serviços médicos
particulares. É a iniciativa privada
que representa ainda uma incipiente
contribuição dentro do contexto nacional.
Cabo Verde conta com dois Hospitais Gerais principais: um na ilha
de São Vicente, referência para a
região de Barlavento e outro, na
capital Praia, referência para a região de Sotavento. As demais ilhas
contam com pequenos hospitais, Delegacias de Saúde e Postos Sanitários. Existe um acordo com Portugal
onde é garantida a ida para este
país de pacientes que necessitam de
intervenções mais especializadas.
Como na maioria dos países africanos, a demanda, em Cabo Verde é
para médicos generalistas, cabendo
à cooperação internacional garantir
os especialistas nas diversas áreas de
atuação médica . Chamo a atenção
para o fato de o sistema de saúde
estar centrado quase que exclusivamente no modelo médico/ enfermeiro. Os demais profissionais ( psicólogos, nutricionistas.fisioterapeutas)ocupam um espaço ainda restrito.

A SAÚDE MENTAL
O serviço de saúde mental encontra-se organizado em duas equipes
nacionais. Uma, referência para as
ilhas de Barlavento, está sediada no
Setor de Saúde Mental do Hospital
Dr. Baptista de Souza, em Mindelo,
São Vicente. É constituída por dois
psicólogos, um estagiário de psicologia e uma enfermeira. A outra equipe, referência para as ilhas de Sotavento, está sediada em Praia e é
formada por uma psiquiatra, três
psicólogos e uma enfermeira. Trabalham na única enfermaria de psiquiatria do país, no Hospital Dr.Agostinho Neto. Cabe a estas equipes
responder a toda demanda de saúde
mental
Por questões que vão desde o
número reduzido de profissionais que

compõem cada equipe, até a forma
como estão organizados, isto é, pulverizados em diferentes programas e propósitos, o atendimento ao doente mental grave está centralizado exclusivamente na assistência médica, especificamente na medicação e hospitalização
como únicas formas de tratamento. A
prioridade é dada à urgência e à redução de sintomas.
Há alguns anos porém, existe uma
preocupaçãodo Ministérioda Saúdeem
melhorar a qualidade da atenção a ser
dispensada ao doente psiquiátrico.
Melhoria essa, ligada à necessidade de
implementar formas alternativas à prática vigente.

OS PROJETOS
Em 1991, a Ora. Maria José
Benetton, visitando CaboVerde,conhece, através do então Coordenador de
Saúde Mental de Barlavento, Dr. Rui
de Figueiredo Soares, um projeto para
instalação de um Centro de Terapia
Ocupacional para pacientes psiquiátricos, em São Vicente.Este projeto, pensado desde 1983, pretendia responder
ao "problema social"que eram os do-'
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entes mentais per:unbl,;c~:l.~~
pelas ruas
da cidade ou que habita'.aro as celas da
cadeia pública. A partir de sugestões da
Dra.Benetton, o então Diretor do Gabinete de Estudos e Planejamemo do ~linistério, Dr. Ildo Carvalho, solicita-lhe
em 1993, um documento analisando o
Programa Nacional de Saúde Mental.
Tal documento enfoca três programas
básicos, os quais "têm a qualidade da
modernidade na assistência aos doentes mentais. Neles estão previstos a
prevenção, tratamento e reabilitação
em Saúde Mental através da
integração entre Ambulatórios, Enfermarias de Curta Permanência e Centro de Terapia Ocupacional" ( 1 ) . São
eles:
- a instalação do Centro de Terapia
Ocupacional ;
- o funcionamento das Enfermarias
Psiquiátricas de Curta Permanência nos
Hospitais Gerais de Praia e São Vicente
e;
- a instalação de um Centro de Especialidades Médicas no atual Centro
Comunitário de Saúde Mental, em
Praia. Tal Centro, projetado para internar pacientes psiquiátricos por curta
permanência, poderia se tomar a médio prazo, o primeiro hospital psiquiátrico do país, uma vez que, localizado
fora da zona urbana, atenderia, basicamente pacientes provenientes de famílias de precária situação sócio-econômica, aumentando a probabilidade do
abandono ou do paciente ser ali deixado por um longo período.
A Ora. Benetton apresenta então,
um novo projeto para o funcionamento
do Centro deTerapiaOcupacional, agora ajustado às diretrizes integrativas do
Ministério da Saúde. Nessa época o Dr.
Rui de Figueiredo Soares ocupava o
cargo de Ministro da Saúde.

CENTRO DE TERAPIA
OCUPACIONAL DE
RIBEIRA DE VL'\lIA
Fazendo parte de uma p,~~:.A ~-,centralizada de Saúde }"1er',~ e :~"';.:r
nando de forma integr;,;,d.:.~, ~ -'"- '
serviços,
o Ce~L'C <::e :-t- ~:" ..

Ocupacional de Ribeira de Vinha, ganha importância nacional, na medida
em que poderá tomar-se referência a
nível de continente Africano, sendo a
experiência piloto dos países de língua oficial portuguesa. Isso responderia à solicitação da Organização

cólogo e um enfermeiro. De acordo
com o programa de atividades elaborado por esta equipe, seria contratado
o pessoal auxiliar (monitores profissionais , atendentes, cozinheira).
Devido à inexistência do profissio-

Mundialde Saúde ao .estudo de pro- nal terapeuta ocupacional no país e
posições para a reabilitação de doentes mentais crônicos.
Funcionando num regime de
hopital-dia, o atendimento seria preferencialmente em grupos organizados numa rotina fixa. Seus objetivos
seriam :
- "criar e estabelecer formas alternativas para o tratamento dos doentes
mentais crônicos utilizando recursos
culturais locais disponíveis;
- manter e promover a integração,
reintegração e reabilitação sócio-familiar dos doentes mentais crônicos;
-fomentar e incluir como proposta
terapêutica e reabilitacional a participação de familiares e da comunidade
como rotina no trato de paciente crônico;
- evitar a cronificação e a
internação nas situações de crise ou
surto;
- capacitar através da exploração
das capacidades remanescentes mantendo fundamentalmente a integração
social " ( 2 ).
Compreendido como
centro
terapêutico de longa permanência, a
Ora. Benetton sugere" que seu caráter pragmático seja definido como
misto. Por um lado, terapêutico para
pacientes não crônicos, mas que necessitem de assistência prolongada.
Por outro, como de reabilitação,
para os que terão a possibilidade de
reverter o processo de cronificação e
retomar às atividades na sociedade.
Por último, para os que devido ao
estado de comprometimento e prejuízos, possam aí se manter em regime
de atuação e participação nos moldes
de oficina abrigada" ( 2).
O projeto prevê uma equipe técnica
mínima composta por: uma terapeuta
ocupacional, um psiquiatra, um psi-

havendo apenas uma psiquiatra, atuando em Praia, a Ora. Benetton sugere a contratação desses dois profissionais para, além de implementarem
os projetos propostos no Programa
Nacional de Saúde Mental, coordenarem estudos e seminários de
reciclagem e supervisionar os demais técnicos.
Em janeiro de 1994, desembarca
em Cabo Verde um psiquiatra e eu,
a terapeuta ocupacional.
Mas não era hora de colocar em
prática esse projeto. Mudanças governamentais não estabeleceram como
prioridade tal instituição. Entretanto,
mantiveram a prioridade à Terapia
Ocupacional, mesmo essa acontecendo em situação mais modesta de
funcionamento.

A TERAPIA OCUPACIONAL
Ligada à Delegacia de Saúde de
São Vicente, meu papel naquele
momento não mais seria o de implantar o Centro de
Terapia
Ocupacional de Ribeira de Vinha, mas
o de abrir espaço para a Terapia
Ocupacional. Além de ser uma terapêutica inédita, num país onde a prática psiquiátrica centra-se numa abordagem exclusivamente médica,
a
prática da Terapia Ocupacional traria
necessariamente um entendimento outro sobre o adoecer psíquico, o tratar
e o reabilitar. Incluir aos poucos a
loucura como parte da experiência humana, seria primordial para transformar a resposta dos técnicos frente a
demanda
social de exclusão/
normatização.
Organizo meu trabalho em 2 vertentes:

o.
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- junto à equipe técnica
- junto à comunidade

O primeiro passo foi no sec;:;..;. ~
_

criar dispositivos para incluir a: 11
ximo os técnicos nacionais de ~
de Saúde Mental e até mesmc ., j
outras áreas (educação física, se:-~
social) no projeto. A propOSt2._J
sistia na formação através da vi- ê-t.
da prática supervisionada da Ter.;;
Ocupacional. Com o apoio de ~
quiatra brasileiro, organizo o ~tI
ro grupo de Terapia Ocupacion&..~
passa a funcionar nas dependê!:...
do setor de Saúde Mental do HO"
tal Dr. Baptista de Souza. A ese.)
do local objetivava por um lado ~
veitar a proximidade dos técnicos. ~
desde o princípio mostrava::-~
desmotivados e resistentes às tec.;.o
vas de discussão e reflexão sobre J
ternativas de tratamento e, por O"';"
porque na Delegacia de Saúde ~
havia espaço para desenvolver q-l
quer projeto na área da saúde :"'.:
tal.

Com exceção da enfermeira. -J
serão os técnicos do setor que ~
acompanharãonesse princípio. A a:.1
pe de Terapia Ocupacional pas54
ser constituída por um assistente -.
cial, uma prof. de Educação FL ~
uma nutricionista, a enfermeira e ~

.

Estamos em fevereiro/94

e c ;"J

meiro grupo começa a funciona:
vezes por semana. São pacie:'iI
numa faixa etária média de 30 3:"=
com uma longa história de düel:"
mental, alguns já cronificados <X.~
entrando nesse processo. CompareÓ
am mensalmente ao setor para :ceber medicação.

Após uma ou mais entrevi~
com ou sem familiares, os pacier-::
são convidados e motivados a p:r-!
ciparem do grupo que tem cc~
atividades básicas: jogos, artes~
ginástica, dança. Aos poucos ic.:=
duzimos pequenos passeios pelos 31
redores do hospital e pela cirl::t."
Mesmo com alguma dificuldade c~.
a língua (nem todos falavam o í:>:

tuguês) e com a novidade da proposta, a aderência ao tratamento foi
bastante satisfatória. Em meados de
maio/94 passa a funcionar o segundo
grupo de Terapia Ocupacional. Nesse
momento, havia uma média de 20
pacientes frequentando os grupos.
Paralelamente, inicio aulas para alunos do último ano do curso de enfermagem, oficializando espaço para
estágios supervisionados. A idéia era
instrumentalizar minimamente esses
profissionais com técnicas básicas de
atendimento a psicóticos em grupo,
uso de atividades para pacientes crônicos e abordagem/orientação familiar. Em muitos locais, são estes praticamente os únicos profissionais a
atender os pacientes.
Em relação à população, começo a
participar de reuniões semanais do Grupo de Apoio ao Doente Mental. Esta
entidade, formada por membros da comunidade e assessorada pela equipe técnica, encontrava-se desmobilizada e
desmotivada. O objetivo central do Grupo consistia na promoção de condições
de cidadania do doente mental. Iniciamos por uma campanha de esclarecimento junto à população sobre o tema.
Foram elaborados e distribuídos folders
e cartazes. Participo também de debates em programas de rádio, entrevistas
nos plincipais jomais do país e em
abril/94, realiza-se um evento público:
" A Tomada de Posse". Ato simbólico,
reaJizado no espaço do futuro centro de

TerapiaOcupacional, em conjunto com
os pacientes dos grupos, familiares,
técnicosde saúde, autoridadese imprensa, tinha por finalidade esclarecer e
informar a população sobre o projeto,
principalmente sobre questões de
intemação, espaço asilar e tratamento.
Após o ato, o local começou a ser
utilizado pelos grupos de Terapia
OcupacionaJpara
.
. realizaçãode pic-nics,
Jogos e passeIos.
A partir daí, o trabalho ultrapassa
os limites da instituição e ganha a
rua. Reconhecida pela comunidade,
começo a ser abordada nos locais
públicos para esclarecer questões re-

lacionadas quanto ao funcionamento
do futuro Centro de Terapia
Ocupacional e principalmente, quanto
aos doentes mentais, que passam a
circular com mais intensidade pela cidade. São comuns as intervenções
feitas diretamente entre pacientes e
transeuntes na praça, discotecas,
mercados e praias. Esse é um marco
importante. Até então, uma das formas mais visíveis de relação com o
doente mental era baseada na hostilidade, numa postura provocativa frente à qual o doente respondia com
agressividade. A loucura passa a ser
sinônimode violência. O encontrocom
a psicose é uma das experiências mais
desconcertantes, uma vez que provoca emoções desagradáveis, o confronto com situações insuportáveis, podendo nos tomar incapazes de pensar
e perceber. O desejo é o de excluir o
doente psiquiátrico do convívio comunitário. nos protegendo desses sentimentos. Em Cabo Verde, não há hospitais psiquiátricos e a forma que a
comunidade encontra para discriminar e demarcar o são do louco que
"anda solto pela cidade", é através
de atitudes hostis frente ao doente
mental. Entretanto, tal comportamento
gera um desconforto, criando então,
espaço para intervenções no exato
momento da provocação/reação. Isto
permite a construçãogradativa de uma
percepção outra do doente mental e a
criação de outra maneira de relação
com a loucura, relação essa não mais
centrada na demanda exclusão/normatização, mas sim, baseada na possibilidade da compreensão.
A não disponibilidade dos técnicos
nacionais em me acompanhar nesse
processo, pode ser comprendida a
pattir de vários enfóques: um, relacionado com as dificuldades de apropriação dos projetos introduzidos por
técnicos estrangeiros. Outro, diz respeito à organização dos serviços em
saúde mental, isto é, à dificuldade de
enquadramento do atendimento do
doente mental em relação à equipe de
saúde, hierarquização dos diferentes
níveis de atenção e função do psio'
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cólogo. Outro pomo a ,er con,iJerado relaciona-se com as ,-!ue<.[()çs
inerentes a todo processo de confrontação
com uma nova perspecti\ a de tratar o
doente mental.
A introdução
da
Terapia
Ocupacional, abre espaço para estas
questões serem, enfim, discutidas. Em
Cabo Verde existe, por parte da equipe médica em geral, uma dificuldade e recusa em atender e medicar o
doente mental. Em São Vicente, essa
função ficou delegada aos psicólogos
que, por sua vez, assumem tal encargo, deixando para trás possíveis atividades peltinentes a seu campo de
atuação. Essa atitude que mais uma
vez afasta a possibilidade de contato
com o doente mental, esconde o medo
que os técnicos sentem de "estarem
incluídos e de correr o risco de serem feridos, irritados, confundidos e
exilados frente ao doente mental"(6).
Evitando ser simplista, credito essa
postura principalmente, à falta de recursos técnicos incluindo formação
específica, afim de oferecer uma outra
qualidade de atendimento.
O desfecho dessa "crise Institucional" dá-se paulatinamente,à medidaque
a equipe de saúde mental consegue se
aproximar do trabalho de Terapia
Ocupacional. Assim, sou convidada a
participar de um grupo de alcoolistas,
uti lizando
recursos de terapia
ocupacionaLcomeço a receber pacientes psicóticos para os grupos, encaminhados também pelos psicólogos e
passo a ser solicitada para atender
interconsultas. Nesse caminho, são
elaboradas em conjuntocom a equipe e
apresentadas ao Ministério da Saúde.
várias propostas para funcionamento
imediato do Centro de Terapia
Ocupacionalou entidadesimil.1rJ~ jpc
HospitaJ-Dia, para minima.~:e garantir a formação técni
T..;., u'
pedidos são indeferidos
CONCLI:sAo

de meu contrato, recebi a proposta de
renovação por mais um ano. Entretanto, tal proposta estava desvinculada
da concretização do projeto do Centro de Terapia Ocupacional de Ribeira de Vinha. Penso que, politicamente não deveria permanecer no
país, sem a execução de tal projeto.
Mas a semente que plantei começa
a germinar e, no momento de minha
partida do país, como poucos
cooperantes, recebi inúmeras propostas como tentativas de persuasão para
a minha permanência e ou volta em
breve.
Em relação à continuidade da
Terapia Ocupacional, nos meses anteriores à minha partida, a equipe técnica
nacional, assumiu gradativamente a

coordenação dos grupos, e eu passei a
ocupar o lugar de supervisora .
Em correspondência recebida, já
no Brasil, tive notícias que de os
grupos continuam, apesar das dificuldades encontradas pelos técnicos.
Não resta dúvida de que a semente
germmou .
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Resumo: Apresentamos aqui a descrição de um paciente e do atendimento que este vem recebendo,
desde setembro de 1994, no ambulatório do Departamento de Psiquiatria do Hospital São Paulo, O
atendimento caracteriza-se pela integração do trabalho de Terapia Ocupacional e Psiquiatria. Para
obter tal percepção optamos pelos relatos em separado de ambos os atendimentos, após a apresentação do caso, e uma conclusão em conjunto, onde participamos a complementariedade de nosso
trabalho e a importância dos vínculos estabelecidos com o paciente.
Palavras chave: Terapia Ocupacional, Multidisciplinaridade, Atendimento Ambulatorial.

RELATODE UM CASO
ATENDIDO EM
MULTIDISCIPLINARIDADE

com a terapeuta ocupacional pois achamos importante analisar nossos papéis
complementares.

O PACIENTE
INTRODUÇÃO
Este paciente fez um percurso
diferente dentro da instituição. Foi encaminhado da triagem diretamente para
a terapia ocupacional. Foi a terapeuta
que sentiu a necessidade de uma segunda avaliação e solicitou o acompanhamento psiquiátrico. Iniciamos o relato
deste caso apresentando o paciente, sua
queixa e sua história. Em seguida relatamos a relação terapêutica e o desenrolar dos atendimentos separadamente:
primeiro com a psiquiatra e em seguida

G. é um rapaz de 20 anos, solteiro, nascido em São Paulo, numa família simples e católica. Mora num baitTo
residencial da periferia de São Paulo e
parou de estudar no primeiro colegial
pelo mesmo motivo que o trouxe ao
nosso serviço. Nos conta através de uma
carta escrita por ele sobre suas queixas,
seus sintomas e sua falta de perspectiva na vida. Conta que não consegue
mais sair de casa pois percebe que todas as pessoas o observam e dão risad..
do seu corpo "tão magro". i\a es.:c ~
deveria apresentar uma peça de te~~
-:
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no final do ano e por não conseguir se
expor, abandonou o curso. G. permanecia dentro de casa cuidando de sua
sobrinha de 4 anos e se esquivava mesmo das visitas. Às vezes colaborava
com a mãe nas atividades domésticas
mas isso não era frequente. Se precisava van-er seu quarto tent~ . a não aparecer na janela para não c;crjulgado homossexual.

Se saía de C3ITC com seus

pais não conseg
~ de'-Cer ~~ carro ao
chegar num :,,~rque Cv
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cardíaco, uma persistência do canal
interatrial. Quando estava nervoso, ficava azulado e sem fôlego. Portanto foi
protegido de alguns castigos na infância e recebeu especial atenção de sua
dedicada mãe, que corria com ele para
vários médicos. Seu pai se aposentou
por uma dificuldade de deambulação
quando G. era ainda pequeno e participou mais da infância dele que de seus
irmãos. A mãe conta que o pai às vezes
se irritava e batia no menino e foi então
acusado por ela de causar problemas na
criança. Aos 13 anos houve a remissão
espontânea da alteração cardíaca e o
médico então autorizou: agora ele pode
apanhar. G. não foi uma criança retraída e tinha vários amigos, mas ao se
aproximar da adolescência começa a
queixar-se de suas orelhas de abano. Aos
12 anos consegue uma cirurgia corretiva que as colocam em perfeita posição.
Nessa época frequenta por pouco tempo uma psicóloga que lhe faz uma profecia. Ela diz que G. vai resolver este
problema mas logo vai arranjar outro
no lugar. Dito e feito: pouco tempo depois G. começa a se envergonhar de seu
corpo, vai se tornando gradativamente
retraído até que hoje, 8 anos depois não
consegue mais sair de casa sem sentirse subjulgado. É nesta época também
que sua irmã, que hoje tem 31 anos,
casa-se e traz o marido para morar numa
parte desta mesma casa. Até então existia um forte laço entre eles que sempre
se divertiam juntos. A irmã diz que o
tratava como um filho, estando sempre
a presenteá-Io, mas que após seu casamento houve um afastamento entre eles
e G. nunca se aproximou de seu cunhado que queixava-se dessa distância.O
terceiro filho morreu acidentado quando
G. tinha 16 anos. Seu irmão mais velho
tem hoje 36 anos e foi alcoólatra durante
algum tempo. Hoje não bebe, mora em
outro bairro com sua esposa, mas G. nunca foi visitá-Ios, apesar do convite do irmão. Conta sobre uma empregada com
quem se envolveu e chegou a ter um relacionamento sexual no banheiro de casa.
Sua mãe, que já havia passado com o filho em mais de um psiquiatra antes, vem
muito ansiosa à consulta. Diz que todos

os seus filhos sempre foram saudáveis
e só este veio a lhe dar problemas.
Acha-o infantil para a idade e expressa
preocupação quanto à identidade sexual do filho. Estão construindo um novo

quase não sai mais de casa. Ser'_
início
de uma psicose
e '''i
zofreniforme? Paira o desânimo r-:
sante das doenças de mal progr.~.Mas
faltam-lhe
outros
,,-'

cômodo no andar superior da casa para
que no futuro este filho possa alugá-Io
e ter então um sustento caso não consi-

psicopatológicos que direcionen; :"
tal diagnóstico, e, seus sentiment~.
tristeza e desesperança parecem ge~

ga trabalhar.

nos pois sua afetividade está muitc ~_
sente no contato. Dirigimos entàl, _
so raciocínio no sentido de uma de;-r

RELATO DO
ATENDIMENTO
PSIQUIÁTRICO
Começo a atender G. no início de
outubro de 94. Nos meus primeiros encontros com G. tenho dificuldade de
saber qualquer fato de sua vida que não
esteja relacionado ao sintoma. Ele conta sobre sua dificuldade de vir ao hospital pela hostilidade das pessoas na rua
que dão risada de seu corpo. Não acusa
especialmente uma ou outra parte do
corpo. Não consegue olhar-se no espelho pois sente-se mal quando o faz. Fala
em morrer pois sente-se incapaz e inferior. Logo na primeira consulta, e, até
por sugestão dele, encaminho-o ao ambulatório de neuroendocrinologia para
uma análise objetiva de desenvolvimento pôndero-estatural. Em algumas semanas
recebo
uma
carta
do
endocrinologista dizendo que G. apresenta desenvolvimento adequado e dosagens das taxas hormonais e exames
de rotina normais, recebendo alta do
ambulatório. G. recebe estes dados racionais com grande indiferença. Parece
que sua vida toda se limita à crítica
extemalizada de seu corpo com sua conseqüente desesperança e evitação do
mundo ao redor. Tanto eu como as pessoas com quem dividi a supervisão deste
caso e os familiares que entrevistei, sentem uma ambigüidade no ar. G. tem traços delicados na face, é uma pessoa
meiga e fala em tom baixo e um pouco
infantilizado. Mas se por um lado faltalhe um traço masculinizante, por outro
também não se mostra feminilizado.
Seria como um adolescente, mas já tem
20 anos. Traz um sintoma persecutório
que mais parece uma distorção da realidade mas G. já abandonou a escola e
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sào delirante, ficando agora no ar
ocupação impactada pejo risco de .
cídio. Na tentativa de sair da amb~
dade solicito a realização de um :.:
de Rorschach (descrito no final de
~

:'"

:;;;

to), e em seguida começo a medk__
paciente com um antipsicé'
(tioridazina), do qual fez uso pcr _
mês.
G. retoma após as festas do fi~...
ano queixando-se de excessiva seJa.. ~
efeito colateral do remédio, e apro: _ r
a depressão do humor. Chora muit~ rante a consulta e expressa sua fa:w
perspectiva e a decisão de aband,,~ _-

tratamento. Tento então refazer

n

vínculo e mudo a medicação par... _

antidepressivo

tricíclico

-

(cl

pramina). G. começa aos poucos '"

ter uma melhora no humor e disp'

_

ção para sair de casa. Sua auto e5;"
começa a ganhar espaço e podemos

..

-

versar sobre outros assuntos que

~

apenas a doença. Ainda não enc~_
espelho mas já começamos com Ir..
cuidado a falar de seu mundo interAparece um amor platônico por
y

menina que mora perto de sua CiL'_
ele tenta aproximar-se dela. Teme ..
recaída mas começa novamente a ~,'_
alizar-se e expressa forte gratidão pc'

tratamento. Hoje posso elaborar

..

melhor classificação diagnóstica pa:-.
caso, mas neste momento importa

'-

entar o quanto foi importante acc..sua identidade ameaçada, seus se'"
mentos de desvalia e criar um cal'"_
onde foi possível falar sobre a falta

"!

sente da irmã, da distância e
competitividade do pai, do carinho e
superproteção da mãe, do medo de
var um fora da menina, etc.

RELATO DO
ATENDIMENTO EM
TERAPIA OCUPACIONAL
No primeiro atendimento G. pediu
para
passar
com
um
endocrinologista pois acreditava que só
um médico poderia ajudá-Io, uma vez
quejá teriatentado tratamentocom uma
psicóloga sem sucesso. Para tentar estabelecer algum tipo de vínculo, no
momento em que ele disse "quero que
alguém que trabalha em hospital diga a
verdade sobre meu corpo",pedi para ele
se levantar e andar pela sala e percebi
que nesse momento G. se sentiu acolhido e à vontade. Após analisá-Io, disse que não percebia nada de estranho
em seu corpo, mas que empatizava com
o seu sofrimento, uma vez que sua vida
estava comprometida pela sua dificuldade de sair de casa.
Nos atendimentos seguintes G. trouxe repol1agensde revistas com trechos
grifados sobre depressão e insegurança
e a partir disso descrevia como se sentia. A impotência que ele vivia frente às
suas dificuldades passaram a contagiar
a relação paciente-terapeuta pois para
ambos os problemas pareciam insolúveis. Além disso fiquei em dúvida de
uma gravidade maior, pois percebia
componentes delirantes nas suas queixas, solicitando assim um acompanhamento psiquiátrico.
Frente a dificuldade

de continuar

enfatizando questões referentes à doença, tentei abordar outros temas e descobrimos um que agradava a ambos: músicas dos anos 70. Durante os três atendimentos seguintes escutávamos músicas antigas, ora trazidas por ele, ora por
mim. G. justificava seu gosto musical
dizendo que as músicas o faziam lembrar de uma época em que era feliz. A
utilização das músicas propiciou um
espaço para que G. falasse mais sobre
seu passado. como por exemplo, a nostalgia do tempo em que saía para passear de carro com sua irmã.
Houve uma meU'or... ne humor e as

queixas relacionadas com as questões
físicas tomaram-se menos frequentes.
Nesse momento G. recebeu resultado
dos exames endocrinológicos, porém
para minha surpresa, não demonstrou
empolgação, decepção ou curiosidade
perante os mesmos, dizendo apenas:"o
médico disse que eu estou dentro dos
limites inferiores".
Concomitantemente ao recebimento dos exames, eu assinalei para G. a
melhora que eu havia percebido. Nesse
mesmo atendimento ele referiu que tinha um outro problema: não conseguia
reconhecer as cores. Não sabia explicar se a sua dificuldade era perceber
(sensorial) ou nomear (cognitiva) ou
mesmo quando surgira a tal dificuldade. Diantedo esvaziamentoda sua queixa e pelos sorrisos discretos que dava
enquanto tentava reconhecer as cores,
pensei que estivesse fazendo uma substituição de sintomas. Realizamos uma
pintura mas G. logo perdeu a paciência, pois não tolerou o fato de ter errado o traçado. Apenas após minha insistência concordou em tentar solucionar
o problema, mas ao final da atividade
não ficou satisfeito com o resultado. G.
após este atendimento nunca mais trouxe sua dificuldade para reconhecer cores. Em outro atendimento G. desenhou
dois carros usando régua e lápis. Segundo ele, um seria o carro dos seus sonhos e o outro após perguntar detalhes
sobre o meu carro, seria o meu. Percebi
uma atitude mais sedutora de sua parte
e pela primeira vez percebi um espaço
para abordar de uma forma mais
descontraída suas paqueras. G. falou
sobre uma garota pela qual tinha interesse mas não tinha coragem.dese aproxImar.
Após três semanas de férias em
atendimento apenas verbal, G. disse que
se sentia melhor, mas que em alguns
momentos ainda ficava muito inseguro, como por exemplo no natal,quando
não saiu de casa para festejar com a família. Abordou o tema da paquera mas
ainda não se sentia seguro para procuráIa, atribuindo suas dificuldades às inseguranças com seu corpo. Procurei dis-
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mumas pessoastere~ u

é co-

" ~.. .w..le para

se declarar, mesmo qu~~.~ ~:' b-~~ltas

e seguras.Pelaprimeir.. . CL:'...,..

"-obre

a possibilidade de fazer um~ ficha para
procurar emprego.

Após faltar em um atendimento retomei essa questão, agora enfocando se
sua falta era conseqüência da sua dificuldade em sair de casa ou de outra coisa comum a todas as pessoas: preguiça. Sugeri que tentasse reconhecer a
origem das suas dificuldades, pois ele
estava num momento de transição entre o isolamento e o contato com dificuldades que há muito tempo ele não
enfrentava.
Iniciamos um projeto para fazer um
móbile-vitral e apesar da elaboração de
um projeto inicial, a cada atendimento
surgia uma dificuldade: o traçado teve
que ser refeito várias vezes cortávamos
no lugar errado. Surpreendeu-me como
ele gradualmente foi conseguindo solucionar as dificuldades, e, a partir dos
erros surgiu um novo tipo de clima entre nós, pois começamos a rir das nossas "trapalhadas". Um dia G. disse que
era esse tipo de dificuldade que ele encontrava nos trabalhos da escola e por
não conseguir solucionar, perdia a paciência e os deixava de lado.
A cada atendimento,contava algo de
novo que estava fazendo como por
exemplo: o curso de computação, a procura de emprego, passeios ao shopping,
e um dia, a caminho do atendimento
parou num sebo e comprou 2 discos.
Embora sua melhora ainda seja frágil e
o seu medo de piorar presente, procuro
a cada atendimento conversar sobre essas novas experiências com o objetivo
de valOlizar seus avanços e principalmente deixá-Io com um registro desse
bem estar.
TESTE DE RORSCHACH

o exame pelo método de Rorschach
revela alguns elementos interessantes'
G. tem uma preocupação restrita pe:c
meio ambiente, bastante influepci=:~

por fantasias infantis (%A=56). A maneira como percebe este ambiente é bastante rígida, principalmente nas situações que envolvem mais diretamente a
afetividade (%F coloridas = 92,3).
Nota-se também uma grande susceptibilidade aos estímulos afctivos menos
socializados (Imp= 1,17). Uma grande
susceptibilidade de um lado e rigidez e
restrição por outro, sugere a existência
de mecanismos defcnsi vos atuando.
Um aspecto marcantc do protocolo
de G. que merece ser comentado é a
pareialização das figuras humanas, que
também poderia ser formulada como
uma incapacidade de consideração do
outro na sua totalidade e complexidade
(1-1=0;p (- )=5). Fica também evidente a
desvita1ização do humano (prancha IV:
"pode parecer um corpo e uma escultura. Agora só vejo a escultura."). E~tetipo
de dauo nos faz pensar, com base na teoria das relações objetais , que G. tenha
tido dificuluades com uma figura que pudesse ter sido usada como modelo, o que
acaba por gerar problemas na percepção
do outro, no aproveitamento dos rclacio-

namentos bem como no estabelecimento
de umà identidade segura (M=O; m= I).
Os vários elementos agressivos presentes no protocolo provavelmente contribuem para dar aos relacionamentos uma tonalidade ameaçadora.
Vários dados levam-nos a supor uma
dificuldade no contato contigurando um
dilema em termos de proximidade, nãoproximidade (na prancha IX vê vários
bichos que depois diz monstros
cmpilh."ivs, justapostos, mas sem nenhuma relação).

De modo geral, vários elementos
descritos parecem estar a serviço da
evitação da intregração c, conseqÜentemente, da relação.
CONCLUSÃO
No início do atendimento ficamos
ambas impactadas pelo sofrimento do
paciente que vinha se arrastando há tanto tempo. A sensação de impotência e a
paralisia vivida por nós frente a difícil
compreensão do quadro fez com que

nossa primeira atitude fosse de a~
10 junto com sua angústia e a an'>~

do sintoma paranóide. Tal mo\ ir

~

permitiu o gradual alívio da ten,,~
terna e o aparecimento de um sem.
to de contiança em nós, resultap.~

formação de uma fortealiança. NL".
dimento de terapia oeupacional fli' ...
~ívcl envolvê-Io em um projetl"\

pôde exercer sua criatividade e
rância à frustração,

~

.

melhorand

auto-estima e desenvolvendo tk\

~

dade frente às novas situações. Nc
dimenro clínico psiqui~ltrico foi r .
veluma intervenção no ambiente._
liar trazendo às consultas seus far'"
res, permitindo uma importante tftA

percepções entre eles, al~m do
mcdicamentoso.

ü'"

Após oito mese". ~

ecoemos que uma etapa cio atendto se completou quando ouvim
contar que esteve numa loja de r
e apesar da insegurança quc senti"
te ao espelho, conseguiu compra!
calça jeans. Notamos que ele pa"
estabelecer um contato mais pr
com seus ~entink~ntos e outras qlk
do seu dia a dia.
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FALANDO DA
CLÍNICA: RELATO DE
UM PROCESSO
TERAPÊUTICO

Tem a primeira menarca aos 13 anos
e seus ciclos mestruais sempre foram
descontrolados. Consulta-se com um
endocrinologista mas não apresenta alterações hormonais.

P. foi encaminhada para os atendimentos de Terapia Ocupacional, pois
existia segundo o psiquiatra uma dificuldade de comunicação, o que dificultava o processo terapêutico.

Em 1992, toma uma garrafa de pinga com AAS, ficando embriagada. Começa andar com algumas pessoas que
fazem uso de drogas, chegando a experimentar maconha e crack. Torna-se
agressiva com a família sendo internada duas vezes em Itapira. Atualmente
faz acompanhamento clínico em um
posto de saúde, seu diagnóstico é de
Hebefrenia. Faz uso de fenergam e
tegretol I.M.. Foi encaminhada para o
PROAD devido ao seu breve
envolvimento com drogas.

Torna-se importante relatar alguns
fatos da história de P.
Atualmente com vinte anos P. é a filha mais nova de uma prole de três (dois
irmãos, um de 34 e outro de 30 anos).
Foi adotada em 1974, porém nunca soube deste fato. Apresentou dificuldades
em alimentar-se desde o seu nascimento, não aceitou mamadeira (era alimentada com colher) e teve dificuldades em
aceitar alimentos sólidos.

Seu DNPM foi atrasado, chupou
chupeta até os 4 anos, sentou-se aproximadamente com 9 meses, começou a
andar com auxílio de botas ortopédicas
com 2 anos e só deixa a ajuda das botas
com 4 anos. Aos 5 anos apresenta uma
crise convulsiva, e é tratada com remédios durante um CUl10período, a crise
nunca mais se repetiu. Com essa idade
começa o jardim da infância, porém
brinca muito pouco com as outras crianças, sendo descrita pela mãe como
uma garota "inibida". Entra na primeira série com 7 anos, repetindo várias
vezes, estuda até os 16 anos terminado
a quinta série Te\e apoio de uma professora particular durante todos esses
anos.

Apresenta uma relação bastante difícil com a família. Respeita muito seu
ilmão mais velho que assumiu o papel
de "chefe da casa" desde que seu pai
sofreu um A.V.C..
Não vai mais a escola, não gosta de
ajudar a mãe nos serviços domésticos,
não sai para passear, ficando o dia todo
em casa assistindo televisão.
Após esta contextualização será descrito o processo terapêutico.
Acreditando que P. apresentava dificuldades em comunicar-se, foi sugerido que ela se apresentasse através de
desenhos. Tais desenhos eram compostos basicamente de representação de situações. Enquanto desenhava relatava
o que faz em casa, ressalta a diferença
em sua vida após a internação, quando
foi questionado o por quê da mudança,
-'
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P. diz apenas que tomou-se agressiva
com os pais. Não foi questionada a respeito do envolvimento com drogas, o
objetivo do atendimento foi de possibilitar um espaço acolhedor.Terminamos
esse encontro com o jogo dos rabiscos,
possibilitando
um momento de
descontração e de maior inter-relacionamento. Contra-tranferencialmente a
sensação foi de que P. precisava de
"colo" e que, a possibilidade de comunicação existia.
Continuamos com os desenhos: situações tristes, felizes e sempre a ausência de pessoas. Quando questionada
sobre o por quê P.coloca imediatamente minúsculas pessoas nos desenhos.
Nas tristes, as pessoas estão em situações catastróficas (atropelamentos,afogamentos, assaltos, etc.), o que desperta o pensamento de que para P. qualquer sentimento de raiva ou tristeza
podem ser vividos ou apresentados ao
ambiente como situações de destruição
e ruína.
Concomitantemente a essas atividades foram lhe ensinadas técnicas de
modelagem em argila para que P. pudesse trabalhar em casa. A intenção era
estimular a construção e dar possibilidades para que o seu dia deixasse de
ser ocupado totalmente pelo devaneio.
P. relata que constroe vários objetos,
porém nunca os traz para os atendimentos.
Nessa época o avô de P. adoece e ela
falta algumas vezes aos encontros.
Foi iniciada a construção de U'l1:l
estória, aproveitando a capacidade \JC

por fantasias infantis (%A=56). A maneira como percebe este ambiente é bastante rígida, principalmente nas situações que envolvem mais diretamente a
afetividade (%F coloridas = 92,3).
Nota-se também uma grande susceptibilidade aos estímulos afctivos menos
socializados (lmp= 1,17). Uma grande
susceptibilidade de um lado e rigidez e
restrição por outro, sugere a existência
de mecanismos defensivos atuando.
Um aspecto marcante do protocolo
de G. que merece ser comentado é a
parcialização das figuras humanas, que
também poderia ser formulada como
uma incapacidade de consideração do
outro na sua totalidade e complexidade
(H=O; p (- )=5). Fica também evidente a
desvitalização do humano (prancha IV:
"pode parecer um corpo e uma escultura. Agora só vejo a escultura."). E:-.tetipo
de dado nos faz pensar, com base na teoria das rc!w;ões objetais , que G. tenha
tido dificuldadescom uma figuraque pudesse ter sido usada como modelo, o que
acaba por gerar problemas na percep<.:ão
do outro, no aproveitamento dos rclacio-

namentos bem como no estabelecimento
de umà identidade segura (M=O; m= I).
Os vários elementos agressivos presentes no protocolo provavelmente contlibuem para dar aos relacionamentos uma tonalidade ameaçadora.

~

permitiu o gradual alívio da tensik;

De modo geral, vários elementos
descritos parecem estar a serviço da
evitação da intregração e, conseqÜentemente, da rcJação.
CONCLUSÃO
No início do atendimento ficamos
:unbas impactadas pelo sofrimento do
paciente quc vinha sc arrastando h:1tanto tempo. A scnsação de impotência e a
paralisia vivida por nós frente a difícil
compreensão do quadro fez com que
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terna e o apareci mcnto de um semi .~C'
to de confiança em nós, resultanu~
formação de uma fOl1ealiança. No
dimento de terapia ocupacional foi :"
"L~

Vários dados levam-nos a supor uma
dificuldade no contato configurando um
dilema em termos de proximidade, nãoproximidade (na prancha IX vê vários
bichos que depois diz monstros
empilhLKivs,justapostos, mas sem nenhuma relação).

..

nossa primeira atitude fosse de ,h..
10 junto com sua angústia e a aP'C'_
do sintoma paranóide. Tal mo\il-r'c

sível envolvê-Io em um projeto

r

v"

pôde exercer sua criatívidade e a:,
rância à frustração, melhorandc ,~
~

auto-estima

e desenvolvendo

fle\:!::

_

...

dade frente às novas situações. No
~dimemo clínico psiquiátrico foi p~" veluma intervenção no ambiente fL.:n..
liar trazendo às consultas seus fal1'
LU"

res, permitindo uma importante troc~ "'_
percepções entre eles, al0m do ar- ~_
medicamentoso. Após oito meses, :"~ eebemos que uma etapa do all'ndill'..
to se completou quando ouvimo~
contar que esteve numa loja de rOl.n
e apesar da insegurança quc sentiu frL
te ao espelho, conseguiu comprar l.
calça jeans. Notamos qUl' ele pass
estabelecer um contato mais pró'
com scus scnti mL~ntosc outras quc.."do seu dia a dia.
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RESUMO

Considerando a grande extensão do uso de grupos em terapia ocupacional e o pouco que foi escrito
sobre eles, este trabalho se propõe a abordá-]os, principalmente no que diz respeito à sua constituição quando os sujeitos participantes destes são pacientes graves. Utilizando pressupostos básicos da
terapia ocupaciona], o grupo foi descrito como recurso econômico de atendimento, como "caixa de
ressonância" e como "espaço potencial". Foram considerados, entre outros aspectos, a função das
atividades em um contexto grupa], a importância da continência do terapeuta, da manutenção do
setting e dos apontamentos à respeito das associações entre elementos que surgem nas atividades
realizadas neste contexto.
ABSTRACT
This article discusses aspects of occupational therapy groups with psychiatric patients. The group
was described as an economical resource, as "resonance box" and as "potential space". The author
also considered the therapist and the activities' functions in the group constitution processo
PALAVRASCHAVE
Saúde mental, abordagem grupal, tratamento das psicoses.

A CONSTITUIÇÃO
DE GRUPOS DE
ATIVIDADE COM
PACIENTES GRAVES
1. Introdução
Grupos de atividade sempre foram
um recurso muito utilizado na terapia
ocupacional, principalmente no campo
da psiquiatria. DUCOMBE; HOWE
(1985) realizaram uma pesquisa nos Estados Unidos para determinar a extensão do uso de grupos em diversos campos de atuação em nossa área, mas não
encontramos nada semGlhante com relação à extensão desta prática no Brasil. Apesar de não tennos dados numéri...:,,s que sustentem esta afirmação, sare:",' -{u..:1?1'11983. a Secretaria de

Saúde do Governo do Estado de São los, principalmente no que diz respeito
Paulo publicou um documento com di- à sua constituição quando os sujeitos
retI1zes na área de Saúde Mental (co- participantes destes são pacientes granhecido como "cartilha"), onde privi- ves (psicóticos e neuróticos graves).
legia o uso dos grupos como recurso
Chamaremos de grupo de atividade
terapêutico. Também encontramos o
atendimentoem grupos como indicação aquele cuja consigna principal é
preferencial nos textos oficiais publica- "estamos aqui para fazermos atividados em 1989que contém a propostapara des". o que implica em ação e uso de
um trabalho em Saúde Mental da então materiais I. Exemplos de atividades utiSecretmia Municipal de Saúde da cida- lizadas são as artesanais, plásticas, gráde de São Paulo. Além das indicações ficas, teatrais, etc.., dependendo bastanoficiais, conhecemos muitas terapeutas te do material e espaço disponíveis asocupacionais que trabalham com gru- sim como da escolha e/ou necessidade
pos de pacientes, principalmente em do paciente.
instituições, sejam estas públicas ou
BENETTON (1991) definiu assim
particulares.
Considerando a grande extensão de
seu uso e o pouco que foi escrito sobre
eles, este trabalho se propõe a abordá-; Página
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dois tipos de dinâmica, ligadas diretamente ao LISO
das atividades em grup :',
o primeiro no qual cada paciem..: :~;..;
sua atividade
e mant;r~~ '" ~

terapeuta uma relação individual chamado de grupo de atividades; e o segundo,
quando os pacientes resolviam fazer uma
única atividade em conjunto e o terapeuta
poderia manter o grupo nessa relação de
trabalho conjunto chamado de grupo de
atividade grupal.(p. 29).

menos que não cabem em uma ou outra
área isolada, mas sim constituem um campo que se enriquece com diversas abordagens. Digamos que cada disciplina,
usando suas ferramentas, ilumina facetas
deste objeto, traça seu próprio recorte.
E quais são as ferramentas teóricas
que a terapia ocupacional geralmente
usa para construir um conhecimento
sobre seus grupos? Por enquanto, ferramentas emprestadas, compartilhadas,
que às vezes devem ser adaptadas. Podemos dizer que as principais adaptações que temos feito no campo dos grupos, na tentativa de entender seu funcionamento, são: 1- o uso de conhecimentos adquiridos a respeito do funcionamento de grupos verbais, nos grupos de
atividade e 2- aplicação de descobertas
feitas em grupos terapêuticos de neuróticos, aos grupos de psicóticos, deficientes físicos e mentais, e outros que
procuram nossa ajuda.

MOSEY (1973) propõe uma classificação para os grupos de terapia
ocupacional onde o chamado grupo de
atividades é nomeado como "grupo paralelo" e o grupo de atividade grupal é
"grupo de projeto,,2. Preferimos usar
esta nomenclatura para denominar diferentes momentos de um mesmo grupo. Estes dois tipos de funcionamento
vão estar incluidos no que aqui denominamos "grupos de atividade", cuja
organização pode ser paralela ou como
grupo de projeto.
Acreditamos que a escolha do uso de
grupos como recurso terapêutico na prática clínica se deva em parte às vantagens
econômicas que este tipo de abordagem
oferece - o grupo parece ser uma maneiraviável de se tratar várias pessoas, não
só ao mesmo tempo, mas também com
economia de recursos humanos.
Por outro lado, nem todos estão convencidos de que o grupo ofereça condições ótimas de tratamento, sendo muitas vezes considerado como o "primo
pobre" das possibilidades terapêuticas.
"Faz-se grupo porque não é possível
tratar individualmente", pensam alguns.
Este tipo de pensamento aparece em diversas correntes da psicologia, como o
demonstra SAIDON et alli (1983). Em
terapia ocupacional, apesar deste ser um
recurso muito recomendado, falta-nos
pesquisa e avaliação crítica de seu uso.
Sendo a terapia ocupacional um conjunto de procedimentos resultante de diversas áreas do conhecimento, necessitamos de constante avaliação e adaptação
das técnicas que empregamos.
I

I
Na nossa prática clínica diversas vezes fazemos "traduções" e adaptações de
teorias e descobertas fotjadas em disciplinas correlatas. Com relação ao estudo
dos grupos, encontramos inúmeros fenô-

Além de ser um recurso econômico,
usamos grupos devido às suas "características intrínsecas", ou seja, aquilo
que parece ser o específico desta abordagem mas que, na realidade, é o que
se ilumina a partir de cada concepção
teórica que tenta deles se aproximar.
Concepções teóricas determinam
noções de saúde e doença, apontam terapêuticas e seus objetivos, e propõem
modelos de compreensão do paciente e
dos fenômenos que acontecem durante
um tratamento. Cada concepção teórica vê a abordagem em grupo de uma
maneira. Sendo assim, a terapia
ocupacional, circundada de teorias provindas não só do campo da psicologia,
mas também da pedagogia, da política
e da sociologia,e da medicina, tem usado grupos para mobilizar, estimular,
educar, treinar para o trábalho, treinar
para a vida em sociedade,recriare abordar problemas de relacionamento,
conscientizar, etc...
Como variam as concepções teóricas, variam as "características intrínsecas" que são percebidas, valorizadas e
utilizadas como ferramenta terapêutica

o'
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em um grupo. Alguns autores, p::exemplo, valorizam os grupos pela s
capacidade de reproduzir ambiente
sociais, familiares e de trabalho, pos'
bilitando o treinamento de papéis SOL
ais e o desenvolvimento de habilidade
profissionais (HEINE,1975; VERS
LUYS, 1980),enquanto que outrasCC"
cepções teóricas advogam que os gn.
pos, servindo como "disparadores"
mobilizadores,proporcionam mais pc
sibilidades de relação, criação e prod~
ção, sendo por isso instrumec,.
terapêutico eficiente. (O'DONNEL:'"
1977;
FRYDLEWSKY; PAVLO'.
SKY , 1982).

2. Outros motivos para o uso do...
gru pos
Para nós a escolha do uso de grulY'"

de atividade como um dos recursos u.
tratamento de pacientes graves se de
aos motivos que citamos a seguir:

2.1. O grupo como "caixa de
ressonância".

A primeira razão é a crença de q~_
para alguns pacientes, o trabalho de ter-1
pia ocupacional em setting grupal ~
ser eficaz. Se considerarmos que em b ~
parte do tempo, principalmente no ini.. :1
do atendimento,
vamos como G~=

tateando, tentando vários caminhos u.=:

mobilização, o grupo pode funcioP~1
como uma caixa de ressônancia, amp -I
ando as possibilidades de intervenção. r: .:
O'DONNELL (1977)" En este senti~

j

sueloinsistiren que Iapsicoterapiagrur
en su función de "roda dentad_-1I

compuesta por nueve o diez personas, Cf"'.
Ia caleidoscópica variedad de emociolle'cuerpos, texturas, muecas, canguraciones sociométricas, etc., imph~
uma mayor oferta transferencial que I.~
psicoterapia individual,.." (p.42). e ai~
"el hueco facilitador o no que el gri.:,:~
externo ofrece aI interno para que éste
deslice en su interior. Es innegable que
dinamica grupal, con su proteifoIT'"
sucesión e intricación
de pIar:
interaccianales, ofrece una variedad c...
ilimitada de escenas externas imant

que atraen imagos y catexias."(pA3 -

QuanJ. \ um grupo e"tá constituído, integraJ,). J.' mt~r. enç&s que são feitas para
um J.:I.:nninaJo paciente ecoam e atingem n grupo como um todo. (MELLO
r'. 19~)9).

2.2. O grupo como Espaço
Potencial
o grupo de atividades deve ser um
ambienteconfiÜve1o suficientepara que
° paciente possa arriscar estabekcer
rdações e usar objetos. Usando a terminologia d~ WINNICOTT, isto significa que o grupo pode ter uma função
J~ Espaço Potencial.
Para que o espaço grupal cumpra
esta função. este deve ter duas caracterí~ticas básicas. A primeira. j~lcitada, é
a confiabilidade. A segunda é o oferecimento de um ambiente facilitador da
exploração do mundo de maneira gradual. O que surge neste espaço deve
contrihuir para estimular a experimen{.II,;ão.Por outro lado os estímulos não
devem ser tão intensos a ponto de pro\

lH:ar uma rea\'ão (no sentido que

\\INNICOTT dá a este termo) e um
l:onseqÜente aumento das defesas.
Acreditamos que os grupos assim
L'onstituidos podem criar aquilo que
WlNNICOIT chama de Espa\'o Potencial. A existência do Espaço Potencial e a
possibilidade do grupo funcionar em clima de liberdade, favorece o desenvolvimento de múltiplos processos de
criatividade no sdting. A presença de um
Espaço-Potencial-Cultural e de fenÔmenos transicionai" intragrupais estimula a
criatividade de cada um e do grupo como
um todo. (MELLO pl, 1089).

2.3. Representação interna do
grupo como unidade c seus efl'itos
te ra pêu ticos.
t' m outro motivo para o uso dos gru11()'"é também de ordem teórica. Acre,fitamos quc a vivência de uma real exr,,'ri~I1L'iagrupal. isto é, uma \'i" ência
\.jlk'r\ '''.i nurcar o paciente e fOljar um
Iilt.'.lrJ,-' r,['r':"I..'f1tação interna de gruri). r' "'.1 iL'I"um efl..';1OLL'rapêutico.Em

primeiro lugar, digamos que o grupo só
pode acontecer, isto é, só produz efeitos grupais de acontecimento
e
multiplicidade, quando ele passa a existir enquanto representação
interna
(PICHONRIVIÉRE. 1977),
Construir uma representação de grupo implica em poder ver aquele conjunto
de pessoas como uma unidade, da qual
se faz pal1e.A partir do momento em que
o gl11poexiste, ele pode ser usado para
fins diversos. Mas para que este possa
existir é necessâlÍo uma espécie de "trabalho pré-grupal", uma e~pécie de "preparação", Isto é importante porque o percurso de um grupo nào é linear: digamos
que o grupo é algo que se perde e que se
acha. que se constrói e que desmancha,
que temos certeEa que está lá, mas que de
repente não conseguimos mais encontrar,
l'vlasa representação intema deve sobreviver às mudanças do grupo concreto.

2.4. Mais duas razões
Além das razões teóricas para a escolha dos grupos como nosso recurso
terapêutico prderencial. achamos importante desenvolvermos e utilizarmos
técnicas econômicas de tratamento,
principalmente em nosso país com sua
escassez de recursos.
E por fim, outro moti\'o que contlÍbui
para nossa oP\'ão é que os grupos podem
ser interess:mtes. Quase todo terapeuta de
psicóticos passou por fases, em um atendimento individual "onde nada acontece".

ou onde tudo o que se faz pareceser em
vão. Não que no grupo não tenhamos momentos de marasmo ou angústia. momentos onde também temos a impressão de
que nada cabe. mas a existência de várias
pessoas que tentam se relacionar oferece
uma gama de sitLlal,'õese mobilizações
maior. São mais idéias, conexões inéditas, OOafetamcntos",

3. O campo da terapia
ocupacional e os grupos
Um dos pressupostos IxÍ<.,ico~
da terapia ocupacional é que o fazer. a aç:io,

pode exercer um efeito terapêutico sobre seu agente.

o outro pressuposto bÜsico é que
"fazer junto" (em princípio com o
terapeuta, que pode indicar a ação, ensinar. interpretar, etc.., também dependendo de sua concepção teórica) facilita a ação e/ou lhe dá outros sentidos4.
Sendo assim, podemos dizer que o "fazer em grupo", podendo ser usado para
facilitar ou transformaro fazer,tamhém
deve ter características terapêuticas.
o campo da terapia ocupacional está
localizado exatamente na interseção interno-externo,
indi víduo-sociedade
(grupo), pensar-fazer, aquilo que é psíquico-aquilo que é corporal. Nosso foco
está neste encontro que se dá sempre
através de uma ação. O que nos interessa nào é exatamente nem o queijo,
nem a faca, mas o ato mesmo de cortar.
É sobre este campo que incide nosso
olhar. A terapia ocupacional é iminentemente social pois o fazer é sempre um
ato social. Os homens se juntam para
fazer coisas e o fazer junto cria um tipo
especial de relação, um identificar-se
pela ação ou por seus objetivos em comum. Aquilo que é feito, o é em um
mundo compartilhado.
O fazer se dá em um campo intermediário, nem interno, nem externo,
pele e material se confundem. A mão
que modela e a massa sendo modelada
- por um momento não se sabe quem
faz e quem está sendo feito. Como podemos ver em Camille Claudd, o que
acontece é que a primeira concepção da
obra - a imagem prévia - vai sendo suhstituída pelo que \ ai aparecendo neste encontro com o material.
C.)ncordamos L'om \VINNlCOTT
( 1(75) quando L te diz que existe uma
di fcren,;a entre compreender (J brincar
infantil - ou o fazer - como uma tcntati\a de elaboração de \ ivências emocionais. de pura r...:peti\'ãoc treinamento de
papéis sociais que deverào ser desempenhados na \ ida adulta. e o brincar
compreendido como a maneira própria
da criança viver; o próprio brincar pro-
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vocando vivências de força extraordinária. Seria interessante pensarmos que
ao invés da brincadeira ser treinamento
para a vida adulta, talvez nós adultos é
que continuemos brincando cada vez
que exercemos este "impulso criativo",
cada vez que exercemos este "desejo de
fazer". E na concepção que compartilhamos, a terapia ocupacional trata exatamente disto: de re/estabelecer uma
potência produtiva, possibilitar uma
produção significativa.
Talvez possamos pensar os grupos
desta maneira e não mais oscilarmos na
eterna dúvida entre olhar o grupo ou
olhar os indivíduos. Tentaremos olhar
um grupo que vai sendoconstruido,produzido a cada instante. Grupo que vai
sendo tecido e se tecendo. Pessoas constituindo um grupo e grupo que vai sendo constituído internamente, forjando
uma representação de grupalidade.
E neste processo de tecedura do grupo, nesta trama, qual seria o lugar do
terapeuta? Às vezes tecelão que tenta
dar alguns nós, introduzir outras cores,
às vezes um pedaço de fio. O setting
sendo o próprio tear, aquilo que suporta, que estrutura a trama, dá as margens.
Mas o sentido do terapêutico (o que se
deseja) é que se forje a possibilidade
destes fios serem desejantes por si mesmos, como numa trama encantada que
se faça a si mesma, com combinações
inusitadas. Neste sentido, o grupo não é
preparaçãode nada, não é laboratóriono
sentido do faz de conta, é nele mesmo
ato, real, social, produtivo, atual. Nem
simples repetição de um passado, nem
role-playingque só tem sentidose referido a uma ação futura.
Podemos pensar nos grupos e nas
atividades como tendo uma "potência
de provocação", ou ainda nos grupos
como sendo "ampliadores do potencial
provocativo" das atividades. "Provocação" que não é interna nem externa, é
intercessão, conexão que produz acontecimento. Pode existir um maior ou
menor coeficiente de "provocação"?
Provavelmente sim, e determinado em
função do tipo de atividade, do tama-

nho do grupo, de possíveis manejos, etc.
e principalmente do que se produz no
encontro destes elementos. Uma das
funções do terapeuta sendo exatamente
a facilitação e compreensão do acontecimento que surge da "provocação".

Talvez seja útil explicar em que sentido estamos usando esta palavra. Pensamos em "provocação" como aquilo
que afeta, que conecta ambiente e órgãos do sentido, que é o resultado de
algo que se liga e que já não é nem só
ambiental nem só indi vidual. A
criatividade pode surgir neste encontro
com um material. O impulso produtivo
necessita uma materialidade - considerando a voz e os sons como
materialidade - para acontecer, senão é
pura alucinação.
Usamos o termo provocação produtora, no sentido de um aumento de estímulos que pede uma ação e que pode
conectar idéias. Falamos também de
potência de provocação, transformar-se
através do fazer junto, fazer parte de um
grupo e construir uma representação
interna de grupo. Mas o grupo só funciona quando realmente existe, isto é,
quando podemos aplicar a um conjunto
de pessoas a definição de grupo que vai
ser usada aqui. Um conjunto de pessoas não é necessariamente um grupo,
nem quando compartilham o mesmo
espaço - pessoas no mesmo elevador nem quando têm os mesmos objetivospessoas em uma fila. Só podemos falar
de grupo quando há representação interna de grupo.

4. Construção de representação
interna de grupo
A construção de uma representação
interna de grupo implica na possibilidade de reconhecer uma gestalt, reconhecer uma unidade imaginária, onde
na realidade existem partes. Implica em
perceber aquele conjunto de pessoas
como um recorte, em discriminar um
dentro e um fora (do grupo), e ainda em
perceber-se como um, mas também
como parte desta unidade maior.
Na prática clínica observamos que,

o'
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para alguns pacientes, este é um p-'
cesso difícil, talvez porque incida e
tamente no que está comprometido p.
eles. Sentimos que para os paciel'

psicóticos e outros pacientes gra' c:
com os quais temos trabalhado nes c
dez anos é como ,se não houvesse ...
espaço interno onde esta nova represe.tação (deste novo grupo) pudesse se
gar.

Isto porque, esta construção só p~
ocorrer se houver uma matriz simbu
ca onde poderão se artici;_
interioridade e exterioridade, imagi~_
rio e realidade, unidade e atomizaç~
gestalt da imagem unificada do corr
corpo desmembrado.

Diz WINNICOTT que aquilo qy
deve permitir a passagem do auto-e"
tismo ao narcisismo primário é a co~.
tituição e o desenvolvimento da relaç.::
imaginária que culminará no encop.:...-.
do EU com o Ego especular, Ego ide_J
sobre o qual o sujeito se apoiará pa.desinvestir progressivamente seus C"jetos parciais em benefício de uma iw.;...gem unificada de si mesmo (1975).

ANZIEU (1993) diz que o grupc

=

um lugar de fomentação de image-.

sendo que, entre grupo e realidade

. _

primeiramente uma relação imaginár'_
Se a relação imaginária com o Outr
está impedida ou dificultada na psic~se, como pode haver uma relação irT'_ginária com um grupo?
Então nos parece que o grande desafio e o primeiro objetivo da abord..-

gem em grupo com estes pacientes

:

exatamente a constituição real de t.~
grupo, isto é, a criação da possibilida....

de construção de um espaço e vias .....
acesso à representaçãode grupo.A idé _
é que esta abordagem possa forjar t:~
espaço interno onde possam caber representações de grupo, de "eu e outros
de "eu parte de um todo do qual faç
parte mas que não é idêntico a mim
de um todo que depende da existênc_
e participação de cada um e ao mesw
tempo tem uma existência independe"te. Tendo uma existência virtual, o gn.-

po não tem nenhuma materialidade, só
existe enquanto representação interna.
Grupo que pode ir mudando tanto que
pode ser outro no concreto mas continua mantendo uma mesma identidade.
Grupo virtual e real (como o próprio
ego?), que só é enquanto representação?
Acreditamos que fazer algo junto
pode ir facilitar e criar este espaço,
intermediando e como que costurando
relações. Talvez pela concretude de alguns produtos,mas muito mais pelo ambiente que se cria, que deve permitir a
experimentação,trazer desafios, provocar.
Outros fator fundamental na constituição de um grupo é o desejo do
terapeuta que pode ver e nomear um
conjunto ainda sem forma como grupo.
A constância do setting, juntamente
com a continência do terapeuta constituem-se em holding necessário para que
os integrantes possam ir experimentando uma cena
que se repete
ritmadamente, um espaço no qual se
pode confiar.
O terapeuta também auxilia este processo quando vai percebendo e apontando para os participantes as conexões
que vão surgindo entre as diversas atividades e temas produzidos.

A este respeito lembramos de uma
das sessões do grupo de laboratório de
estudos da atividade, realizado no
CETO (Centro de Estudos de Terapia
Ocupacional), na qual Jô BENETTON
perguntou se achávamos que era possível pensar em trilhas associativas nos
grupos. Naquele momento não soubemos responder, mas dissemos que
provavelmente não. Poderíamos apontar as associações de cada paciente individualmente (o que seria trabalhar
com os pacientes no grupo e não trabalhar em grupo - e, com certeza, não era
a isso que ela se referia). Hoje responderíamos diferentemente. Acreditamos
que as atividades produzidas nos grupos podem ser encadeadas em três eixos: a)vertical: associações entre as diversas atividades individuais; b) hori-

zontal: associações entre as diversas
atividades em uma determinada sessão;
e c) histórico, que permite a ligação
entre diversas sessões de um mesmo
grupo, compondo uma história.
Sendo assim, uma outra tarefa do
"terapeuta coordenador de grupo" seria desvelar e propor novas associações
no sentido de criar trilhas associativas
(individuais e grupais ao mesmo tempo), trilhas que revelam, montam e remontam os mais diversos níveis de sentido, que vão sendo produzidosno acontecer grupal.
Depois do grupo constituído, ou
melhor, neste percurso de constituição,
pretendemos criar um ambiente propício à criatividade e à possibilidade de
associação livre. É o que chamamos
aqui, usando WINNICOTT (1982), de
criar um Espaço Potencial.
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10bviamente a expressão verbal é
permitida e estimulada, mas a característica principal é o uso de atividades.

2Resumidamente: nos "grupos paralelos" cada paciente realiza sua atividade e o terapeuta atende a cada um
individualmente; nos "grupos de projeto" tenta-se a realização de uma atividade coleti va

3Acreditamos que o mesmo pode
ser dito para a terapia ocupacional
grupal.
4Se levarmos em consideração
que todo o fazer implica uma rela-

ção com o mundo das coisas e J.)j
pessoas, não há um fazer sozinh-.
a não ser um balançar autista, o lj~
seria a exata negação de uma rei.)!
ção. Diferentes "qualidades de r~
lação", marcam diferenças no fa.i.'1

1
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A IMPORTÂNCIA DO ATO TERAPÊUTICO NA RECEPÇÃO
Autora: Maria Isabel Nóbrega de Almeida, terapeuta ocupacional especialista em Saúde Mental e
Supervisora do 8Qano de graduação da Universidade de São Paulo (USP)
Rua Bela Cintra, 244 - SP - Cep: 01413-000 - Brasil
Palavras-chave: Crianças - Saúde Mental - Grupo

A IMPORTÂNCIA DO
ATO TERAPÊUTICO
NA RECEPÇÃO
Este trabalho relata o grupo de recepção que ocorre na segunda feira a
tarde no Hospiatal-Dia Infantil da
Moóca. O objetivo do grupo de recepção é reinserir as crianças no HospitalDia após o final de semana.
Este grupo se iniciuo de maneira informal, onde no início nos permitiamos
experimentar atividades como recursos
expressivos onde não fosse privilegiada a doença, mas os aspectos criativos.

Não se usava o recurso expressivo
para arrancar coisas dos pacientes, a
atividade em si é veículo de elaboração
pessoal.
Não tinhamos claro quais eram as
demandas e necessidades das crianças.
O grupo era aberto e a nossa expectativa é que situações próprias vividas
no lar durante o final de semana fossem comunicadas. Observamos situações como angústias, desconexões corporais e efetivas, sensações de
despedaçamento etc.
Após dois meses deste trabalho sentimos a necessidade de rever nossas expectativas com relação ao grupo ejunto a isto
o aumento do número de crianças novas
sendo matriculadas no serviço.
Fez-se premente a reestruturação do
grupo.

Observamos a necessidade de neste
momento oferecer um holding às crianças que além de propiciar suporte,
incluía uma comunicação silenciosa
entre terapeuta e criança. A coordenação do grupo era feita por uma terapeuta
ocupacional mais dois profissionais. O
setting do grupo era um local de acolhimento, continência, aconchegante.
Refletimos e sistematizamos novos
objetivos;
I - Inclusão e apresentação das crianças recém-chegadas ao Hospital-Dia.
2 - Estruturação de uma atividade e/
ou brincadeira dentro do contexto
terapêutico.
3 - Diminuímos as variáveis - número grande de brinquedos - pois mostrava-se ineficaz e inadequado, estimulando maior desorganização e angústias. Optamos por um tipo especial de
brinquedo, composto por blocos de
madeira que possibilitavam jogos de
encaixe, construções, diferenças x semelhanças, cores, formas e tamanhos,
ordenação x desordenação, partes x
todo, enfim, composições e decomposições.
As crianças que frequentam o Hospital-Dia e assim o grupo de recepção
apresentam grave desestruturação mental (pré-psicose, psicose e neuroses graves).

Fixamos horários, espaço, coordenação, continuação e repeti cão de jogos e brincadeiras formando assim
um arcabouço protetor específico a
este grupo.
.'
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Cada criança utilizava os brinquedos de acordo com suas possibilidades
- ex: mordidas, atirando para fora, encaixes...
Os coordenadores manejam as situações apresentadas pelo grupo muito
mais a partir de ações do que falas (interpretações) uma vez que entendemos
que a ação é a linguagem do grupo. Os
coordenadores são incessantemente investidos, desinvestidos
e investem
afeti vamente nas crianças, tomando-se
interlocutores desses bebês que falam
agindo.
Em alguns momentos do grupo ocorrem angústias maciças, onde as crianças não vivem o "como-se" colocandonos no "lugar de" como personagens,
por exemplo: pai, mãe. Outros momentos ocorrem pedidos de ajuda, contatos
corporais, identificações. Os coordenadores em narrativas sobre o grupo muitas vezes citavam sensações diversas
tais como: aversão-esgotamentocarinho...etc.

Exemplo:
Uma criança urina em quase todos
os grupos. Uma vez nos disse, perguntando: "Sou pequeninona?", ao mesmo
tempo em que queria ser nenê, pedindo
colo, querendo mamar no peito, salivando muito e depois dormia no colchonete
que nomeou como bercinho.
Perguntava ao coordenador sobre
namorados repetidas vezes. Entendemos que dentro do contexto da sessão

ela nos colocava no lugar de "mãe que
amamenta" e de "namorado". Assim
ela se torna, como bem se definiu,
"pequeninona" ou seja "pequenanenê" e "grande-mulher" que deseja
namorar.
Atualmente a constituição do grupo
é: um sub-grupo formado por crianças
maiores que trazem questões sobre sexualidade.
o que será que estas brincadeiras e
pedidos repetidos constantemente querem dizer?
Pensamos que expressam questões
e vivências muito primitivas que provavelmente não puderam ser nomeadas e elaboradas.
A partir do
experenciar dentro do grupo podemos
abarcar o não-saber, o inefável, o que
no discurso é excluído.

Assim entendemos segundo as palavras de Winnicott: "A experiência de
um ambiente favorável, adaptado às
necessidades especiaisda criança é fundamental, sem o que não pode encontrar uma relação operacional com a realidade externa."

CONCLUSÃO
Procuramos trazer a experimentação
para dentro da clínica acabando com a
dicotomia laboratório x clínica.
o grupo de recepção como porta-deentrada da criança no Hospital-Dia, procura promover novas experiências, onde
a criança possa rever sua potência expressiva em um âmbito de comunicação mais ampla. Procuramos observar
aonde está o "fio" que pode ser
construído. Optamos por criar um clima transicional através das ações e brin-

cadeiras e outros recursos simbólM
editados pelo próprio grupo.
Enfim, os encontros feitos à:o.
gundas-feiras procuram ser um dI
partilhar
de
vivências
resignificações onde aos poucoc; I
permitem nomear e organizar o fi
linguagem" das ciranças.
Para Winnicott, um dos mais jp'...
tantes sinais de saúde é o surgime"1
a manutenção na criança do br ~~
sonstruti vo.
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SUPERVISÃO DE ATIVIDADES: UM NOVO OLHAR I)ARAA TERAPIA OCUPACIONAL
Autora: Luciana Cominato Nemr. terapêuta ocupacional
Endereço: Av. DI'.Altino Arantes, 1300. apto 144 -T - 04042-005-São Paulo-Brasil
Resumo: A Terapia Ocupacional vem ampliando suas responsahilidades na atuação junto às equipes
de Saúde Mental em São Paulo. Tendo isto como ponto de partida, descreveremos uma situação de
supervisão de atividades de uma equipe de psicólogos numa clínica particular paulista. Enfocaremos
dois aspectos principais: a função da Terapia Ocupacional nesta supervisão e a evolução do trahalho
nesta instituição; soh o ponto de vista da Terapia Ocupacional e do atendimento em grupo.
Summary: The Occupational Therapy is increasing its interventions besides Mental Health groups in
São Paulo. Beginning from this topic, wc will describe a supervision of activities with a group 01"
psycologists at a private clinic in São Paulo. We are going to work based on two specific points: the
occllpational therapist fllnction at this supcrvision and the progress of the sUlll; hy the Occupational
Therapy and the groups intervcntion point 01'view.
Palavras-chaves: Terapia Ocupacional - Supervisão - Atividades - Grupo

SUPERVISÃO DE
ATIVIDADES: UM
NOVO OLHAR
PARA A TERAPIA
OCUPACIONAL

SÓ pude entender o significado destas questões apÓs quase dois anos de
trabalho, os quais tentarei descrever
brevemente.
Supervisão de Atividades:

Introdução

Iniciamos em abril de 1993 com uma
equipe de lI psicólogos c uma atriz de
teatro, em supervisões semanais de Ih
e 15'.

Atualmente. as terapéutas ocupacianais vêm assumindo responsabilidades
e cargos que não eram de sua alçada

até a bem pouco tempo.
Talvez isso se deva à constante busca das
T.O.s.
em formações
extracurriculares, tais como especializações, aperfeiçoamentos e pós-graduações. Tal busca. em muitos serviços de
saúde, mostra-se superior à dos nossos
colegas de outras áreas e a T.O. é chamada a assumir novos encargos.

Quando fui convidada a fazer a "Supervisão de Atividades" de uma equipe
de psicólogos de uma instituição psiqui:ítrica fiz, muitas vezes, as mesmas
questões que meus supen isionandos:
por que uma T.O. para supervisionar
uma equipe de psicólogos? O que significa uma supervisão de atividades?

I

I

Nas primeiras reuniões, todos ficam
absolutamente quietos, como se não
houvessem questões a serem trabalhadas. Desta forma. eu começo a perguntar: o que se faz, como se faz, por que
se faz desta forma, quem orientou assim ete.
Com tais respostas consigo montar
o seguinte quadro:
2 psicólogos coordenam ativichldesdiversas durante a semana, compondo dois períodos de 6hs (8 às 14hs
e 14h5às 20hs);
I psicólogo supervisionaas atividades gerais da clínica durante a semana em contrato de 8hs/dia;
I atriz de teatro faz grupos de
teatro duas vezes por semana de Ih e
-: Página
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meia cada;
I psicólogo coordena um grupo de sonhos, Ih e meia por semana;
I atendL'nte de enfermagem auxilia a equipe em contrato de 8hs/dia;
I zelador, I cozinheira e I faxineira compõem a equipe de hotclaria
em 40hs/scmana;
8 psicólogos se revezam em
plantões de 6hs aos finais dL' semana e
feriados;
uma equipe de atendimento familiar, uma individual e uma de acompanhamento terapêutica. dão suporte
específico aos pacientes. AI~m das enfem1eiras e estagiários.
o quadro de atividades sugere. diariamente. dois grupos de ati\ idades pela
manhã e dois no período da tarde. horários em que se distribuem ati\ idades tais
como: jardinagem. grupo operativo. oficina, ginástica. grupo" de Ji..,cu..,..,ãosobre o final de semana. grupo de gestalt.
teatro. grupo de ,-onhcs e ati\idades livres nos fina;.., Je ..,emana.
Segun~,' lT'e informam. as atividades Je fin.!1 de semana pouco acontecem. i:í. que há lima desorganização
institucional em tomo desses períodos.

de atividades verbais e não verbais.

Após dois meses de trabalho surge,
pela primeira vez, a dúvida da equipe
sobre o objetivo de uma
T.O.
supervisioná-Ia. Eles me perguntam se
eu quero "transformá-I os em TO.s.".

Tomo como referência o roteiro de
planos para a organização de um serviço que Bauleo analisa em suas Notas
de Psiquiatria e Psicologia Social, ou
seja, tento visualizar como são os vínculos EQUlPE/USUÁRIO, se a equipe
tem clara a diferença entre pedido e
demanda, como circula a informação
dentro da equipe e se os canais de comunicação estão livres, como se trabalham modelos teóricos dentro da instituição e se existem espaços para a ela-

Neste momento, talvez nem eu mesma saiba a resposta. Sabia que não poderia transformá-Ios em TO.s., mas
bem que isso seria interessante!.

Tento investigar a origem das atividades propostas, seus objetivos e forma de ação. Obtenho os seguintes dados:
a maioria dos grupos já existia
antes da contratação de vários dos profissionais em supervisão, chamamos a
isto de grupos "herdados";
há pouco material escrito sobre
estas atividades, principalmente no que
se refere aos seus objetivos;
esta equipe sabe pouco sobre
funcionamento grupal e função de um
grupo num atendimento a psicóticos e
neuróticos graves;
questionam a validade da realização dos grupos operativos;
questionam a diversidade diagnosticados pacientesagrupadose a falta
de atividades dirigidas aos crônicos;
escolhem as propostas de atividades de acordo com o material disponível, mas referem não ter conhecimento e/ou criatividade para propor
coisas novas;
não há grupos onde o paciente
possa escolher sua atividade;
não há registro das atividades,
nem uso para as peças confeccionadas;
há uma rotina de horálÍos para
os grupos que nem sempre é cumprida,
sendo que os pacientes não participam
das discussões sobre as alterações nem
são esclarecidos sobre isso.

boração das ansiedades?

Bauleo, A. Notas de Psicologia e Psiquiatria Social
8enetton,

Respondo, com vários exemplos. lt wJ
as atividades que poderia, ser us~
quando e com que pacientes. A -,
que a questão é pôr em prática as iu i
_

terapêutaescrevaseushobbiese
dades
folha
gama
desse

1

~

que gostaria de aprender eU' . ]
de papel. Apresento à eqL. M
enorme de atividades que 1
exercício.

Porém minha questão perm. _~

como colocá-Iosna ação sem tL -J
transformá-Ias em TO.s? De que

~

~

de vista supervisioná-Ias? Onde_

~

barram os conceitos de terar" .
supervisor e professor?

Começo a perceber que não se trata,
simplesmente, de passar informação a
uma equipe. A supervisão de atividades deve ter o caráter da Terapia
Ocupacional, ou seja, em primeiro lugar, a investigação, como nos mostra
Benetton em TrilhasAssociatil'as2 . Ob-

sobre crise, "0 encontro com a k
representa uma das experiências
complexas e desconcertantes qu_

servo que estou repetindo a mesma relação que a equipe para com os pacientes. Como irei construir o vínculo paciente x terapêuta x atividade, ou melhor,
equipe x supervisar x atividade?

de perceber".1

Esta equipe identificada como o paciente seria tal qual um paciente grave,
bem regredido, enquanto que a atividade, que seria o próprio material de supervisão, poderia traçar uma trilha que
levasse à inserção social, no caso, à realização do trabalho institucional. Cada
gesto, cada palavra, cada atividade proposta deixaria sua marca impressa no
corpo do grupo e registrada nas minhas
anotações.

I

M.J. - Trilhas Associativas, Amplialldo

I

partir da análise de textos para, então,
aprofundar a análise prática. Mas a equipe nem me ouve: não lê os textos, não
se propõe a discutir e começa a questionar minhas propostas. Aparece, aqui,
a primeira questão: querem que eu faça
uma lista de atividades que supra as necessidades dos pacientes crônicos e daqueles que estão em surto.

2

Entretanto tinha clara a neces..j
de de constituição de um corpo. :"1
equipe que pudesse constituir um ;1
po. Recomeço, então, pelo conC"~

e não somente ter idéias. Para d.. ~
claro o que estou falando, peço que ".I

Imagino, desta forma, que podemos
construir uma base teórica comum a

Bem, ao avaliar estes dados percebo que temos que começar discutindo
sobre o que é atividade terapêutica, qual
o objetivo de um atendimento
institucional para pacientes graves e
qual o significado de coordenar grupos

Hoje posso ter claro esse procJ
que, na época foi empírico. Tal q:~
própria históriada TerapiaOcupaci~"
através da ação e da análise dos re5
tros é que se constitui a teorizaçãü

- SP - Editora

Segundo Andreoli, em um e
_

:

possa vivenciar em psiquiatria.EI,.

- SP - Lemos

Editorial,

rapêuticas.

'

Proponho um laboratório de a~..
dades onde digo que poderão eXç'd
mentar e aprender como usar os Y
teriais básicos. Sugiro que façmr ~
casa uma atividade estruturad_
conceituo atividades, expressão, ç

po, agrupamento, produção, esté~ ~
análise de atividade.

1991, pago 79.

3 Diatkine, R.; Quartier - Frings, F. e Andreoli, A. - Psicose e Mudallça - SP - Casa do Psicólogo Livraria e Editora
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Vou seguindo em frente, mas U'
referência passa a ser de equipe/:ente: pensar e perceber são as meta..~,

Escuta, 1988, pago 27 à 35.

Recursos lia Clíllica da Psicose

_

ca emoções desagradáveis, põe-nl .
confronto com situações insuportu
pode nos tomar incapazes de per.-

- 1993,

pag.38.

Fazemos vários grupos de argila,
desenho, pintura e colagem. Enquanto
parte da equipe fica muito à vontade e
se satisfaz com as conceituações que
vou fazendo, outros ficam impacientes
e irritados pela "obrigatoriedade" da
atividade.

feito, por outro lado. se ele olhá-Io com
o potencial que realmente pode fornecer, talvez algo se transforme.
Neste momento penso nos meus próprios grupos de supervisão: qual o meu
objetivo? Transformá-Ios em T.O.s?
Ainda não posso responder com clareza, mas sei que o objetivo final é promover o FAZER institucional. Segundo a concepção operati va de grupos
deveríamos estabelecer um ECRO (esquema conceitual rd'erencial operati vo)
grupal.

Simplesmente aponto estas diferenças e relaciono isso aos pacientes.

Rdomamos as discussões verbais
onde proponho mapeannos os grupos
em andamento tentando esclarecer seus
objetivos e métodos.

Fazendo outra referência aAndreoli:
Logo na primeira discussão surge
algo super impol1ante: o psicólogo que
coordena os grupos de jardinagem odeia
plantas e terra! Ao incentivá-Io a falar
ek vai se dando conta da impossibilidade de manutenção desse grupo já que,
na prática, n.1Ü vem conseguindo
n.'ali1.á-lo. É melhor combinar com os

"um grupo que trabalha com coerência
tem um sentimento de identidade que o
protege"..1
Trabalhamos conceitos gerais de tratamento
tais como: noções de
temporalidade. espacialidade, desejo,
vínculo, comunicação verbal e não verbal. limite ete. Além disso. conceitllo o
sofrime"nto (lestes pacientes
e a
maleabilidade
do
atendimento
institucional.

pacientes que vão "Iimpar o quintal" c
fazer realmente isso do que ter proposto um grupo de jardinagem e, na hora
de faz\:-Io, ir varrer o quintal.
Ao discutir os grupos opcrativos
cncontramos diversas dificuldades, a
cnmeçar
pela
proposta
pouco
esdarecida e pl'la falta de forma,,'ão dos
profissionais. Entretanto, o que eles traZL'mcomo di ficuldade é a própria doL'n,,'a,ou seja, como se pode fazer um
grupo operativo quando os pacientes
ticam entrando e saindo da sala. um r:IZ

Mais uma vez a equipe interrompe
esse processo reclamando da lentidão
das discussões. estávamos discutindo há

xixi no meio do grupo e outro fala coisas lksconexas o tempo todo?

Como podem fazer qualquer programaçiio se ficam sozinhos na casa com
10 a 12 paciL'ntes por 6hs'?

Questiono o ideal de trabalho lkssa
equipe. Será que acham certo trabalhar
com grupos ou o ml'lhor sL'ria um trabalho individual? Com que tipo de grupo esperam trabalhar? Por que ficam irritados quando o paciente sai da sala?
A rL'spostaaparl'ce com dareza, para
mim e para eks: queriam um grupo
operati\ o de neurÓticos e não de
psicóticns. Se o ob.Íl'ti\n dL)grupo for
eSsL'.o terap\:uta sempre estar:í insatis-

.

I)ialkin~,

I{; Quarti,'r

- I'ring

~: L'Andn'nli,

6 meses e, segundo eles. nada havia mudado. Falam sobre o final de semana.
onde não se faz qualquer atividade e
referem a precariedade da estrutura
institucional.

Pergunto qual o objL,tivode tais plantões e qual a expectativa

da in~tiluiçiio.

Não sabem responder e fica explícita a falta de argllll1L'nt:l\;ãL)teÓrica da
equi pe. Proponho qUL'fa(;am um projeto escrito e. depois. peçam mudanças
institucionais.
Clk'~amos a um consenso sobre o
final de semana como tendo que ter
A - nhra l'Ílada - pago ~6.

como referência a sociabilização e, portanto, sendo o mais próximo possível
de um fim de semana de uma pessoa
qualquer.

Escrevem, elaboram, internalizam
os conceitos, conseguem que a instituição se organize para ter estagiários e
atendentes de enfermagem assessorando os plantonistas, porém, quando têm
que defender suas idéias perante o restante da equipe, a discussão morre.
Aponto várias vezes a necessidade
de retomarmos e aprofundarmos o projeto, mas não há repercussão. Percebo,
também, que há um sentimento de abandono em relação a mim, como se eu
fosse "culpada" por expô-Ias a uma discussão sem bases suficientes.

Fiquei pensando sobre isso, observando a mudança de atitude em relação
a mim. Agora eu já era a "mãe" que
expõe seu "filho" para o mundo. sendo
suas dificuldades reflexo de sua prÓpria
imaturidade.
Convido a Jô Benetton para uma
palestra ao grupo. Ela discorre sobre
o potencial terapêutico das ati\ idades
cotidianas,
sobre
a
terapia
ocupacional e teorias de atendimento
institucional. Deixa como mensagem
a possibilidade que uma equipe como
esta tem ele criar sua prÓpria linha de
atendi mento tendo como rcfer0ncia as
linhas psicolÓgicas
e a pdtica
institucional. Outro papel importante
dessa palestra foi avalizar meus conhecimentos perante a equipe.
Já na reuniiio seguintL' con1L'çam os
pedidos de refer0ncias IL'Óricas.Indico
textos (k T.O.. grupos operati \OS e análise institucional.
Est:Í\'amos trabalhando h:í quase um
ano e. quando entro na insti\Ui~'ão. j:í
não tenho a sen...a.;ão de "morte" que
me oprimia de inÍL'iL).Parece que há alguma cai...a SL'transformando. mas ainda '1:lL)é palp:í\el.

II

,

Acho até que estamos indo bem,
quando os plantonistas de final de semana comunicam que estão indo procurar outra supervisão, com um psicanalista que já dirigiu uma instituição e
que tem muita experiência com pacientes graves.
Checando esse "pedido" aparece
ainda uma desconfiança em relação à
minha formação de T.O., uma interferência pela forma como fui contratada
(fui contratada pela dona da instituição
e não chamada pela equipe), uma represália por eu "tê-Ios deixado" expostos às críticas da equipe quando apresentaram o projeto e, no meu modo de
ver, uma boa forma de não colocar em
andamento vários novos projetos e atividades.
Chamo a atenção deles para todos
estes pontos. E ainda ouço que, por eu
anotar todas as supervisões em um caderno, a desconfiança é ainda maior:
quem será que vai ler isso? Respondo
que marcar a história é fundamental
para sair da psicose.
Estava, nesse momento, fazendo referência a dois pontos: se por um lado
eles esquecem a necessidade de história quando tratam de psicóticos, por
outro lado repetem esse sintoma ao negar sua própria necessidade histórica
quando em supervisão. Parece que fazem exatamente o que os analistas
institucionais caracterizam como tendência de uma equipe: repetir o sintoma da população atendida. Acho, também, muito interessante quererem "expulsar" a T.O. quando não conseguem
entrar na ação.
Sem saída, já que a instituição não vai
me demitir para contratar
outro
supervisor, vamos em frente.

Neste ponto do processo já não há
mais grupos de teatro e em algumas
manhãs só se realiza um grupo de atividades. Os grupos propostos são coerentes com o desejo e identificação do coordenador e atividades de lazer (passeios, culinária, jogos e vídeo) caracteri-

zam os finais de semana.

Começamos um aprofundamentona
postura do coordenador
e na
metodologia
das
atividades
institucionais. Avaliamos o caráter formal de funcionamento dos grupos e a
rigidez de conduta em só responder a
questões terapêuticas durante o desenvolvimento dos grupos.
Entramos no conceito de atendimento institucional. Este tema evolui ao
ponto de um plantonista referir que, para
tomar o plantão de domingo mais agradável e muito mais produtivo, deixou o
"psicólogo" no portão, querendo dizer
que a formalidade da interpretação e
conduta terapêutica muitas vezes impede a "ação terapêutica".

Parece que esta equipe está começando a formar um corpo, mas alguns
dos plantonistas, conforme já aconteceu várias vezes, resolvem sair da
instituição. Isto é suficiente para causar outra crise, da qual eu me aproveito para questionar a funcionalidade e a realidade desse projeto. Ou
seja, é possível imaginar que alguém
vá trabalhar num final de semana para
o resto da vida? Se isso tem caráter
provisório num projeto de vida profissional, tem que ser olhado sob esse
prisma para sua viabilização enquanto proposta de trabalho.

isso agravava um processo onde "
xualidade dos pacientes estava m
aflorada e de difíciIcontrole, em se~J
do lugar me pareceu importante ~
esse assunto já pudesse ser abon;
"oficialmente".
Como ainda estamos com falt..
pessoal para os finais de semana
psicóloga que faz 6hs/dia nas man
durante a semana, precisa diminuir
horários, a direção da instituição:
põe que os profissionais quejá esti,:
instituição se reorganizem para c..'
os horários em aberto.
Tomando isso como incentiH',
ganizam-se da seguinte form.l

terapêuta das tardes, durante a s.:,
na, continua a mesma; nas manr.}
cam 4 profissionais que se re\ecom os dias fixos na semana e, ..
mesmos terapêutas, rodiziam pla~:
nos finais de semana.
Dentro desse novo projeto as
dades a serem realizadas

,,'

deve!"

combinadas com os pacientes eu\'"

,

jeto escrito deve ser feito.
Apesar de, logo na primeira se"
de implantação, um dos membro..

sa equipe colocar sob suspeita a \'w
de terapêutica e a crença de que
dará certo, o grupo consegue ir em'
te pois ouve quando afirmo que ~

dúvidas podem ser resquícios do
ma institucional que impede novo" .
"-

Eles ouvem, mas não conseguem
transformar para ação. Em vez disso
questionam sua própria formação e capacidade de intervenção junto aos pacientes. Surge a necessidade de organizar a passagemde comunicaçãoe a continuidade de projeto semana x final de
semana.
Este tema vai permeando todas as
discussões. Sem que se tenha uma resposta.
Uma das psicólogas traz para supervisão a montagem de um grupo de sexualidade. Acho isso super interessante, primeiro por que essa mesma psicóloga, há algum tempo, pediu que eu não
usasse saias curtas ou bermudas pois

-'
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jetos de seguirem em frente.
Estamos, numa tentativa de eSl
lecer uma fomm coerente de COIr
cação, fazendo role-plays das ati.
des iniciadas em que somos sujeite:
um coordenador que deverá ser qu
onado e auxiliado ao final da ativi
Desta forma, propiciamos que t
saibam exatamente como as outras
vidades funcionam e quais as prel
sas de seu coordenador, além disso
tabelece-se um campo de experim
ção e referência prática.
Esta forma de comunicação dI..

ser implementada por dados clínicos e
questões específicas de grupos de pacientes tão logo se possa passar da fase
básica de troca de dados.

Um Novo Olhar:
Ao definir Terapia Ocupacional,
Benetton diz que "é a arte de aplicar
conhecimentos científicos e empíricos
e certas habilidades específicas, decorrentes do uso de atividades, à criação
de estruturas, dispositivos e processos
que são utilizados para converter recursos físicos, psicológicos e sociais em
formas adequadas à prevenção, manutenção e tratamento em Saúde, Educação, na área Social e outrascorrelatas".5
A partir do momento que tomo essa
equipe como um paciente a ser tratado,
esqueço as questões individuais e aplico a Terapia Ocupacional para orientar
meu olhar sobre o grupo.

Desenvolvendo essa idéia, quando
falamos do uso de atividades estamos
nos referindo a uma gama imensa de
ações, expressões, falas, processos e
produtos que não precisam estar restritos ao que habitualmente vimos nos laboratórios de atividades (argila, pintura, desenho, tricôt, etc). No caso destas
supervisões, faço referência a todo tipo
de produção, verbal e não verbal, como
sendo a "atividade" desta situação terapêutica, por exemplo: discutimos, fizemos listas de atividades, escrevemos
projetos, avaliamos procedimentos, experimentamos técnicas de artesanato,
fizemos role-plays de técnicas grupais,
ensaiamos falas a serem levadasao resto da equipe, discutimos manejo com
pacientes e até tomamos sorvete, numa
situaçãoem que me pedem alimento (teórico, no caso) e aceitando o trocadilho, levo um tijolo de sorvete para dividirmos.
Voltando à definição (...)" converter
;

Benetton,M.J. - A
Faculdade

· Benetton,
7

recursos físicos, psicológicos e sociais
em formas adequadas à prevenção,
manutenção e tratamento"(...). Este era
o objetivo desde o início: fazer com que
estes psicólogos se apropriassem dos
recursos de que dispunham convertendo-os em ação, ato, atitude, FAZER
INSTITUCIONAL, conforme nomeio
no relato das supervisões.
Quando entro nessa instituição, a
história que me é narrada diz de um lugar de muitas tentativas que ao final de
pouco tempo eram destruídas pela própna eqUIpe.
Ao iniciar meu trabalho observo, e
a observação é uma das formas principais de investigação da TO., que os profissionais que supervisiono nada sabem
da história da instituição e consideram
que tudo é feito daquela forma pela primeira vez. Ora, numa instituição que
existe há 10 anos muitas tentativas semelhantes devem ter sido feitas.
As supervisões da equipe já haviam
sido atribuídas a pessoas da própria clínica, com ou sem poder hierárquico
dentro da estrutura; a pessoas especialmente contratadas para isso; a uma autocoordenação da equipe; mas nunca haviam contratado umaTO.. Talvez, também em nenhuma destas tentativas o
olhar fosse para uma equipe-paciente.
Se a exclusão social é que indica um
paciente para a TO.6, uma equipe que
em 10 anos não pôde marcar seu lugar
como clínica particular com determinada linha de atuação junto à comunidade
de atendimento à Saúde Mental de forma global, está claramente indicada.

vidades realizadas com os pacientes
dentro da instituição.
Agora, após 2 anos de trabalho, caracterizo a Supervisão de Atividades
com um caminho a ser trilhado por uma
terapêuta ocupacional junto a uma equipe que faz atividades com pacientes graves.
Por outro lado, não podemos imaginar isso como a única intervenção a ser
feita. Fazendo novamente referência a
Benetton:

"Na realidade penso que, para doentes graves, a farmacologia, as técnicas de intervenção na psique e as intervenções na realidade não se excluem
mas se complementam"7. Além da Supervisão deAtividades,esta equipe conta com reuniões de equipe que discutem os casos atendidos e seu respectivo
manejo institucional, bem como questões relacionais da própria equipe. As
supervisões clínicas, onde se discutiria
teoria e prática com cada paciente ainda são muito superficiais e talvez só
mesmo depois da equipe aprendera usar
seus recursos é que possa discuti-Ios.
E quanto ao grupo? Muito já se falou e escreveu sobre grupos de uma forma geral. Pouco se falou sobre grupos
em Terapia Ocupacional e, talvez, essa
minha forma de usar as teorias grupais
e a TO. seja um tanto fora do convencional, mas tentarei explicar tais conceitos.
"O entrelaçamento vincular proposto por um grupo terapêutico potencializa
a vivência, o manejo e o aparecimento
da ati vidade" segundo nos mostra
Ferrari e AguirreX .

Bem, mas dessa forma estamos mudando o enfoque da nomenclatura Supervisão de Atividades.
Iniciamos com este termo por se tratar de um espaço para discussão das ati-

Ora, não tomamoso grupo comotécnica de intervenção e sim como forma
de olhar para o paciente como um "ser
grupal". Quando uso a Terapia
Ocupacional, o faço a partir de um pa-

Terapia OCllpaciollal COIIIOll/slrl/lllel/to I/as Ações de SalÍde Mental em Tese (doutoramento):
Médicas
- Campinas - 1994, pago 6.

Universidade

de Ciência~

M.J. - A Terapia OCllpacional COIIIOlnslrulllento

Benetton, M.J. - A Terapia Ocupacional COIIIOll/strl/mento

nas Ações de SalÍde Mental-

obra citada - pago 7.

I/as ações de SalÍde Mental - obra citada pago 8.

· Ferrari, S. e Aguirre, B. - Aspectos do funciol/alllel/to da clíl/ica de grllpos e slla especialidade lia Terapia Ocupaciol/al, em
Boletim de Psiquiatria, Escola Paulista de Medicina - São Paulo - 1990 - vol. 22/23, pago22.
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de Campinas,

ciente-grupo, tomando, dessa forma,
cada indivíduo como parte de um todo.
Estabelecer o "entrelaçamento vincular" faz parte de constituir esse grupo como entidade para que se possa
olhá-Ia como única.
Em Trilhas Associativas, Benetton
discrimina dois tipos de grupos em Terapia Ocupacional:
"O primeiro tipo - no qual cada paciente fazia sua atividade e mantinha
com o terapêuta uma relação individual - identifiquei-o como grupo de atividades. O outro - quando os pacientes
resolviam fazer uma única atividade em
conjunto e o terapêuta poderia manter
o grupo nessa relação de trabalho conjunto - denominei-o de atividade
grupal"9.
De forma a pensar sempre na "atividade grupal" com fim, utilizei-me, muitas vezes, de "grupos de atividades"
como meio para a realização da tarefa.
Durante esses dois anos, várias pessoas saíram e outras várias entraram
para essa supervisão. Mesmo assim,
podemos perceber uma evolução da
equipe como um todo. Deste modo, caracterizo esse trabalho como indo além
da classificação do grupo quanto ao tipo
de atividade realizada.

Sei que estou entrando num campo
bastante controverso, mas utilizei-me
das orientações da concepção operativa

· B~netton. M.1. - Trilhas Associatims

de grupo muitas vezes durante esses
dois anos para tentar entender e marcar
as questões que surgiam.
Os papéis estabelecidos, o lugar do
suposto saber da coordenação, as noções de grupos que interagem (equipe,
instituição, sociedade), a definição de
instituição como um inter-grupos, as
noções
de horizontal idade e
verticalidade, etc.1O
Benetton faz uma questão em sua
teses de doutoramento que gostaria de
repetir aqui:
" será possível construir trilhas
associativas, (...), de tal forma a se poder montar uma histó.;a de um grupo
num determinado momento?" e mais "...
...montada a história de um grupo em
um determinado momento, qual a relação desta com a eventual construção de
histórias pessoais?,,1l .

Benetton.

"Benetton,

M.1. - A Terapia

esses grupos"12.

Conclusão:
Não podemos saber ainda a qt.
minho esse processo irá nos levar.
tudo, sabemos que esse é, sem d
um campo onde a Terapia Ocupa~"
pode crescer. Só nos falta investe
experimentar cada vez mais.

É importante salientar que, ..L
dos dados grupais de que me u'.
apesar dos dados de ar
institucional,
apesar de
supervisionandos serem psicó
apesar de não ter T.O. nessa ir,
ção, nunca deixei de ter em vis:
minha formação é essa e que
dessa
forma
que
de,
supervisioná-Ios.

Neste tipo de supervisão, apesar de
saber que ocorre e ter observado inúmeras vezes o crescimento individual
dos psicólogos que supervisiono, não
tenho a intenção de avaliar individualmente essa evolução.Tomandoemprestado um termo operativo, a tarefa é
constituição de um grupo e a intervenção como T.O. é nesse corpo que se estabelece.

Hoje posso dizer que eles r
transformaram e nem irão se tI'...
mar em T.O.s. Nenhuma das ath:
feitas nesta instituição pode ser
terizada
como sendo te.
ocupacionaI.Entretantoeles vêm :"
do um ótimo trabalho.

Como resposta à primeira pergunta
de Benetton, sobre as trilhas
associativas num grupo, posso observar
como aconteceram, conforme relato

Será que teríamos um mesmo
cesso se esta supervisão fosse
por outro profissional que não
Terapêuta Ocupacional?

~

-obra cilada - pago 29

10Anolações pessoais do Curso para Formação de Coordenadores

"

sobre as supervisões,masconcord,
ela quando diz que: "é preciso an:
explicar os grupos de te'"
ocupacional pelas teorias psicolc,
já aceitas para outras técnicas, re
pesquisas que definam e caracte .

OCllpaciollal

COI/IO lllslmlllelllo

de Grupo - Hospilal-

lias Ações

de SaÚde Melllal

Dia "A CASA" - 1986 a ]989.
- obra citada

- pago I] 8.

M.1. - A Terapia OCllpaciollal COIIIOlllslmlllelllo lias Ações de SaÚde Melllal- obra dlada - pago 118.
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DA FUNDAÇÃO DA INSTITUIÇÃO À CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE
AUTORA:BEATRIZAGUIRRE: Psicanalista - Diretora Clínica do Instituto" A CASA"
Supervisora da Rede Pública de Saúde Mental desde 1980
Rua Batista Cepelos, 204 - 04109-00I - São Paulo - Brasil

Resumo: A autora analisa os diferentes enfóques da psicose, seus tratamentos nos diversos momentos da história da psiquiatria, as abordagens psicanalíticas e institucionais. Refletindo também as
influências do contexto sócio político econômico.

Palavras-chave: Psicose - Instituição Psiquiátrica

DA FUNDAÇÃO DA INSTITUIÇÃO A CONSTITUIÇÃO
DA SUBJETIVIDADE
Decálogo do Pai

1. Não acreditar em nada
2. Não fazer nada que
possa resultar em ter ou
dar prazer
3. Não sair de dentro de si
4. Não ter vontade explícita
5. Provar que nada dá
certo
6. Não ter que demonstrar
sentimentos
7. Tudo pode ser justificado
ou racionalizado
8. Não existe valores
João Pedro 1988

UM POUCO DE HISTÓRIA

o tratamento das psicoses nos
leva às origens de nossa percepção da
loucura, do fato psicótico. A medicina
contemporânea se constitui do olhar
atento aberto à evidência do sensível.
Frente a superstição, o desti-

no, determindado pelos deuses, os demônios a grande quantidade de rituais mágicos ou religiosos "o olho
transforma-se em depositário e fonte
de verdade"( I). Olhar atento
classificatório, mundo da consciência, consciência sensível, horizonte
científico.
Com esta mirada clínica descritiva tem origem nossa concepção da
loucura, da doença mental. na sua fundação esta o asilo o manicômio, espaço de reclusão - exclusão, mas é
aqui onde se constitui o discurso psiquiátrico que mais tarde ocupa as academias-ditadura da razão como verdade absoluta "Monólogo da razão sobre a loucura" diz Foucoult (2).
O seu sentido fica excluído, só
existe que e conhecível, por isso no
tratamento de psicose não tem escuta, não se fala de cura. O manicômio
é um lugar protetor da sociedade e
ofensivo para os pacientes.
A verdade é utilizada para silenciar para reprimir o outro, escutá10seria ter que reconhecer sua humanidade, seu sentido.
-: Página
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Como entender esse sujeito que não
utiliza nossas categorias, cujos atos não
são predizíveis? Como entender aquele
que parece negar a ordem da consciência, as normas da convivência, os códigos, os contratos?

Os valores e categorias
imperantes não servem; tudo que é
impossível de entender fica sujeito ao
choque, as cirurgias a sedação violenta. O sem sentido ao serviço da razão.
O manicômio age sobre o
psicótico acentuando seu próprio problema psíquico, transtornos afetivos,
delírios, maneirismo, até o ponto em
que se confunde a problemática subjetiva com a própria ação do '"tratamento" hospitalar.Desde uma visãoterapêutica é um absoluto fracasso.
É como se não fosse suficiente
esconder a loucura colocando-a fora do
circuito das cidades. precisa-se apagar
a loucura, negar, matar o que está fora
do domínio da razão.
A sociedade tem medo. vive o fazer
psicótico como perigoso. como fonte
de angústia. Enquanto isso a psiquiatria dá legitimidade a essa ação - trans-

fOlmaem condição de todo tratamen~
to o "isolamento terapêutico". Tem
medo de sua própria loucura. a manicômio instaura os "quartos fortes",
isolamento dentro do isolamento, para
proteger os que cuidam da loucura. Essa
situação não tem saída. Frente ao medo
dos "terapeutas" surge o medo, a angústia dos internados, aparece a necessidade de atuar, de fugir, de agredir.
as que trabalham com psicóticos sabem como os pacientes percebem o
medo dos terapeutas, e como este medo
explode na sua necessidade de limites,
de sua segurança, de continência. Há
alguns anos se tenta a reforma ou abolição do manicômio. Por uma parte a
psicanálise com sua escuta entra nas
instituições, por outra a antipisiquiatria
inglesa,o movimentobasaglianoe a luta
antiinstitucional e política. As paredes
do asilo começam a rachar, a prática
manicomial torna-se anacrônica, mas
ainda tem força dentro e fora do asilo.
Não temos que esquecer o corpo teórico da psiquiatria se constituiu dentro
do manicômio.A psiquiatria enfrentada às condições do seu saber médico
não pode justificar-se só por internar,
terá que curar.Teria que moditicar seu
saber e suas técnicas assim como os
espaços institucionais.
a hospital psiquiátrico, a comunidade terapeutica, a psiquiatria preventiva, a comunidade antipsiquiatrica,
o atendimentoem ambulatórios,são diferentes formas de uma história que não
terminou.

COMO ESCUTAR
00 APRENDIZADO
DA ESCUTA
Temos que abordar a psicose dentro da relação individual einstitucional de
uma forma nova. CIiar espaços onde o
psicótico possa expressar sua angústia. ter
continência para sua ansiedade e também
para suas atuações. Um espaço que permite elabora, e que tenha um lugar e um
tempo onde seja possível o jogo das identificações, onde seja possível escutar e
tratar o psicótico como sujeito de um desejo e uma historia.
Nessa tentativa de ouvir, e de dia-

logar que se produz uma ruptura, uma
mudança de nossa maneira de "enxergar" a loucuraque nos colocano mundo
ambivalente dos afetos; do amor, da
pulsão,do desejo.Nos remetea Freud,a
psicanálise como diz Althusserem seu
trabalhosobre Freud e Lacan.

central das teorizações da chamada
psiquiatria científica. Esse conceito de
psicose formulado pela psiquiatria parece no começo intimidar ao psicanalista. Este esquece às vezes que a
psiquiatria responde a uma ideologia
que se encan-egade dar conta de uma
parte das necessidades da ordem social
imperante: Dar conta de sujeitos que
provocam desordem e não podem ser
manejados pelas instâncias jurídicopoliciais.

"Desde Copémicosabemosque a
terra não é o centro do Universo.Desde
Marx - sabemosque o sujeito humano,
o ego econômico, político filosófico
não é o centroda História;sabemos também contra os filósofos das luzes e
Não podemos correr o risco de escontra Hegel, que a História não tem quecer esta origem da psiquiatria, pois
centro, só existe no desconhecimento o que acontece freqüentemente nesse
ideológico.
caso é que o psicanalista, ao tratar os
pacientes psicóticos o faz como um
Freud descobre-nos a sua vez, psiquiátra tradicional.
que o sujeito real, o indivíduo na sua
Descreve M. Mannoni(4):
essência singular, não tem a figura de
um ego centrado sobre o eu, a cons"Tudo que o paciente fala, será
ciência ou a existência - seja a existência do si mesmo, do próprio corpo ou inscrito em um molde que convidará
do comportamento - e que o sujeito o psicanalista, a semelhança do psiquihumano e descentrado, constituído atra, a interpretar os "hieróglifos" da
por uma estrutura que também não psicose; e terá além disso como consetem "centro", mas que no desconhe- qüência que o observador-psicanalista
cimento imaginário do eu, quer di- deixe de estar implicado no diagnóstizer, nas formações ideológicas nas que co"
se reconhece".
Este modelo nega ao psicótico o
A partir de Freud o que interessa
valor de sua palavra; o psicótico não
como terapeutas não é tanto o que aconserá mais sujeito do seu discurso, mas
sim objeto de nosso conhecimento.
tece na cabeça do paciente, mas o que
ocorre entre terapeuta e paciente. A análise da intersubjetividade
representa
uma forma de aproximarmos da loucura onde o saber não pode ser
classificatório, simplesmente diagnóstico, o saber deve ser sobre as diferentes fonnas de referência em uma situação intersubjetiva.

NASCIMENTO DA
PSICANÁLISE
a nascimentoda Psicanálisenão
pertencea ordem manicomial.A história
da psicanálise á também a história da
diferenciaçãode um espaço do campo
da medicina. Sua produção teórica é
sustentada pelo conceito de neurose
que vai articulando as vicissitudes desta produção.
A psicose por sua vez é a parte
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EFEITO DAS
MUDANÇAS NA
ORDEM SOCIAL
A evolução do fazer psiquiátri.._
viveu os conflitos provocados pe:....
modificações da ordem social. A orde~'
social excluía a loucura, negava s\;._,
interrogações, mas os desenvolvimL~-

tos das formas sociais implicam em .:..gumas mudanças nos aparelhos ideoi:gicos do Estado. A crise do mani..:
mio esta relacionada com essas mu~
ças. Portanto também os técnicos te
que mudar. Não será já só o psiqu:",
o encan-egado do tratamento: psil..- :
gos,
psicanalistas,
a eq..,
multidisciplinar,
acompanh.:.~:terapêuticos, terapeutas ocupac: ~
vão ocupando o lugardo terapeut~ L
mudança coloca novamente eIT'....

tionamento o lugar do terapeuta, sua
legitimidade, mas esta legitimidade aparece confirmada de um outro modo que
dá identidade dos terapeutas; o que lhe
é conferida pela demanda do paciente.

Aparece o contrato individual, o
psicótico que parece marginalizado de
qualquer possibilidade de escolha, é
porém o paciente mais difícil no momento de aceitar a autoridade de
terapeuta, de legitimar suas possibilidades de ajuda, de compreensão da
relação intersubjetiva.
Esta desconfiança, estas dúvidas estão reafirmadas no paciente pelas
longas histórias de seus tratamentos,
suas internações e o permanente
rechaço do seu discurso.
Da história, das críticas que aconteceram os longo da história, das formulações teóricas da psiquiatria sobre a
loucura, fica algo irreversível; a idéia
daquilo que se refere a loucura não é
como um fenômeno "natural", que teve
no decorrer da história diferentes explicações. Foucault e outros autores tem nos
mostrado como a cara atual da loucura
foi constituindo-se, vamos portanto deixar. de lado esta tarefa muito bem feita
por esses autores, para referirmos ao
processo terapêutico, a nossa experiência intersubjetiva com a psicose.

DO PROCESSO
TERAP~UTICO
Parece-nos que um tema primeiro e de grande importância é a entrevista, tema sobre o qual bastante se tem
escrito.Os trabalhosde Sullivan,Balint,
Bleger valem como exemplo de esse
tipo de preocupação.
Consideramos a entrevista como
parte do processo terapêutico e ao
entrevistador como elemento que deve
estar implicado desde o começo deste
processo intersubjetivo. Desde a clínica aparece de forma clara a importância da entrevista. É desde aqui que se
produz um questionamento da identidade e função - saber e saber fazer - de
quem esteja colocado nesse lugar,
pode-se então a partir desse momento construir-se uma negação do senti-

do dessa relação.

É fundamentalperceberna entrevista tudo aquilo que possa ser entrevisto, ou de visto entre, ou seja, a possibilidade de captar todos os emergentes do inconsciente que possam ser percebidos. Para isso precisamos da confluência de dois saberes, do paciente e
do terapeuta; saberes diferentes, mas
não independentes, não se pode saber
do inconcientedo outro sem seralguém
para esse outro. Devemos considerar
todas as possibilidades de mobilização
mútua todas as conseqüências
transferenciais e contratransferenciais
que isso possa ter para o decorrer do
tratamento.
Estamos falando de um espaço
intersubjetivo, no qual surge um sentido, espaço onde aparece o sofrimento
de um sujeito que solicita ajuda a outro, e que isso remete a outra coisa, que
abre as
possibilidades do ato
terapêutico. Surge da entrevista a emergência de um sentido e a este podem
aplicar-sealgumasperguntastais como:
Quem pede o que? pede para ele ou
para outro? - Isto é muito importante
na entrevista com psicóticos na instituição porque geralmente o paciente
chega acompanhado da família e podemos perceber que o sujeito é o objeto
da demanda muitas vezes tem pouco ou
nada a ver com a pessoa que se apresenta como sujeito da doença. Podemos cair no risco de tentar enquadrá10em algum sistema diagnóstico, o que
nos "facilitaria" estabelecer uma estratégia terapêutica, uma prescrição e um
prognóstico em lugar de encontrar um
sentido nos sinais, (delírios, alucinações) que o paciente apresenta como
um código a ser desentranhado.
A relação intersubjetiva ao encontrar um sentido transforma-se em
relação terapêutica. Esta relação terapêutica é recuperadora de um prazer
relacional perdido em relações objetais
devoradoras de todo prazer e possibilidade de vida. Relaçãorecuperadora de
troca sem destruição do ser; abre um
caminho semeado de obstáculos, mas
caminham ao fim.
Em todo caso a instauração des-
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sa relação, esse dar sentido e significação por parte do terapeuta, deve buscar a sustentação do paciente que lhe
sirva de suporte na sua tentativa de sair
do encerramento, e se anime a viver
suas paixões até agora congeladas em
uma estéril relação objetal. É criação
onde um é outro, onde é tudo e nada
ao mesmo
tempo. Angústias
inconteníveis e pânicos sem nome. O
terapeuta deve saber aqui quanto o
paciente pode avançar nas suas tentativas de integração.Aqui é quando deve
guiar o encontro, ativo e protetor. Aqui
é onde não pode-se confundir a neutralidade, com a passividade. Esta passividade pode ser vivida pelo paciente como (carência), do terapeuta ou
própria, mas que nos dois casos será
vivida com impossibilidadeda relação,
e perigo de retorno ao mundo próprio
de sua solidão.
A carência de toda ou qualquer
relação, ou o encontro fusional seriam
os dos extremos mais complicadospara
o tratamento, das múltiplas armadilhas
possíveis deste acompanhamento
terapêutico.Ainda que deve ficar claro
que sem uma certa identificaçãocom o
paciente, sem uma certa aproximação
com a psicose, não se possa conhecer a
vivência do paciente e portanto, ficaria
em risco qualquerrelação terapêutica.
"Só em nome da loucura comum, o
psicanalista, igual que interprete pode
encontrar as palavras para falar com
um paciente cuja posição no mundo e
diferente da sua própria".
"Foi necessário quase um quarto de século, para que os psicanalistas aceitassem a idéia (sustentado
por Ferenczi) de que a pretendida falta de transferência do psicótico
recobria só em realidade rechaço
do psicanalista ou do médico, para
entrar no mundo do outro, do seu
paciente". M. Mannoni (5)
Colocado o problema da relação terapeuta-paciente como suporte de
um discurso psicótico surge com toda
força a pergunta: que é a cura na psicose? Entendendo a situaçãopsicótica sujeita a um código de simbolização próprio, não e difícil compreender porque

esta questão tem sucitado tantas controvérsias e diferentes tipos de propostas, que vão desde a pedagogia passando da ortopedia à reabilitação, não conseguindo nenhuma delas atingir o fundamental, o específico do papel do
terapeuta.No tratamentoda psicose este
não pode dissociar fins e meios. O processo terapêutico consiste nas vicissitudes do desejo e da pulsão. Os avanços e recaídas atéchegar a restruturação
do aparelho psíquico e a capacidade de
escolha do psicótico, ao tempo investido nesta relação e a possibilidade de
aceitar a renúncia que este processo traz
implícito. O processo terapêutico é
então o conjunto de transformações que
pode experimentar o indivíduo através
da cura. Todas a medidas terapêuticas
devem ser articuladasem tomo do eixo
de facilitação do processo de constituição do sujeito.Descordamoscompletamente de qualquer interpretação
dualista que conduz a utilização
dissociada dos dos meios terapêuticos,
que acabam sendo suporte de uma
dissociação no paciente portanto
iatrogênicos.
Qualquer recurso terapêutico só
se justifica cobra sentido desde o processo de cada sujeito particular.
Grupos de psicoterapia, atendimento individual, grupos de terapia
ocupacional, neurolépticos, relação
de continência, grupos expressivos,
terapia familiar etc. são utilizados
na instituição segundo o processo
de cada paciente. E tudo muda segundo o momento desse processo ao qual
deve dar-se muita atençao porque
qualquer medida terapêutica transforma-se em iatrogênica com suma freqüência.
Referir-me agora uma parte
fundamental do tratamento que é o
cuidado, a continência. Esta é uma
atitude que deve ser compartilhada
por toda a equipe que pertença ao
hospital-dia ou outro tipo de instituição que trabalhe com o tratamento
ambulatorial. Esta continência e cuidado se refere a dois registros: um
seria o estabelecimento de funcoes
simbolizantes (Gisela Pankow diz que

estabelecimento
das
funções
simbolizantes do corpo devolvem a
este seu ordenamento espacial e seu
prazer) que tem a ver com a dimensão do corpo vivido do psicótico, o
outro registro aponta a elaboração
psíquica.
Esses registros estão entrelaçados mas são diferenciáveis, portanto
não podemos abrir mãos de nenhum
deles. Ficar no primeiro
seria
infantilizar o paciente; passar diretamente ao segundo seria não só um
descuido mais que isso seria perigoso. Poderiamos não ser entendidos
poderia provocar uma regressão
desnecessária, que produziria um surto psicótico que, seria vivido como
uma agressão ou provocaria uma atuação dentro ou fora do tratamento.
Ambos requerem um espaço e
um tempo determinado, que deve ser
preciso. As experiências terapêuticas
devem ser pontuais, necessitam ser
sustentadas no tempo para serem benéficas. O espaço e o tempo vividos pelo
psicótico não coincidem necessariamente com o do terapeuta ou da instituição.
O tratamento da loucura precisa
de lugares de encontro, espaços que
possibilitem a representação, a repetição, lugares e momentos onde as pessoas em crise possa "depositar-se" em
relaçao com um outro (uns outros)
terapeuta. Espaço relação singular onde
os terapeutas deveriam reinventar-se,
encontrar com o paciente as palavras
que sirvam para falar. Falar com um
Outro que às vezes se e transformou
num estranho para si mesmo.

trada das instituições.
Toda instituição tenta normalizar.
impor limites, defender-se. E apesar de
tudo e necessário o jogo, a liberdade criativa, a fantasia.

Na optinização dos espaços
terapêuticos, a criatividadehumana dili
técnicos importa tanto como sua
capacitação profissional. A capacidade de mobilizar coisas de cada um, de
desalojar de si mesmo a rigidez defensiva, o medo de nossos próprios fantasmas é imprescindível para o "processo de cura". - Novos espaços. Um
espaço e um tempo onde se possa expressar a angústia, a ansiedade, o medo
persecutório. Um espaço, e uma equipe coesa que dêem segurança ao paciente.

Aqui a psicanálise pode dar UITl.1
dimensão imprescindível a atividade
terapêutica, aos técnicos na medida que
possa
dar sentido as cadência..
institucionais e os sistemas de intercâmbio, favorecendo sua verbalização e d.
interpretação dos aconteceres. Trata-~
de introduzir um espaço e um tempo
onde o sujeito e um tempo onde o
sujeito seja enfrentado a lei, a morte....
angúustia da individuação. Onde se introduza a palavra. A relação do analista
com os chamados psicóticos é por un~
lado sustentadora suposto saber de U!!".
desejo; e por outro lado cronista, observador de um relato. Entrar e sair de--sa situação cindida é a habilidade de 0.......
trabalho que tem: perícia, empirismc.
dificuldade em conceitualizar-se, e sobr~
tudo fascinação e... paciência, porq,-=
ao final do tempo todo "loucura".
1 - Foucault Michel - EI Nacimento

O passo do manicômio às redes alternativas que evitem a exclusão, a cronicidade, a violência, não
está livre de dificuldades. As experiências em funcionamento a nível público não conseguem erradicar ao
todo a institualização psiquiátrica. Os
muros do asilo estão na cabeça de muitos terapeutas psiquiatras e psicanalistas, cuidadosos de afastar de si a perturbação que representa a psicose, deixando seu saber intersubjetivo na en-
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RESUMO
o presente trabalho aborda a questão conceitual do processo terapêutico em Terapia Ocupa-cional
particularmente na clínica de psicóticos. Revê aspectos de delimitação de parâmetros para análise
das diversas configurações de processos e propõe uma maneira de pensar o desenrolar do processo
através das atividades expressivas realizadas em sessão. Descreve, a partir desta ótica, a evolução de
um trabalho em terapia com um paciente psicótico, situando um percurso onde a abstração e a figuração nas atividades realizadas forneceram questões e soluções para o caminho terapêutico.
Palavras-chave:

Processo terapêutico - arte - psicose - terapia ocupacional

São Paulo, abril de 1995.

CONSTRUINDO FORMA
E SENTJl\tIENTOS: UM
CAMINHO TERAPÊUTICO
A INTENÇÃO
A idéia de escrever esse trabalho
surgiu da convergência de um conjunto
de interesses pessoais e a reflexão sobre um processo terapêutico surpreendente. Explico: Adoro paradoxos, gosto imensamente de pensar na arte e seus
caminhos curiosos, trabalho com
psicóticos e venho vivenciando um processo terapêutico interessante no atendimento de um rapaz que, penso, traz
questões sobre todos esses aspectos. É,
portanto, um desafio e um prazer tentar organizar esse material.

PENSAR O PROCESSO
TERAPÊUTICO
Pensar e escrever sobre proces-

so terapêutico em terapia ocupacional
é, a meu ver, importante porque contribui para definir uma série de parâmetros
de nossa prática. E quais são esses? Para

ta maneira classificado. E a necessida-

começar, o reconhecimento de que o
processo terapêutico é a razão de ser do
relacionamento entre paciente e
terapeuta. É primordialmente o fio condutor de uma história peculiar. Mas é
também técnica em ação, é teoria em
prática... O processo terapêutico é dinâmico - apóia-se em estruturas dadas,
portanto constrói-se em cada momento
ou situação de modo sempre único. Podemos identificar processos parecidos
- é o que fazemos quando recorremos
aos registros de processos anteriores,
trocamos experiências através de
supevisões, encontros, discussões...
Porém, sabendoque ao desenvolvermos
determinado trabalho com cada paciente, este será único.

terreno tão amplo e difuso que é o campo terapêutico.

Entretanto,
"processo
terapêutic.o"é algo que aceita ser organizado, definido, avaliado e até de cer-: Página 45 :-

de de fazê-Io vem, provavelmente da
premência de trocar experiências e melhor fundamentar nosso trabalho nesse

ALGUNS CONCEITOS E
PARÂMETROS DE
PROCESSO TERAPÊUTICO
Dentre as terapeutas ocupacionais no Brasil, Jô Benetton destacase como a autora que mais tem se dedicado a estudar e definir o processo
terapêutico em terapia ocupacional.
Os aspectos que em seguida enumero apresentam
sua abordagem,
abrangente e bem lastreada teoricamente:
Jô Benetton descreve a relação
terapeuta-paciente-atividadecomo possuidora de uma dinâmica que compõe
um "campo transicional" no qual:
1- As atividades, possibilitando a
manutenção da realidade externa, con-

tribuem
para o processo
de
autoconhecimentoao mesmo tempo que
ampliam o campo da consciência, pela
própria experiência de sua elaboração.
2- Atividades e terapeuta "são usados pelo paciente como fenômenos
afetivos, ora fazendo parte da realidade
externa, ora da realidade interna"
(Benetton, J. 1991, pg. 46).
3- O processo, delineado pela realização de atividades e pela relação com
o terapeuta, ocorre num jogo
terapêutico. Nele, paciente e terapeuta
vão compondo um "código secreto"
(pg.41), uma comunicação que vai além
das palavras.
4- Paciente e terapeuta compõem
uma "trilha associativa num campo
transferencial" (Benetton, J. 1991,
pg.47). A partir dessa articulação abrese a possibilidade de integração de aspectos da realidade interna e a composição de uma história pessoal.
É importante notar a preocupação com a convergência dinâmica de
processos simbólicos e atividades "da
realidade", nesta definição de processo
em Jô, assim como o cuidado com a delimitação de um campo particular de
desenvolvimento do processo. Penso
que a riqueza e exclusividade dos processos terapêuticos
em terapia
ocupacional residem justamente na
compreensão e apropriada exploração
das interfaces nesse contexto de jogo.
Existem também interessantes
definições de processo terapêutico por
autoresestrangeirosem áreas correlatas,
especialmente no campo da arte terapia. VejamosArthurRobbins,por exemplo, quando trata de circunscrever os
elementosdo processoterapêutico:Afirma o autor que o processo terapêutico
pode ser observado numa única sessão
ou durante um certo período de tempo;
seja como for, o processo,"que descreve o desenrolar do material terapêutico,
é caracterizado por mudanças nos níveis de diferenciaçãoperceptual,afetiva
e cognitiva,na maneiracomo se expressam na relação entre paciente e

terapeuta."(Robbins, A., 1987, pg.38).
O que se passa (no processoterapêutico)
é resultado da convergência de processos atravésdos quais o terapeuta "constantemente tenta organizar múltiplos
níveis de comunicação e criar estruturas para o paciente ..." (Robbins, A.,
1987, pg.39). Essas estruturas poderão
facilitar uma maior integração, por
exemplo, entre aspectos da realidade interna e externa, ou de seu próprio self,
ou ainda, da organização de suas ações
concretas.
Tanto Benetton quanto Robbins
descrevem a tarefa de terapia como essencialmente de "construção" e utilizam-se largamente do referencial
Winni-cottiano para delinear o espaço
terapêutico e para propor que o processo terapêutico seja em essência, uma
reconexão do paciente com o que
Winnicott chamou de criatividade primária, através de um enquadre de jogo.
As atividades e a expressão artística
ocorrem, então, dentro do que Robbins
denomina "matriz terapêutica", ao mesmo tempo estimulando e refletindo a
interação entre paciente e terapeuta.
A partir das colocações teóricas
acima delineadas podemos nos permitir visualizar o os diversos modos de
desenrolar de um processo terapêutico
em termos dos movimentos e etapas de
feitura de uma determinada atividade.
Numa linguagem metafórica, podemos
ver o processo tecer, pintar, construir,
arranjar, montar, encaixar, emperrar...e
assim por diante, em inumeráveis configurações.
Permitirmo-nosdizer que há processos que fluem como aquarelas; outros, tornam-se gradativamente mais
complexos, tal qual os nós de um
macramé; alguns iniciam-se com grande intensidade, como numa tela
sobrecarregada de cores... e assim disporemos de infinitas imagens para desenvolver e analisar com criatividade
nosso trabalho.
A amostra
de
processo
terapêutico que descrevo a seguir ilustra de certa forma alguns dos conceitos
expostos; apresento-a, porém, por representar, para mim, um trabalho instigante
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que tem me permitido confeccionar
conjunções teórico-práticas, ao mesmo
tempo que percebo, gratificada, uma
evolução gostosamente positiva do trabalho terapêutico.
NUM CAMINHO
INICIALMENTE
ABSTRATO...
Trata-se de um trabalho de terapia com um rapaz de 24 anos, com diagnóstico de esquizofrenia, que vem ao
meu consultório para sessões semanais
há pouco mais de dois anos.
M. é o caçula de quatro filhos.
sendo o único filho homem. Seus pais
são separados há aproximadamente seis
anos. M. vive com a mãe, duas irmãs e
a avó materna numa casa na zona sul
de São Paulo. O pai de M., médico veterinário, é alcoólatra, vive só desde a
separação. M. adora seu pai e o vê com
certa freqüência.
M. é um rapaz moreno grandão.
gordo e forte, não muito alto. Tem uIr.
sorriso iluminado e um olhar que a~
vezes atravessa o outro. Sua pose amedronta; entretanto, possui um jeitão simpático, amigável. No início de nosso trabalho eu ficava insegura em sua presença, pois sabia por informação de se'..
médico que desde o primeiro surto, h",
cerca de cinco anos, M. teve episódicde apresentar-se muito violento, tende
por isso sido medicado e internado ,;;.
força uma vez. M. atualmente reconhece que estava "muito louco" naque:",
época, que queria agredir à todos e Sé
destruir. Pensava, inclusive, em se md.tar injetando "remédio de cavalo" na:velas.
M. lembra, de sua infância, ql..7
era magrinho, alegre e muito distraíd;:
Teve dificuldades na escola a partir .:;.:;.
terceira série, porque "viajava muit~nas aulas. Repetiu várias vezes de ~ ~
e estudou até o segundo colegial. Ac
que era feliz e querido em casa. A:~
oito anos M. perdeu um irmão mer. . de quatro anos, afogado; deste aco::o:;:;
cimento não guarda nenhuma imp!'e'
são evidente. Na adolescência, ccPo
que começou a fumar muita macc~ - .
desinteressou-se dos estudos e foi f.~::
.

do obeso. Namorou pouco e nunca teve
uma relação sexual. Seus pais brigavam
muito por causa do problema de alcoolismo do pai. Acha que foi melhor para
todos eles terem se separado.
O primeiro surto de M. foi aparentemente desencadeado pelo uso de
drogas. Hoje, M. está medicado com
Haldol decanoato, desejando, no entanto, passar a tomar o medicamento via
oral. Seu médico hesita em substituir a
medicação injetável com receio que M.
volte a recusar o tratamento.
Desde que, há três anos, estabilizou-se seu quadro, M. passou a não mais
sair de casa, permanecendo por longos
períodos em seu quarto. Não dava trabalho para ninguém, mas também não
manifestava vontade de nada, a não ser
comer, fumar, ouvir música e dormir.
Quando seu médico o convenceu a me
procurar, foi pelo interesse de M. em
desenho e pintura, atividade que esporadicamente fazia em casa.
Durante o primeiro ano de terapia,
M. realizou algumas atividades nas sessões que se caracterizaram por serem experiências plásticas com materiais diversos. Iniciamos nosso contato olhando livros de arte e falando de seu interesse em

desenho; M. desde o início me parecia
cordial e distante.Pouco falava, faltou a
muitassessõese frequentementesaía antes do final de sua hora.
Durante esse período me mantive como incentivadora destas experimentações principalmente propondo
variações de materiais gráficos. A expressão era sempre abstrata, com formas geométricas esparsas ou desenhos
miúdos intrincados que não possuíam
qualquer título ou significado. M. dizia
que não via nada quando olhava para
uma figura ou para um quadro, por que
se fixasse o olhar a imagem começava
a se modificar,como se adquirisse vida,
como numa alucinação. Sua forma de
expressão e a ausência de uma sensação de "permanência da forma" me intrigavam. Ao mesmo tempo, percebia
que M. tinha uma preocupação importante com seu corpo, manifesta em
comentários de como sentia o cigarro agindo em s,eu organismo, ou so-

bre sensações de prazer e desprazer e
até mesmo em algumas idéias de se
cuidar melhor. Em relação ao corpo e
aparentemente
só nele, apareciam
imagens e sensações que lidavam
concretamente com forma, conteúdo
e significação.
Toda abstração na expressão artística é inquietante porque propõe um
paradoxo. Sobre este, escreve Arieti
(1976, pg 234»: "A arte abstrata é supostamente sem conteúdo, imagem ou
forma. Mas o que quer que seja feito
para ser visto, tem alguma forma. Não
importa o quanto o artista abstrato destrua a forma do mundo, ele irá de alguma maneira dar alguma forma O que
parece ser uma arte de negação e dissolução toma-se uma arte de expansão..."
Ao adotar esta perspectiva de compreensão, Arieti propõe que a arte não seja
exclusivamente simbólica, que possa
existir, por sua presença, como uma realidade em si própria. Apóia-se, porém,
nessa análise, em uma suposta "finalidade" da obra de arte, aceitando que a
arte é uma forma de expressão, do ponto de vista do artista, realizada com a
intenção de causar alguma impressão,
avaliada pela resposta daqueles que a
apreciarão.
Tal compreensão, no enquadre do
processo de M., não resolvia o paradoxo, pois eu não tinha qualquer indicação de que a arte abstrata de M. fosse
imbuída da finalidade de expressar/causar impressão de algo. Pensei então que
talvez procurando ver o paradoxo a partir de uma ótica não polarizada ou
dicotômica, encontrasse pistas que levassem a articulação de algum espaço
de nomeação, ou quem sabe de correlação de uma idéia com uma imagem, de
alguma forma a um sentimento...
Em meio às minhas interrogações,
prosseguimos com as "experiências" plásticas; uma delas, por exemplo, consistiu
em pintar de maneiras diferentes um mes-

mo desenho inicial que foi reproduzido
algumasvezes em cópias xerox.A associação entre atividadesfoi surgindoentão, motivadapela comparaçãodos efeitos de diferentes materiais e cores na
matriz inicialmente igual. Nesse jogo,

iniciou-se um movimento: M. começou
a fazer comentários sobre quadros pendurados na sala, sobre obras de arte em
livros e revistas, e dessas trocas vieram
relatos sobre outros assuntos

- filmes

que

assistimos, músicas que gostamos, algo
que ocorreu na semana, programas de finais-de-semana.. .

Fui entendendo, ao mesmo tempo, que para resolver a questão paradoxal da abstração teria que aceitar a
circularidade do fenômeno.A leitura de
um livro de Susan Langer, "Sentimento e Forma", a partir de um enfoque filosófico da teoria da arte, me mostrou
um caminho iluminado quanto à questão, expresso em afirmações como:
"...Uma relação entre dois polos não é
necessariamente polar, isto é, ...de positivo e negativo...Sentimento e forma
estão simplesmente associados, respectivamente, com as negativas um do outro. O sentimento está associado com a
espontaneidade, a espontaneidade com
a informalidade ou a indiferença à forma, e, assim, (por raciocínio desmazelado) com a
ausência
de
forma."(Langer, 1953, pg.18). Ainda,
sobre a permanência da forma, Langer
propõe uma análise que também me
auxiliou na compreensão do processo
vivido em terapiacom M.: ..."Se se imobiliza, a forma desintegra-se, pois a
permanência
é um padrão de
modificações...Nada,então é tão fundamental na estrutura de nosso sentimento quanto a sensação de permanência e
mudança e a unidade íntima entre
ambas." (Langer, 1953, pg 69 e 70).
De algum jeito, caminhando entre a abstração, as formas mutantes sem
significado e o registro incipiente de
uma relação real naquele espaço igualmente
indefinido
chamado
"terapêutico", uma figura foi surgindo.
E foi sem querer, espontaneamente, ou
melhor, "na brincadeira"...

...FIGURAS
VÃO
SURGINDO...
Um dia, M. me pediu para
"desenhar"com pingos de vela. Nessa
atividade foi aparecendo no papel uma
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figura que, em determinado momento,
foi reconhecida como um rosto, uma
figura humana. M. ficou meio espantado, pois havia trabalhado compondo linhas simétricas dentro de um quase-círculo, sem planejar a figuração. Ao terminar o trabalho, referindo-se à experiência, comentou:

nas sessões. Dizia que tinha muitas coisas para me contar ou perguntar, que se
fizesse atividades perderia esta oportunidade. Nesse período falamos de namoro, trabalho, saúde, doença, comidas,
viagens... M. surgiu como alguém cheio
de desejos, expectativas, dúvidas e medos a respeito da vida. Estes sentimentos foram sendo aos poucos reconhecidos e nomeados, num esforço deliberado de M. de encontrar as palavras certas para mostrar seus pensamentos.

- Engraçado, porque será que
tudo que a gente faz pela primeira vez
fica com jeito de coisa de criança?.."
A partir de sua questão falamos
de coisasde criança,de infância,de lembranças. Em certo momento comentei
que aquela figura me lembrava a impressão que o bebê tem do rosto da mãe
quando começa a reconhecer nele uma
figura familiar... Reparei que M. me
olhava e me escutava como nunca até
então. Alguma coisa fez algum sentido!

Por ocasião de seu aniversário em
Abril, pediu de presente aos pais uma
viagem sozinho a Poços de Caldas. Quis
fazer essa viagem porque tinha boas
lembranças de uma temporada com um
primo há mais de dez anos atrás. M.
foi sozinho, hospedou-se num Hotel e
por uma semana passeou pela cidade,
descobriu que podia se virar, conheceu
pessoas, enfim, se divertiu...

Desse momento em diante, sua
produção sofreu uma modificação
marcante. Surgiram colagens com tiras
de papel formandocasas.Uma das composições, de formas geométricas espalhadas aleatoriamente, acabou nomeada de "mobília" para as casas recémconstruídas. Em uma das casas, a janela foi poeticamenterepresentadapor um
recorte de céu. Nesse trabalho, as tiras
de papel colorido extraídas de figuras
de revistas foram cuidadosamente escolhidas. M. mantinha seu jeitão vagaroso, meticuloso e até minimalista, porém com uma presença e disposição
muito diferentes do início da terapia.
A figuração nos trabalhos de M.
aconteceu ao mesmo tempo em que
mudanças evidentes ocorriam fora do
espaço de terapia: M. começou a sair
"para dar umas voltas no shopping",
para ver as pessoas e sobretudo olhar
as meninas; em casa, mudou a disposição dos móveis em seu quarto; modificou seu corte de cabelo, adotando um
estilo "moicano" (metadeda cabeça raspada, metade com cabelo comprido).
No início de 1994 M. voltou das
fériascom alguns"compromissos":Não
faltar às sessões, cuidar do corpo fazendo regime, fazer natação. Durante algum tempo desejou apenas conversar

Voltando a São Paulo, imediatamente começou a fazer planos de ir novamente no final do ano... E a maneira
que escolheu para contar o tempo até
dezembro foi de "quantas sessões teria"
até a data tão esperada!
A volta às atividades em sessões
foi motivada pela vontade de pintar o
símbolo de ying-yang, num momento
em que falava sobre seus ideais de harmonia e saúde na vida e lia um livro
sobre Budismo.

I

Ao terminar a pintura, reparou
que uma bola modelada em argila tempos antes, que na época não lhe pareceu "nada", agora lembrava o mesmo
símbolo, porém em três dimensões. À
minha sugestão de pintá-Ia também segundo a figura de ying-yang, respondeu que achava uma boa idéia, desde
que eu pintasse uma metade e ele a outra.
Minha participação na pintura de
metade do símbolo foi decisiva para a
explicitação de um sentimento amoroso que até então estava pouco claro. M.
passou a expressar seu desejo de me ter
como companheira, uma vez que reconhecia em mim todas as qualidades possíveis numa mulher; ademais, segundo
M., eu o entendia perfeitamente...
.'
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A elaboração dessa situação
transferencial nos levou, entre outras
coisas, a desvendar uma questão até
então sequer insinuada: A explicitação.
por M., de uma construção delirante a
respeito de sua identidade, trazida pela
dúvida de ser um filho adotivo de seus
pais, talvez vindo à Terra procedente de
um outro planeta. Essa história não foi.
entretanto sucessivamente investigada.
porque M. me pediu para não falar no
assunto. a compartilhamento de um
segredo, no entanto, desempenhou importante função naquele momento, pois
a questão de sentir o impasse entre ser
ou não ser deste mundo vinculava de
modo totalmente novo uma série de
idéias e desejos contrapostos, até então
formulados de maneira espalhada pelas atividades e conversas difusas.
Nesse período M. passou a chegar no consultório antes do seu horário.
segundo ele, para poder "curtir com
calma"a sessão. a dia da T.a. tomouse o dia de almoçar fora após a sessão.
ir ao shopping ou de aventuras maiores, como ir ao bairro da Liberdade. O
planejamento destes programas e posteriormente o relato das experiências er:1
compartilhado comigo nas sessões. M
também efetuou uma tentativa de pedir
em namoro a uma amiga sua vizinha.
segundo ele mais velha, madura, trabalhadora e muito inteligente. Como nãc
tivesse coragem de falar pessoalmente.
enviou um bilhete, e, para facilitar, escreveu a pergunta já com espaço para .i
resposta.
Apesar do insucesso dess.;.
primeira tentativa, decidiu, a partir da;.
cuidar melhor "do visual" e da saúde
Entrou num regime sério que resultOl..
até o momento, em uma perda de pes~'
evidente. Hoje M. pode usar roupas qt..=
não entravam nele desde os seus dezo.to anos.

Por alguns meses M. trabalhcJ
com argila, interessado em fazer peç",-'i.
utilitárias para sua casa, como cinzec
ros e umjarrinho para leite. Falava, ne,
se momento, da família. Parecia qL.
havia deixado seu quarto, seu "cantepara participar da vida da casa. Nes
ocasião sua mãe fez uma viagem exterior; M. percebeu, com enorme P:-l

zer, ser capaz de cuidar da casa, por
exemplo planejando as refeições, e de
certa maneira, cuidar de sua avó, uma
senhora idosa com dificuldade de locomoção. No final do ano, pela primeira
vez em muitos anos, M. participou da
festa de Natal da família.
Início de 1995, outra viagem
"memorável" a Poços de Caldas. Na
volta, entre histórias de viagens e aventuras, contou de um curso de
paraquedismo que havia feito em 1989.
Fiquei surpresa com o fato e,
pesquisando como seria a sensação de
saltar de pára-quedas, ouvi de M. o relato impressionante de uma vivência
mista de pânico e êxtase. M. contou
que não pulou, mas sim "foi pulado",
fato normal no primeiro salto, quando
é frequente a paralisia do aluno diante
do vazio embaixo dos pés. A experiência ficou fortemente marcada, mas M.
não consegue dizer muito sobre ela.
Pensei na proximidade temporal
entre o salto de pára-quedas e o primeiro surto de M. ; pensei na vivêricia de
morte e renascimento, me perguntando
se a impressão da experiência se relacionaria à história da sensação de ter vindo à Terra numa espécie de reedição do
super-homem de Kryptonita. Lembreime então, dos relatos da sensação de não
permanência do espaço do início da terapia e propus nesse momento olharmos
as atividades de desenho e pintura feitas durante o nosso processo; M. deteve-se em seus primeiros desenhos, fazendo algum comentário sobre a necessidade de um cuidado na sua execução,
para que as formas não se desintegras-

sem.; de repente, veio-me a imagem da
terra vista de muito alto, a visão se modificando com a alteração do distância
entre o observador e o chão, o movimento de cair... Perguntei a M. se aquele desenho lhe parecia a visão da Terra,
se traduzia a experiência de saltar de
pára-quedas. M. respondeu afirmando
que sim; havia ali algo daquela experiência. Imediatamente resolveu iniciar
um novo trabalho no mesmo estilo, dizendo ser esse tipo de desenho extremamente prazeiroso de ser feito, no
entanto demandando de cuidado e concentração.
Essa é a atividade que faz atualmente, porém alternada com sessões em que
instala-se confortavelmente na poltrona para conversar. Tem me dito ultimamente que acha que convive com
duas verdades: a dos médicos, dizendo
que o que ele tem é uma doença, e a
dele, segundoa qual o que aconteceestá
num plano espiritual; de qualquer forma, completa, tem aprendido comigo a
ser mais feliz com o que tem e é no
momento. Por isso considera que vir à
terapia é uma forma de namorar. Comigo, tem "encontradopalavras" para descrever "cada vez melhor os pensamentos, e o que é mais difícil, as coisas do
coração..." Deseja falar de tudo que é
prazer e alegria como comida e amor.
Tem se fascinado com a descoberta de
um enorme desejo por mulheres e sabe
que se quiser na realidade encontrar
uma namorada, tem que sair à procura.
Enquanto não toma coragem, olha bastante, faz planos com a mãe de iniciar
um negócio, provavelmente um ponto

de cafezinho, promove churrascos para
familiares e amigos...
Sabe-se ansioso e reconhece um
medo enorme de não conseguir atingir
objetivos como encontrar uma mulher
para ter uma relação tão boa como tem
sonhado; talvez, como diz, por ter se
descoberto muito romântico, "por trás
da figura de fortão meio punk..."
De algum modo, percebe que
escolheu um "lugar para estar", de onde
pode ver tudo o que acontece a sua volta, enquanto ensaia em qual espaço e
de que forma caminhar.
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Resumo: fazendo uma análise contextual da intervenção da Terapia Ocupacional e da prática da
terapeuta ocupacional em farmaco-dependencia, levanto considerações e observações acerca da
clínica utilizando a experiencia desenvolvida no Programa de Orientação e Assistencia a Dependentes de Drogas (PROAD). Utilizo uma abordagem individual e outra grupal para exemplificação dos
questionamentos e traçado de tratamento.
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Dependencia-Independencia, Farmacodependencia,.

A PRÁTICA
DA TERAPIA
OCUPACIONAL EM
FARMACODEPENDENCIA
BRINCANDO NA
RODA DE FOGO
Observações Preliminares
Tratarei da prática da Terapeuta
Ocupacional em Farmacodependencia
a partir da clínica desenvolvida no Programa de Orientação eAssistênciaa Dependentes de Drogas (PROAD) do Departamento de Psiquiatria e Psicologia
da Universidade São Paulo.
As observações feitas buscam ampliar as discussões sobre a intervenção
da Terapia Ocupacional na Clínica da
Toxicomania,
onde,
segundo
BENETTON (1994), a direção na construção de um vínculo ativo é alimentado pela aproximação do fazer "que cria
a circularidade
na presença
da
terapeuta" (OI).

Minha abordagem acerca deste assunto fundamenta-se nos pressupostos de Claude Olievenstein, que assume a problemática da toxicomania
na equação: o encontro de um produ-

to com uma personalidade e um momento sócio-cultural.
Segundo SILVEIRA (1995), "os
toxicômanos se caracterizam por um
padrão de uso de drogas em que o elemento dependência assume papel de
destaque na relação dual indivíduo-droga. O que distingue, em última análise,
o toxicômano do usuário é o grau de
dependencia ao produto"(02).
A toxicomania passa a ser uma conduta assumida frente a um projeto de
vida insustentável, onde a comunicação entre o mundo interno e o mundo
externo só se viabiliza frente a uma
distorção das realidades vividas, ou
frente a uma nova imagem de si mesmo, não mais "eu", mas "eu-droga".
Esta distorção se dá pela alteração das
percepções, alterações dos vínculos
conseqüentes de uma postura aditiva.
Este projeto de artificialização da vida
entra em falência quando o paradoxo
do uso se acirra: "o toxicômano encontra-se aqui em um momento de
crise, quando percebe que continua
não podendo viver sem a droga e, paradoxalmente, não pode mais viver
com ela" (03).
Em linhas gerais, acreditamos que
este paradoxo não deve ser respondi-: Página 50 :-

do. Ele pode recriar as experiencias
extremas
de
dependenciaindependencia, onde na dependencia
absoluta estamos vitalmente presos a
uma provisão externa (ambiental,
amorosa, etc), mas correndo o eminente risco de aniquilamento se houver falhas. O caminho no sentido da
independencia implica numa nova
experiência na cultura, onde o encontro com o comum (no social) não pode
colocar em risco o que é próprio (indivíduo).
Nos recorremos
a
WINNICOTT, que descreve a jornada
do processo de maturação (desenvolvimento e crescimento) em três categorias: dependencia absoluta - dependência relativa - rumo à independencia.
onde a palavra chave é "integração".
que toma possível o Eu-Sou, que dá sentido ao "Eu-Faço". "A idéia de
dependencia individual é básica erc
tudo isso; no início, ela é quase absoluta e vai gradual e ordenadamente so.
frendo alterações:
de uma dependencia relativa caminha para ~
independencia. Esta não se toma absoluta, e o indivíduo visto como umdade autônoma não é, na realidad~.
independente do ambiente, ainda q...=
existam maneiras pelas quais o ind.:.
víduo maduro possa se sentir livre =
independente, ficando feliz por pc_o
suir uma identidade pessoal" (04,

o fazer, que na nossa clínica inclui
os materiais e a postura da terapeuta
ocupacional, na execução das atividades cria um trânsito entre eu-faço eu
sou intermediando, a princípio, este
"eu" composto eu-droga.
Para BENETTON (1994), na
consígnia do fazer, terapeutas e atividades colocam-se a disposição "para
construir, desde a recepção (do dependente e acompanhantes) no espaço que
se interponha entre o toxicômano e a
droga. Para abrir esse espaço é impossível deixar um dos dois de lado ou simplesmente retirar a droga de cena. É
preciso incluir sem excluir" (05).
Nossa intervenção
enquanto
terapeutas ocupacionais tem levado em
consideração o seguinte:

- a questão

da aderência do paciente
ao programa, onde acreditamos que as
atividades possam ser facilitadoras na
inclusão a um novo ambiente e representante do momento de crise (dar novas imagens a uma fala viciosa, estereotipada);

- o fazer como uma evolução natural, tanto do processo criador (as
mãos transformando um material)
como ampliando as relações de troca
no mundo;

- a apresentação da terapeuta enquanto a que ensina e faz junto atividades, facilitando a postura ativa, tão
necessária na constituição de um vínculo;

...

.

- a indicação específica para pacientes adolescentes e para as condutas
anti-sociais, onde o espaço criado pelo
terapeuta-atividadespode proporcionar,
desde a chegada ao programa, um espaço potencialmente favorável;
- o papel da família, da escola, dos
amigos, namoradas e outros grupos vistos como extensão da abordagem e inclusão no programa;

to específico;
- a constituição de um social onde
as relações de troca pelo fazer possam
gradualmente se estabelecer frente a
potência criadora não mais dual;

- a interdisciplinariedade, com a
ampliação de intervenções e modelos
terapeuticos, criando vários traçados
de tratamento

- terapia

(acolhimento

ocupacional II terapia ocupacional individual - psicoterapia grupal II terapia ocupacional grupal - psicoterapia
individual II terapia ocupacional atendimento clínico II terapia ocupacional- terapia familiar II TO - projetos de prevenção, etc);

- o fazer com as mãos transformando materiais, humanizando o imaterial,
ou simplesmente brincando para experimentar. A experiencia, ou melhor, experimentação, no sentido do manuseio
de elementos transformáveis (água +
terra = argila II água + pigmento = tinta
II água + terra + fogo = cerâmica, etc),

apesar de incluir etapas, não aprisiona
a um únicoproduto,ao contrário,o brincar com as possibilidades pode ser a
quebra do que é descrito como um ritual para o toxicômano.

Um esboço na prática
Há dois anos desenvolvemos um trabalho de assistencia e ensino no Proad.
Participamos do "Grupo deAcolhimento", porta de entrada do usuário no programa, num primeiro momento para
compartilharmos e num segundo momento para fragmentar a linguagem do
toxicômano. A partir do Grupo de Acolhimento e de uma triagem médica, traçamos em equipe o percurso de tratamento deste indivíduo: atendimento clínico,
psicoterapia
indi vidual,
psicoterapia grupal, terapia familiar,
terapia ocupacional individual, terapia
ocupacional grupal.
As indicações para o processo de
terapia ocupacional indi vidual ou grupal
são analisadas e orientadas frente a al-

- a possibilidade do atendimento gumas considerações: a emergência da
individual elou grupal, dependendo crise, a relação situacional do indivíduo
da indicaçãoe programade tratamen- frente ao trabalho, família e inscrição
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social; a relação com seu grupo de usuários; sua organização frente aos cuidados pessoais e atividades de vida diária. Em alguns casos trabalhávamos
numa intervenção específica de crise,
onde o fazer tenta desmanchar um processo de desfazer e destruiçãopelo afastamento social (trabalho, principalmente), pelo roubo e pela venda de objetos
próprios em troca do produto.
Exemplificando:
Atendemos M., 29 anos, várias
intemações por uso de drogas e padrão
de substituição de produto. Relatava
início recente de crack, porém sua droga de escolha era a cocaína. Temia que
o uso do crack (por necessidade financeira) em substituição à cocaína, o levasse
rapidamente
a
uma
desqualificaçãosociale perda do padrão
físico de que se orgulhava.Num primeiro momento, frequentava o Grupo de
Acolhimento diariamente, e a cada grupo descrevia com nítido "prazer - sofrimento" cada peça de sua casa que vendia para conseguir comprar a droga.
Assim foram os móveis, as pias, o vaso
sanitário, o butijão de gás e, enfim, a
porta, a porta de entrada de sua casa.
Este paciente associa a esta venda a
perda de sua privacidade como o representante de sua extrema degradação,
pois sem a "porta", sua casa "violada"
o deixava exposto para toda vizinhança
e, principalmente, para os traficantes.
Começamos o atendimento individual
de terapia ocupacional com três sessões semanais, e o excluímos de qualquer atividade grupal (inclusive o Grupo de Acolhimento), por entendermos
que a insígnia do "dependente exposto
e submisso" funcionava em sua dinâmica mais como agravante do uso
abusivo do que como limitador.Era este
"homem vício - degradado" que o grupo podia ver e esta imagem que viciosamente sabia apresentar. Começamos
construindo atividades para redecorar
sua casa, ou objetos úteis coIrio cortina, panelas, toalhas. De objetos para
casa, M. passou a confeccionar objetos
para seu uso, ao mesmo tempo em que
vai resgatando sua história familiar,
onde o trabalho artesana] sustentou seu
pai enquanto imigrantee sua família en-

quanto manufatureiros. M. reconstrói
este trajeto recuperando as relações "sadias" de trabalho, se associa com duas
costureiras e recupera a clientela perdida confeccionando chapéus para festas
juninas. A produção é levada para sua
casa, que volta a ser frequentada por pessoas "caretas". A partir do resgate do trabalho próprio, sua imagem de "degradado" vai se transformando para alguém que
quer coisas e quer coisas fazendo. O fazer, que antes era dever com o sustento
~amiliar e foi desmanchado para "pagar"
o vício, passa a poder ser vivido como
possibilitador de outra inserção social.
Neste momento,
sua vida pode
contextualizar-se sem a droga.

- o papel especial da família, da escola, dos amigos como comunicantes e
parceiros de ações;
- as atividades intermediando um
encontro com o novo, ora a terapeuta, a
equipe, o grupo, a família, a sociedade,
num círculo que, brincamos, deixa de
ser vicioso, quando olhamos os vícios,
para constituirmos um círculo de hábitos, hábitos de fazer e hábitos de vida;
- a importância da continuidade do
cuidado, da presença e da confiança,
quebrando um padrão de reação ao
repetitivo;
- a necessidade de se levar em conta

No último ano criamos um atendimento específico para adolescentes,
através de um Grupo de Terapia
Ocupacional aberto a todos os pacientes até 18 anos que quisessem participar. As discussões deste trabalho
foram incluídas num projeto de criação de um setor específico para adolescentes (assistencia, prevenção, ensino e pesquisa).
Levantamos algumas questões que
nos tem referendado na estruturação
deste setor:

- a dificuldade de vinculação dos
adolescentes em grupos predominantemente verbais;
- a relação com a terapeuta
ocupacional próxima à relação conhecida com o professor no ensinar a técnica de atividades. O conhecido permite
a inclusão da experiencia
toxicomaníaca;

- o espaço criado pela presença da
terapeuta ativa e pelo fazer, possibilitando a criação de um espaço permissivo para dúvidas, trocas, experimentos;
- a idéia de prevenção de riscos
(não só do uso abusivo, como daAids,
roubo, prostituição) através de representações concretas afastadas da idéia
do discurso moralista.

as diferenças essenciais entre os grupos,
em termos de padrões e costumes, isto
inclui as atividades com os amigos que
fazem uso de drogas, com os que não
fazem, com os grupos esportivos, escolares, etc;
No grupo de adolescentes toxicômanos temos nos surpreendido com o afastamento e estranhamento no uso de materiais e no poder criativo de construção.
Via de regra os materiais são explorados,
porém abandonados em função da fala
que repetidamente circula na droga, nas
experiencias toxicômanas e na solidão. A
aproximação da terapeuta vai se dando
pelo fazer na tentativa de capacitá-los a
usar as mãos, a brincar, usar símbolos,
sonhar com projetos de vida, a criar de
modo satisfatório para si e a encontrar sua
espontaneidade. Esta aproximação se dá
por um confronto pelo confronto em ato.

Conclusão
Para Claude Olievenstein, no tratar o toxicômano é necessário o oferecimento de múltiplos modelos de
identificação, é preciso oferecer diferentes espaços para que ele se encontre com seus pedaços estilhaçados.
Nem sempre a chegada ao tratamento implica um desejo de cura, ou mesmo um tratar a dependencia. Segundo um paciente do grupo de adolescentes, "brincamos com fogo num caminho cheio de pedras, numa alusão
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às pedras de crack; segundo este
mesmo paciente, ele não sabe bem
porque, mas estar presente no grupo de terapia ocupacional o faz
"sentir-se diferente, mais com ele
mesmo, e, com outras idéias na cabeça". Ele nos diz que é porque nós
o pegamos pelo pé.
Eu penso que neste momento ele foi
"pego" pelas mãos.

Ainda timidamente esta prática
tem provocado alguns esboços teóricos sobre a intervenção da terapia
ocupacional na farmaco-dependencia.
Pensamos que no momento de inclusão do paciente no tratamento, a técnica da terapia ocupacional é bastante indicada. Outra experiencia diz respeito ao exercício da prevenção de
riscos. No fazer, nosso olhar permite
uma compreensão da experimentação
enquanto aprendizado, na prevenção,
um aprendizado necessário para novas condutas.
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RESUMOS
ASSOCIAÇÃO PHILIPPE PINEL, UM OLHAR
DA TERAPEUTA OCUPACIONAL
Autora: Mônica Grant Rolim
Terapeuta Ocupacional da rede pública e Secretária da Associação Philippe Pinel.
Endereço: Rua Cons. Saraiva 953 - São Paulo - SP - 02037-021 - Brasil

"A práxis produtiva
é assim
a práxis fundamental,
porque
nela o homem não só produz
um mundo humano ou
humanizado,
no sentido de um
mundo de objetivos que
satisfazem
necessidades
humanas
e que só podem ser produzidos
à
medida que se plasmam
neles finalidades
ou projetos
humanos, como também
no sentido de que na práxis
produtiva
o homem se produz,
forma ou transforma
a si

mesmo. "
(Vásquez;

Conhecendo os problemas e as necessidades de uma parcela dos usuários dos serviços de Saúde Mental,
que apresentavam graves distúrbios
psíquicos e de uma parcela dos profissionais de Saúde Mental que não
tinham como prestar uma atenção
contí~ua e abrangente em função do
hiato existente entre os tratamentos
psiquiátricos e o meio social, um grupo de profissionais se incumbiu de
difundir uma idéia pouco conhecida,
a parceria de familiares, pacientes,
profissionais e comunidade, a fim de
se atender melhor e mais adequadamente às necessidades que o dia a dia
na instituição colocava.
Já estávamos em Maio/94 e mais
quatro meses passaram para que em
Setembro/94 fosse formalmente fundada aAssociação Philippe Pinel, uma sociedade civil sem fins lucrativos, que

1977, p. 197-8)

surge no Hospital-Dia do Hospital Psiquiátrico Pinel, reunindo trabalhadores
dos serviços de saúde mental, usuários
destes e seus familiares, além de pessoas da comunidade que se interessam por
desenvolver atividades assistenciais
nesta área.
Procurando promover o exercício da
cidadania de seus associados, através de
ações e práticas alternativas às do atual
modelo psiquiátrico hegemônico, a Associação tem a finalidade de viabilizar
projetos
com caráter
sócioreabilitativos inseridos no mercado, que
propiciem o desenvolvimento dos aspectos internos mais preservados e a
vinculação com o meio ambiente. De
forma a estimular simultaneamente a
capacidade profissional e a capacidade
produtiva de seus beneficiados; e a oferecer respostas mais efetivas às necessidades de moradia, estudo, lazer, cul-
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tura e trabalho.
Empenhada na transformação da
cultura que tende a estigmatizar,excluir
e arginalizar o chamado "doente mental", a Associação vem incentivando
a descoberta e a construção de novas
formas de relação entre sujeitos, formas estas que possibilitem maior autonomia e reconhecimento social.
Para poder cobrir esta vasta área que
se estende da clínica das psicoses à comunidade, a Associação trabalha em
termos de projetos produtores de movimento relacionados à saúde e à vida,
resgatando a subjetividade e o direito
de cada um ser e existir a seu modo e
com dignidade.

o primeiroprojetoa funcionarfoi
o Projeto Trabalho, que tem como idéia
central a criação de condições para uma
real inserção dos pacientes na vida pro-

se configuram como uma proposta de
trabalho protegido.

dutiva, buscando modificar a relação do
usuário com a sociedade, procurando
garantir maior independência e autonomia econômica. As Oficinas/Cooperativas de Trabalho, são parte do programa pleno de atenção ao paciente, oferecendo um espaço de aprendizado de
atividades, onde o indivíduo poderá adquirir técnicas de realização de atividades, a fim de poder realizá-Ias em outros ambientes obtendo a inserção social via realização de atividades e/ou produto realizado.

Nestes termos, já funcionam oficinas de culinária, tapeçaria e de realização de algumas etapas da fabricação
de produtos de terceiros. Atualmente
atendemos aproximadamente trinta pacientes, que além das atividades produtivas se ocupam da discussão das formas de gerenciamento das oficinas em
assembléias semanais além de inúmeras reuniões e discussões extraordiná-

Para, alguns, as Oficinas/Cooperativas de Trabalho são espaços de
transição para o mercado; para outros

rias. Gerir a organização do trabalho,
administrar os proventos, é parte de nosso projeto de recuperação do direito de
decidir o que fazer, como fazer e em

-'
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que condições fazer. Vemos nisso uma
forma de apropriação de sua estória, de
seu lugar, de sua potência, possibilitando uma estruturação e um fortalecimento egóico.
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RELATO SOBRE A AÇÃO DE RELATARA AÇÃO: UM ESTUDO
COMPARATIVODO DISCURSO NA TERAPIA OCUPACIONAL
Autora: Gilda Alice Centurión Braga

Terapeuta Ocupacional
Especialista em Terapia Ocupacional Psiquiátrica /CETO
Mestranda em Reabilitação / EPM-UFSP

A proposta deste estudo é verificar como se desenvolveu a assistência emTerapiaOcupacional
à pacientes internadas na Unidade Psiquiátrica do Hospital São
Paulo em diferentes períodos. É
um estudo comparativo relacionando o uso e compreensão das
atividades como instrumento

como um exercício constante de

tórica do instrumental terapêutico

referendar esta mesma prática,
buscamos nas teorias da técnica a

de área, ou seja, das atividades. As

terapêutico, através da categorização das referências encontradas em prontuários. Considerando o fazer atividades como

fundamentação para o material
encontrado nos prontuários. O
material é do âmbito da explicação de técnicas, desde o uso da
atividade como ocupação até
abordagens psicodinâmicas, não
havendo explicitamente preocupação conceitual.As relações entre o que foi encontrado, e as referências teóricas foram estabele-

uma experimentação de campo e

cidas a partir de uma visão his-

conclusões apontaram para: 1. diferenças na compreensão e uso do
instrumental nos dois períodos
pesquisados, 2. não existência de
relação entre categorias diagnosticas e atuação da terapia ocupacional, 3. alta porcentagem de aderência das pacientes a terapia ocupacional, 4. uso de procedimentos técnicos não referendados teoricamente pelas terapeutas ocupacionais e
demais técnicos da unidade.

.
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ATENDIMENTO

A CRIANÇA ESPECIAL

Autora: Ana Paula Martins Montanari
Terapeuta Ocupacional - Especialista em Saúde Mental, CETO
Rua Araguari, 1460 apt.ll06 - 30190-110- BeloHorizonte- MO - Brasil

A minha intenção será passar
minha experiênciaem atendimento à criança especial em meu
consultório.

ocupacional surtiaum efeito-efei- tentam inserir a criança e, quanto positivo, já que a criança apre- do ditas especializadas, não têm
sentava resultados e a farmlia es- como objetivo a alfabetização.
tava orientada e motivada a parti- Isto traz como consequência o
desânimo dos pais e um descréDepois de cinco anos de cipar do processo.
Atualmente realizo um traba- dito em relação ao futuro desta
experiência e aprendizado, consigo perceber o quanto me via li- lho bastante voltado ao contexto criança tão colocada à margemde
toda uma sociedade.
mitada no início desta profissão escolar com crianças hiperativas,
que tanto tem me dado retomo com distúrbios de aprendizagem,
A saúde mental da criança que
positivo.Afmno esta limitação,já distúrbios de comportamento e assisto é o ponto mais importante
a ser estimulado, buscando ativique no início de minha atuação, deficiência mental.
quando se falava em crianças eso objetivo da terapia é facili- dades próprias à vivência e à reapeciais, sempre vinha associado tar sua estadia na escola, propici- lidade desta criança, sem me deo termo reabilitação- física e ando atividades que busquem ter em patologias e diagnósticos
motora.Istosempre me trouxe um conteúdos cognitivos sem que a que, de certa forma, são imporcerto incômodo, pois me sentia criança perceba que está sendo tantes para nos clarear e apontar
distante desta forma de atuação, trabalhadanesse sentido.Mensal- caminhos,mas nunca para condujá que percebia a busca de expe- mente oriento a farm1iaem como zir formas de atendimento.
rimentar emoções e vivências participar diretamente do procesDeste modo, nós, profissionais
existentes em cada criança no so terápico, utilizando atividades da Saúde, temos muito a contriambiente terápico, sem uma pre- da vida diária para melhor e mai- buir para a melhor aceitação e
ocupação única com a movimen- or funcionamentodestas criança
aproveitamento destas crianças.
tação adequada na realização das no ambiente da casa e mesmo soditas especiais, em nosso meic.
atividades.Aos poucos,respeitan- cialmente.
Mas para que isso se tome rea:..
do minhas convicções, buscando
Este trabalho parece simples, temos que nos impor com:::
teorias que validassem minha mas tenho encontrado muita reTrapeutas Ocupacionais atuantes
prática e com supervisão, fui me sistência por parte da escolas que,
e, mostrar a potencialidade qu~
certificando que a minha terapia quando não especializadas, nem
esta profissão tem a oferecer.
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GRUPO DE TERAPIA OCUPACIONAL:UM PARADIGMA PARA
OS GRUPOS NUMA INSTITUIÇÃO DE TRATAMENTODE PSICÓTICOS
AUTOR: NELSON LUIZ MAGALHÃES CARROZZO - Psiquiatrae Psicanalista
Diretor Presidente do Instituto "A CASA"
Rua Dr. João Maia, 118 - CEP 04109-130 - São Paulo - SP

Trabalhando no Hospital-Dia
"A CASA" há 15 anos vim a conhecer bastante dos grupos de terapia ocupacional que fazemos
com os nossos pacientes psicóticoso
A partir da pintura coletiva,
uma atividade dos grupos de terapia ocupacional, pude pensar
numa correlação com os grupos
de psicoterapia e as terapias familiares.

dade expressa sem que ela fique
invalidada pela verdade do outro.
Cada um pode ter a vivência que
seu desenhofoi colocadoe que tosões, borrões, manchas, interfe- dos tem lugar. O trabalho com o
rências de toda espécie, até que verbalnos gruposde psicoterapiae
ao final se tem um resultado que nas terapiasfamiliarestem quasea
é produção do grupo todo.
mesma concretudeque esse desenho coletivo. O terapeuta e todo
o que se percebe é que o gru- grupo tem que dar conta, em seu
po, em momentos do seu proces- processo,de que as concretudesse
so, consegue que cada um dos transformem em alguma simparticipantes possa ver sua ver- bolização.
No desenho coletivo cada paciente, ao se expressar, vai fazendo seu desenho passar por cima
do desenho do outro. São inva-

.
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o LUGAR DA TERAPIA OCUPACIONALHOJE, SEU
CORPO DE CONHECIMENTO E SUA ESPECIFICIDADE.
AUTORA: SELMA LANCMAN
Docente do Curso de Terapia Ocupacional da FMUSP,Mestre em Saúde Comunitária pela
Universidade Federal da Bahia e Doutora em Saúde Mental pela UNICAMP

A procura pelos terapeutas ocu-

do conhecimento pelas quais os t.os.

pacionais por cursos de pós-graduação, tanto a nívellatu-senso - vi-

vêm passando, uma ampliação no

sando subsidiar a prática clínica,

correntes de avanços no campo da

quanto a nível strictu-sensu - visando a formação de pesquisadores e

saúde e do lugar que estes profissi-

ser por nós melhor absorvidos e
elaborados.

campo de trabalho da profissão de-

onais vêm ocupando nas instituições nas quais trabalham.

professores de ensino superior, tem
provocado mudanças no perfil des-

Como a nossa formação, no
tem
se
dado
atuação e até nos paradigmas da Brasil,
prioritariamente em outras áreas,
profissão.
uma vez que a nível strictu-sensu
Os terapeutas ocupacionais eles não existem, isto tem provoque tinham um perfil mais técni- cado, de um lado a abertura da
co voltadopara uma atuação emi- profissão cada vez mais para a
nentemente clínica vêm amplian- interdisciplinaridade e de outro o
do seus horizontes e ganhando risco de uma perda de identidade
espaço como criadores e transfor- e da diluição dos conteudos espemadores do sistema de saúde no cíficos da terapia ocupacional.
qual estão inseridos.A busca pela
geração e sistematização dos coA crise pela falta de sistemanhecimentos faz, hoje, parte da tização do nosso conhecimento
preocupação dos profissionais e que marcou o início da década
dos estudantes.
de 80, hoje é expressa num "excesso" de counteúdos importaSoma-se às mudançasno corpo dos de outras áreas que precisam
tes profissionais, so seu campo de

I
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Vimos nos apropriando de teorias e metodologias próprias de
outros campos do conhecimento
e procurando transpô-Ias e adapta-Ias às nossas necessidades
explicativas, mas a necessidade
de sistematizarmosum referencial
próprio é de grande urgência, no
sentido de podermos dialogar
com a ciência em em posição de
igualdade e contribuirmosao acumulo do saber inerente ao conhecimento científico.
Cabe-nos a tarefa de refletir
sobre o corpo do conhecimento
que hoje faz parte da formação do
t.o., assim como suas novas necessidadese especificidades,para
que possamos inverter o eixo de
reflexão que nos últimos anos tem
sido marcadamentede "fora"para
o "interior" da profissão.

