Especial

A Fé e o Fogo.

Só se for uma crônica eu respondi para JÔ Benetton
quando ela me pediu para escrever na Revista do
Centro De Estudos de Terapia Ocupacional. A amiga
foi compreensiva: "pode ser cronica, artigo ou o que
quiser".
Era uma das últimas supervisões que danamos juntos
para a equfpe do ambulatório de crise do
Departamento de Psiquiatria e Psicologia Medica da
UNIFSP e o convite parecia uma boa forma de
encerramento. Mal ela virou as costas e me perguntei
um tantoperdido:- Escreversobre o quê?
Poderia recordar nossos seis anos à frente do
ambulatório. Lembraras discussões para formularmos
nossa idéia de crise; a constituição da equipe
multidisciplinar ou a importância de darmos
supervisão conjunta para psiquiatras, terapeutas
ocupacionais e terapeutas familiares. É, eu poderia
escrever estas coisas mas não me animava. Achava
que o texto sairia demasiadamente técnico ou citaria
fatos e conquistas que isolados nada diriam ao leitor.
Ainda com esta sensação de frustração, fui dar mais
uma supervisão. Era dia de encerramento. À cada
quatro meses ocorre um rodízio de residentes e,
embora as terapeutas ocupacionais permaneçam um
semestre, aproveitamos esta transição para avaliarmos
nosso funcionamento.
Foi a primeira vez em seis anos que me vi fazendo
isto sem a JÔ e ainda a nova supervisora Solange
Tedesco não pode comparecer. Estava sozinho na
frente de um grupo relativamente grande e parecia
que para despedir-me realmente da amiga, era
obrigatório sentir sua falta.
Em meio à discussão, uma especializanda pergunta:
- "Mas por quê você chamou as terapeutas
ocupacionais para este ambulatório?". A questão,
que poderia ser simples e técnica, remeteu-me ao
tempo de residente. Pude reviver com força o antigo
sonho de trabalhar numa comunidade terapêutica.

Paulo Bloise

Era lá onde eu esperava encontrar atendimento
humanitário para os psicóticos. Um espaço meio
mítico, povoado pelos pacientes que se sentiriam
em posição de igualdade em relação à equipe
multidisciplinar. Fascinado eu imaginava a faxineira,
o atendente, os diversos terapeutas e pacientes
sentados a procura de soluções. Em vez de
resignação, de aceitar uma fórmula hierárquica onde
o topo costumava ser o psiquiatra, eu enxergava uma
enorme fogueira com toda esta gente se perguntando:
E hoje? E agora, o que fazer? (Não sei o porquê da
fogueira, mas tinha fogueira no meu sonho).
Foi por isto que eu chameiJô Benetton. Para procurar
alternativas humanas e criativas nos indivíduos que
passassem na emergência psiquiátrica. Sabíamos,
desde o início, que se quiséssemos respeitá-Ios,
teríamos que começar valorizando nossa equipe,
tratando-a com igualdade. Nunca acreditamos que
os pacientes que nos procuram estariam sob a
responsabilidade do psiquiatra auxiliado, apenas, pela
terapeuta ocupacional ou terapeuta familiar.Para nós,
todo elemento da equipe devia se sentir igualmente
responsável pelo sujeito em crise.
Dito isto, mudo de assunto - esta é a vantagem da
crônica - escreve-se o que vem à cabeça. Nesta
mesma supervisão, discutimos uma mulher que após
o suicídio do marido, tentara matar-se. Bastante
deprimida e medicada, o simples fato de escolher
um~ atividade na sala de TO já lhe parecia muito
penoso. Ao término do tratamento - atendemos em
média três meses cada individuo - rep~samos, como
de costume, o caminho que ela percorreu na crise.
E esta "trilha", que nós já observamos em tantas
pessoas, soou novamente maravilhosa. Enquanto
escutávamos a terapeuta ocupacional e a psiquiatra,
visualizávamos sua progressão, do tricô às telas e
desta a um trabalho fino de aq4arela. A paciente
exibia um verdadeiro
mapeamento
de sua
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recuperação egóica. Mas, mais do que uma simples
reconstrução, ficavanítido um crescimento individual
com a aquisição de novas possibilidades na vida.
Parecia-nos que seu ego ia sendo reforçando e,
estimulado pelas atividades, conseguia dar vazão ao
potencial criativo da paciente. Vê-Iadespedir-se com
suas pinturas, escutá-Ia dizer que queria fixá-Ias em
seu local de trabalho e mostrá-Ias aos amigos, era
presenciá-Ia nutrir-se de sua própria criação.
Alimentar-se da depressão.
Bem eu contei este caso e antes de terminar,
introduzo mais um assunto. Enquanto ouvíamos o
relato da terapeuta ocupacional,
notei um
acanhamento no ar. E o estranho é que esta reação
não me soava específica daquela moça. Parecia algo
mais arraigado, talvez a mesma insegurança que eu
observei em outras estagiáriase profissionaisda classe.
O curioso é que a paciente melhorou
consideravelmente e a atuação da terapeuta foi muito
séria e competente. Logo, aquela contenção e
insegurança
ao nos contar a evolução dos
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atendimentos destoava do trabalho executado. Eu
estava esperando mais comemoração, rojão e barulho.
Sim, devemos comemorar o sucesso, festejá-Io,sem
medo de parecermos ridículos. Ridículo é, no final
do século, acreditarmos que o futuro dos tratamentos
venham somente das medicações e neurotransmissores. Então eu me vi dizendo as terapeutas
presentes':
"Ei, não assumam esta posição de auxiliares!
Apareçam mais.Tomem espaço, escrevam suas idéias,
discutam abertamente com os psiquiatrase psicólogos
suas visões do tratamento. Dirijam mais os casos,
publiquem artigos, penetrem fundo na saúde mental
e ensinem um pouco de arte e habilidades para todos
nós,",
Foi só neste momento que eu percebi. Meu artigo
estava pronto.

Paulo Bloise: Psiquiatra, psicoterapeuta.
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o Casamento.

jô Benetton

Marina não sabe se se considera uma mulher de
meia idade ou de idade
anos parecem redondos,
vida. No rosto, quando
maturidade. O metro

inteira. Quarenta e cinco
um círculo fechado, uma
espelho, a flacidez da
e setenta do seu bem

presente. Saindo do fundo da sala, caminhando
lentamente e com o olhar fixo nele, sentou-se na
terceira fila, numa cadeira no centro do anfiteatro.
Fez-se silêncio por alguns segundos. O olhar de fora
de Mário vagava entre as pessoas enquanto cumpria
a tarefa de responder polidamente meras questões
políticas. O de dentro havia visto Marina.
A volta pra casa, em carros separados, mantinha
inalterada a rotina - o banho, duas ou três frases
jogadas fora, um copo de leite, uma maçã, a leitura
no leito.

proporcionado corpo, tem a tranqüilidade de ser
sábio. Como quando se sabe o que quer, caminha
altiva em trilhas, estradas ou na vida.
Mais do que verdade, este é um sentir que nasceu
quando tinha vinte e um anos. Estava em algum ano
do curso de Arquitetura e grávida. Mário esperou- a
por apenas quinze minutos, no atraso, para um Marina fala algo de fome e dor de cabeça. Mário
casamento rápido na igreja da Consolação. Muitos estende-lhe o copo de leite e uma aspirina. Depois,
amigos não estavam, pois era dia de reunião do levanta e vai à cozinha. Toca o interruptor e na soleira
partido. Além disso, Mário tinha que desencumbir- da porta está contemplativo.
se rapidamente desse compromisso, pois à tarde teria Por impulso, apenas por impulso, em ação lenta e
o último exame para graduar-se em Direito.
leve, arruma uma bandeja grande, os copos, o vinho,
Na única foto desse dia, ambos trazem um sorriso as tOITadas,
os potes de manteiga,caviare queijo.
largo e olhos iluminados, que alguém não cético Subindo a escada se descobre salivando. No quarto,
diriam que eram felizes. Devia ser um dia muito Marina pousando o livro no colo, ilumina a cena
quente. as pessoas na foto estavam com roupa muito com ternura.
leve e a luz na foto diz de um sol a pino.
Com a bandeja nos lençóis, Mário serve vinho
Agora, Mário está Ministro e discursa- Sras e Srs., enquanto a mão esquerda repousa sobre a direita de
para finalizar isto que pode até ser uma série de Marina.As palmas das mãos se encontram e os dedos
justificativas, deve também ser visto como motivos. se curvam num abraço quando brindam na primeira
A questão da moradia popular, sob ângulo político é comemoração do casamento.
assunto eleitoral, como vértice administrativo, isto é,
no ministério é um problema sem solução, e para os
senhores arquitetos nem sequer posso vislumbrar
uma forma de ser, nesta Associação, dianteda atuação jô Benetton
Membro da Academia Piracicabana de Letras
nacional,um lugarpara discussão.
Contaram-me que foi dessa frase que Marina se fez Publicado nojornal de Piracicaba em 4/01/97
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1996
jô Benetton"

No criado mudo acumulam-se os recortes, as páginas
e os encartes de jornais e revistas. De tempo em
tempo eles são revistos. Na ilusão da memória, são
jogados fora como papéis velhos. Nesse mesmo
movimento, novos começam a ser compilados.
Desta vez está sendo diferente. as notícias e os artigos
adquiriram importância, com o tempo, ainda maior.
Os fatos de um e outro informe parecerem ter relação
entre si. Eles se associam de tal forma que acabam
por se transformar em fatos novos a serem
comunicados.
Oiticica, Artaud, Clark, e Bourgeois, instalaram na
Bienal da Memória, o gene defeituoso do cardíaco, a
autocritica do P.T.,o Peru torrado pelos sem -terra, e
a falta de verba para salvar os bancos.
Eva, apesar do sucesso absoluto em trilha sonora,
"evita" o microfone para não cair na tentação dos
nomes em listas ou funcionários em filas.
Os EMESde mulheres famosas, também Marias no
transito da Metrópole, se atrapalham com os EMES
da Prefeitura e outros EMESmais. Em se tratando de

- De passagem pela Nova Zelândia, EH.C., resolve a
contenda entre fazendeirosinglesese as nativasMaoris.
- B.C.do norte ( Presidente) e B.C. do sul, apesar
de protestos e processos usam bem a serotonina
distribuindo felicidades.
- A poesia como opção para o Natal, iguala classe
social, neste balanço anual e pede rima de conecção
na educação para Renatodo M.E.C.em 97.
- Notícia local- Depois de votar bem, Piracicaba tem
os Amigos do Museu que não deixam a Memória
deteriorar.
Os artistas da Academia, da Associação de Artistas,
do Clube de Escritorese da Escola de Músicainserem
a Noiva na globalização. Por fim os colegas do Jornal
que não deixam de forma alguma o ano algum passar
em branco.

EMES,os duplos como os de Marilyn, Mercury e
Mastroianni,deixam o futuro definitivamente sulcado
pelas lágrimas de Man Ray.
- Urgente - No Bairro da Saúde, o Jatene, o Versolato jô Benetton*
e o Warhol radiografam vestígios do batom assassino Membro da Academia Piracicabana de Letras
usado como mercúrio cromo em berçários.
Publicado no jornal de Piracicába em 03/01/97
- Curtas- diante do leite que ela mesma derramou,
Zélia desmaiou!
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A an.coragem no caminho da psicose:
um estudo clínico do uso de atividades e sua
compreensão no tratamento de psicóticos.
Autora: Sonia Maria Leonardi Fe17'ari
TerapeutaOcupacional com especializaçãoem Saúde
Mental pelo CETO,e especialização em Coordenação
de GruPos e Análise Institucional pelo Instituto '~
Casa". Diretora do CETO e diretora científica do
Instituto '~ Casa".
Endereço: Rua Fradique Coutinho, 1945 cep:05416002 São Paulo- Brasil
Resumo: Dentre as novaspsicoterapias desta década,
a Terapia Ocupacionalocupa um lugar importante
enquanto técnica de intervenção para pacientes
psicóticos.O objetivodesseartigo é dar essencialmente
uma pequena retrospectiva histórica da Terapia
Ocupacional e introduzir algumas formulações
pessoais e rif'erências teóricas que a autora utiliza
em seu trabalho.Finaliza com um caso clínico para
melhor ilustrar os conceitos.

com o objetivo de distrair e acalmar aquele que era
consideradolouco.
Esse quadro se modifica , com o trabalho de Luis
Cerqueira que, a partir de 1960 até meados de
1980, institui a socioterapia, dedicando-se a difundir
e implantar propostas de modernização na assistência
psiquiátrica, desvinculadas do arcaísmo e dos
métodos repressores vigentes. Isto se dava através
da criação de serviços extra-hospitalares de atenção
à saúde mental, e da flexibilização das estruturas do

hospital psiquiátricotradicional. Criticavae~e modelo
que, até o momento, só contava com uma úni.ca
opção assistencial, assim como sua ineficácia, vista
como produto de uma ilusão,uma vez que "um único
método atendia à doença e ao doente, sem sair do
modelo exclusivamente
médico, sem fazer
concessões aos enfoques psicológicos e/ou sociais
Palavras-chaves: terapia ocupacional, psicose.
ou mesmo a modelos integrativos"l .Enfatizava
também que "drogas podem curar doenças, mas
quem pode curar doentes é a terapia ocupacional e
as socioterapias"2.
Nesse sentido, a Terapia Ocupacional deveria ser
aceita como um princípio diretor e o hospital
psiquiátrico concebido, acima de tudo, co1. Retrospectiva histórica.
mo praxiterápico e só depois médico-clínico. Numa
Estudando o processo de desenvolvimento da escala evolutiva, a Terapia Ocupacional seria o elo
Terapia Ocupacional no Brasil, constata-se que o inicialque conduziria à comunidade terapêutica. Para
surgimento do trabalho e do lazer, como formas de tanto, seria necessário que o praxiterapeuta soubesse
intervenção psiquiátrica, ocorreu no processo de manejar adequadamente, além das atividades, a
institucionalização da loucura. Nesse momento, a relação transferencial intra-equipe e com os pacientes,
necessidade de exclusão, de confinamento e sendo este aspecto para Cerqueira a base da
normatização eram os princípios fundamentais da comunidade terapêutica. Considerava a praxiterapia
assistência ao doente mental.='Iesse panorama, as como o lugar privilegiado para o acontecimento de
atividades propostas aos internos cumpriam com Q5 "encontros", defendendo, portanto, a importância de
mais diferentes objetivQ5:normalizaçãodo comporta- que qualquer candidato a profissional, dentro da
mento, regulação do espaço asilar, manutenção e área psiquiátrica, iniciasse sua formação nesse setor.
sustentaçãoeconômicada instituiçãoe por fim,ocupação Para ele, essa iniciação era um verdadeiro tes~e
do tempo livre,através de atividadesrecreativas,sempre vocacional, pois tinha dúvidas de que "aqueles que
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não tolerassem este cotidiano pudessem se tornar

bons especialistas"3..

aprofundado clínica e teoricamente por jô Benetton.
é a base para se pensar hoje a Terapia Ocupacional
desde um referencial dinâmico. A prática clínica que
apresentarei a seguir está fundada, essencialmente
nessa orientação.

Em 1991, a terapeuta ocupacional jô Benetton,
publica o livro "Trilhas Associativas - Ampliando
Recursos na Clínica das Psicoses". Trata-se do
resultado de anos de estudo e pesquisa sobre a clínica
da
Terapia Ocupacional, chegando a alguns
pressupostos de grande importância para seu 2. Clínica das Psicoses e Terapia Ocupacional
direcionamento
e entendimento.
Propõe a
"composição de uma trilha associativa num campo As formulações que apresentarei foram elaboradas
transferencial", trabalho feito em conjunto entre não somente a partir de um corpo teórico, mas
terapeuta e paciente cujo objetivo é correlacionar sobretudo inspiradas na prática clínica, que venho
fatos, objetos e pessoas, através das atividades feitas desenvolvendo há 18 anos no Hospital-Dia do
pelo paciente. Estassão revistas "em busca de lugares Instituto "A Casa", com grupos de Terapia
comuns, de semelhanças
e diferenças,
de Ocupacional compostos por pacientes psicóticos e/
identificações e nomeações, de tal forma que façam ou neuróticos graves.
parte de um todo historicamente composto nessa Para François Perrier, "o relato de uma psicoterapia
relação".Inscreve a Terapia Ocupacional no "jogo da de esquizofrenia é primeiramente o testemunho de
comunicação", que se estabelece na "articulaçãoentre uma aventura; aventura de um clínico às voltas com
manifestação do desejo, ação desempenhadado doente o enigma da psicose, sua própria concepção da
ao trabalhar,e na expressão contida na atividade artística". psicanálise e as reações de sua personalidade"4.
Redimensionavários aspectos da Terapia Ocupadonal, Segundo ele, trata-se de uma situação um tanto
ao sugerira dinâmicaexistente na relaçãoterapeuta- precária, para aquele que tem que enfrentar o desafio
padente- atividade,que constituio "campotransidonal", de ser, ao mesmo tempo ator e participante de um
a " zona intenTIediária
de experiência"entre o "de dentro modo de cura, sem que com isso se transforme nc
e o de fora",entreo "eue o "nãoeu",atravésda perspectiva instrumento da causa psicótica.
de Winnicott. Nessa orientação, a precariedade do Dessa forma, é importante pensar num ativismc
paciente psicóticode apreender o real não lhe permite terapêutico -inicial necessário, cujo objetivo é a
ter um acesso completo a essa área intermediária. instauração de um campo, onde a dualidade possa
Oscila entre uma completa indiscriminação entre ser vivenciada com uma experiência possibilitadora
realidade interna e realidade externa e alguns da entrada do simbólico, sem as marcas do terror de
momentos onde pode entrar numa relação lúdica reencontro com uma situação de perda de si mesme
com o outro. Qualquer que seja a precariedade dessa e do outro. O terapeuta não é, nesse processe
área intermediária, o padente psicóticonão investirá somente o provedor, administrador ou catalisador
nessa áreado jogoa não ser que o terapeutaocupadonal das relações afetivas, mas também aquele que
promove a recriação ou até mesmo a criação de
seja capaz de jogar.
A contribuição de Cerqueira, sua reformulação e mundo do psicótico.
mudança do significado do uso de atividades como O encontro com o psicótico demanda, por parte de
recurso terapêutico, sua afirmação de que a Terapia terapeuta, um compromisso pessoal, tendo que
Ocupacional era um tratamento psicológico e a suportar a "insegurança na pesquisa por terra.;,
importância que dava ao trabalho em equipe, tudo desconhecidas"S. Compromisso que deve se'"
isso faz considerá-Io o introdutor da Terapia
encorajado como "motor da ação terapêutica"6.Nesse
encontro, o terapeuta se depara com alguém que
Ocupacional dinâmica no Brasil, no âmbito
institucional. Seu olhar, complementado, ampliado e não tem posse de sua história, que na ausência de
10
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um discurso próprio repete um discurso familiar,
único que lhe foi dado, impossibilitado de conhecer
e contar sua origem. Falasincompreensíveis, modelos
relacionais aprisí"onantes, -o sofrimento. do
enclausuramento nos delírios, nas alucinações e na
solidão, a busca desesperada de um sentido para si,
para sua origem, uma história em pedaços, caminhos
interrompidos, algumas tentativas de reconstrução,
na maioria das vezes sem êxito.
A desarticulação, dissociação e fragmentação
aparentes em seu discurso, que muitas vezes
impedem o estabelecimento de uma ponte de
comunicação verbal, também se denunciam no fazer
desses pacientes:
impossibilidades de concretização, estereotipias,
produções muitas vezes despossuídas de um sentido
próprio, desconectadas de seu desejo.
O que modifica esse tipo de produção é a entrada
do terapeuta. Este pode intervir, criando um campo
propício ao surgimento de formas e conteúdos
expressivos, que podem adquirir um novo sentido,
uma vez que são escutados de maneira inédita.
Tratar psicóticos é aceitar o convite para uma viagem
onde não há como ter um roteiro préestabelecido;
onde ser estrangeiro é a marca dos dois viajantes
(um em relação ao mundo do outro); onde o
terapeuta (aquele que se oferece a acompanhar o
paciente nessa viagem) tem que ter um gosto pelo
inusitado, uma certa paixão pela aventura. Nessa
incursão ao desconhecido, o terapeuta ocupacional
leva em sua bagagem de viagem, além do seu corpo,
sua história e suas marcas, uma ferramenta a mais,
que marca um diferencial em sua prática.
Essa ferramenta é a atividade, da mais simples a mais
complexa,que deve ser utilizada na tentativa de
instaurar um campo onde a expressão, a informação
e a comunicação,
se tornam os elementos
fundamentais na constituição do vínculo terapêutico.
Deve, porém, conhecer e dominar materiais e
atividades a fim de poder, em determinados
momentos, a partir do conhecimento da técnica,
instrumentalizar o paciente para que este tenha a
oportunidade de vivenciar acontecimentos e entrar
em contato com conteúdos expressivos inacessíveis

até o momento. É nesse contexto que, o terapeuta
ocupacional sugere materiais, indica atividades, faz
intervenções ~a própri~ atividade do paciente. Isto
se dá nãó somente com o objetivo de estimular a
expressão e a comunicação de um mundo interno
conturbado, mas e principalmente com o intuito de
.

incentivara experimentaçãode novasformasdo fazer,
de criar, de captar o mundo, trocar, relacionar-se com
a sua própria produção e com os outros. Além de
tudo isso, os aspectos de construção inerentes às
atividades, (início, realização e término), facilitariam
a vivência de processo, experiência também inédita
no universo psíquico desses pacientes.
Essas indicações de atividades, que o terapeuta faz
para o paciente ou para um grupo, ou as intervenções
feitas na própria atividade que está sendo realizada,
podem ser consideradas ações interpretativas,
possuidoras de um valor ou de uma função
interpretativa. A partir da leitura, do entendimento
ou do mapeamento que o terapeuta faz de um
acontecimento individual ou grupal, este pode fazer
uma interpretação que não é comunicada de forma
tradicional, mas traduzida para o paciente ou para o
grupo sob a forma de uma intervenção. Quando a
criação ou a vivência de uma cena ou imagem, ou
a expressão de algum conteúdo através da atividade
se torna impossível, busca-se com uma ação
possibilitadora a produção de algum sentido, saída,
movimento, ou seja, desobstruir fluxos interrompidos
nesse processo. É na validação,por parte do terapeuta
da circulaçãopor alguns aspectos que emergem nesses
momentos, que está a tentativa de produzir alguma
transformaçãoque permitaa entrada do novo.
Um árduo trabalho: sugerir, intervir nas atividades,
com o cuidado de não compreender apressadamente
o que pareceria indecifrável; não nomeando,
antecipadamente, aquilo que pode se transformarem
algum momento num tipo de diálogo, constituído a
partir de diferentes códigos comunicacionais ou de
diferentes linguagens. O terapeuta deve manter os
seus sentidos aguçados e abertos a tudo o que de
desconhecido e de fundamentalmente próprio ao
psicóticoestá para ser descoberto,para que, então, uma
intervençãornm fi.mc:ia1ar
COOlO
uma ação interpretativa.
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Essas ações só podem adquirir um sentido quando o

construção de um todo não mais indiscriminado.

campo

O lugar do terapeuta ocupacional,

terapêutico

está instaurado,

o vínculo

estabelecido. Assim, o terapeuta interpreta e traduz,

desses grupos,

dentro da história que ele tem do indivíduo e/ou do

deste

grupo, ou ainda da ficção que vai construindo,

observação,

tentativa de significar produção e produto,
de uma nova metáfora.

na

à procura

uma

imagens

grande

produzidos

para se pensar o tratamento de psicóticos, transposta

momento

para um grupo de terapia ocupacional,

paciente

exato de intervir,
trilhe

lidando

escolhidos

vivências

companheiros dessa viagem, que carregarão, em suas
malas, todos os materiais e ferramentas necessários
para a realização de alguma viagem. Uma excursão

desconexas.

de permitir

um caminho

outros integrantes,

te- rapeutas como

aparentemente

no e pelo grupo. É preciso esperar o

na maioria das vezes, caóticas. Escolhem, ou são
dois

de escuta.

e afastando-se dos acontecimentos

diferéntes viajantes com diferentes histórias de vida,
por um ou

possibilidade

de poder transitar por idéias, cenas.

aproximando-se

teríamos

é portanto bastante delicado. Exige

e ações

Pensando na imagem da viagem a dois, proposta

na coordenação

próprio

que urr.
no grupo.

com os efeitos que isso pode causar nos
que

ou o momento

são lidas

de intensificar

e entendidas

como

acontecimentos do grupo como um todo. Atento para
fazer uma conexão, produzir um sentido. Como se o
. terapeuta, nesses momentos,

fizesse o trabalho de

onde cada um quer ir para um lado ou para lugar

edição de um filme, associando ou justapondo cenas

nenhum, ou não sabem como, nem para onde ir.

isoladas que podem

A introdução

colocando

de atividades

num grupo

amplia a

então adquirir

um sentido:

legendas onde não há diálogos

,

nerr.

possibilidade de comunicação, expressão de conflitos

mesmo palavras; ou uma trilha musical que pode

inconscientes, permitindo ao paciente e/ou ao grupo

servir de eixo condutor

a criação e a vivência de cenas e imagens, que a

compreensão de uma história que está sendo contada.

estrutura e dinâmica espontâneas de um grupo verbal

construída

não oferecem. Processos identificatórios
são desencadeados
produto.

e partilhada pelo grupo.

e projetivos

pelo fazer, seu conteúdo,

As atividades podem

ou pano de fundo para a

seu

fraturar o discurso

3. Um caso clínico.

manifesto de palavras, gestos, ações estereotipadas
que ocultam a emergência inconsciente.

A partir de um exemplo

Penso que a função de um coordenador
de terapia
primeiro

ocupacional

momento,

com psicóticos

investir

é, num

na instauração

campo, onde o paciente vivencie
possível, introduzindo

de grupos
desse

uma dualidade

atividades que facilitem sua

criação, servindo de base, de substrato, para que o
paciente possa participar

de um processo grupal,

ampliando seu universo relacional. É necessário que
se ofereçam múltiplas possibilidades

transferenciais

e de realização de encontros. Nesse sentido, um grupo
, coordenado por mais de um terapeuta, vai ajudar o
paciente em suas escolhas, o estabelecimento
diferentes

vínculos.

terapêutico:
história
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a possibilidade

composta

experiências

É nessa riqueza

de

que está o

de construção de uma

de diferentes

capítulos

e

vinculares, que se complementam

na
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terapia
ficarão

clínico

ocupacional,
alguns
claramente ilustrados.

de um grupo de
desses

aspecto:'

Trata-se de um grupo, composto por oito pacientes

e coordenado por dois terapeutas. O processo St:=
inicia, quando uma das

pacientes trabalhava su"

alta, outra participava pela primeira vez do grupo, "outro retomava de um afastamento de um mêdecorrente de uma cirurgia.
Essa nova configuração do grupo trazia um cert:
desconforto,
um clima um tanto tenso. Nur:

determinado momento, um dos pacientes - o qt :
mais faltava, por ter grandes dificuldades d-.:
concretizar qualquer projeto, porém com excelenteidéias - propôs ao grupó que pusessem "a mão r_

massa", que fizessem algo de peso
paciente,
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um material do qual gostava muito,que trouxera já
há algum tempo, sem ter conseguido utilizar. Eram
dois manequins de mulher feitos de plástico, trazidos
de uma loja de lingeries: dois troncos de mulher sem
cabeças, braços, pernas e ocos. Seu projeto anterior
era juntá-Iospara fazer uma mulher com dois corpos,
um jovem e outro envelhecido, mas não pudera
concretizá-Io.
Os pacientes, entusiasmados com a sua proposta,
começaram a tomar posse do material, brincando e
tocando nos corpos. O paciente, que havia dado a
idéia, assustou-se diante dos dois corpos de mulher
nus,dizendo que seria muito perigoso mexer neles,
afastando-se um pouco da cena, mantendo-se à
distância, mas atento ao que acontecia. Várias
perguntas iam surgindo sobre o que poderiam, afinal,
fazer com aqueles dois corpos: duas mulheres
grudadas, duas mulheres separadas ou uma mulher
e um travesti.
Uma paciente, frente à inquietação surgida no grupo,
tentou tranqüilizar-se e tranqüilizá-Ios, dizendo que
poderiam fazer um homem e uma mulher. Calma
momentânea, pois a questão que surgiu a seguir era
bem mais angustiante: "Seriapossível transformar o
corpo de uma mulher no de um homem?""Ésimples",
disse um dos pacientes, "é só cortar os seios":
As mulheres ficaram horrorizadas, protestaram e não
permitiram.Nesse momento, a coordenação legitimou
as tentativas e a necessidade
do grupo de
experimentar construir dois corpos discriminados, o
de um homem e o de uma mulher, sem sofrerem
amputações
ou desmembramentos.
Os
coordenadores disseram aos participantes que, se
quisessem transformarum dos manequins num corpo
masculino, poderiam fazê-Io,recobrindo os seios com
a técnica de papier-machê, criando assim, um tórax
mais forte, mais másculo.
O grupo se sentiu aliviado, pois aquele personagem
não precisava ser um travesti, tampouco era
necessário extirpar seus seios para que ele se
transformasse num homem, percebendo nesse
momento que era possível construir e criar sobre os
manequins de plástico. Os pacientes foram se
organizando, escolhendo o que cada um iria fazer;

quem iria cuidar do homem e '" _ e~
mulher; como e quem seriarr. e-,...e-..r~-

Três pacientes mulheres co~..

_ .- _

- .

corpo da mulher. Uma de sua a.;~..._
de seu corpo e a terceira dos a~
nu foi pintado de uma forma 2'~"':"'-._ ~.
~

uma das pacientes que, até o m~=:'e--de sua sexualidade e que err. "...delirantes

dizia querer

tornar-se

-

-

~:t: -.

biquini ousado, deixando um G ... ...ecom a ajuda de outra paciente ~ez
colocar na cintura, colou purpurÜ"_~
do

corpo,

transparente

recobrindo-o

dep~~'

- - --~_

--r

~

azul. A cabeça fu ~

~i::' - __ -

paciente, o rosto, maquiado, recehe~ - - _
escuros, e uma peruca feita de ~_~..
colorido. Braços e pernas foram fe~: ',nylon

preenchidas

com algodãc':

.~..

pulseiras, anéis; e nos pés, sapawr..i.5

. _._

...

..

lantejoulas.

O envolvimento

das mulheres n.. ~ -. .

corpo sensual, bonito, delicado.
feminino, foi trazendo-Ihes granae
ao mesmo tempo, criou uma nc'.
~~

~

'_.
~

-."'.

elas, pois competiam e disputa' '<..~ :'"--- ;:- 'i ~~
sabia mais como era o corpo de ...:r'...:-' _ ...:
r
~
conhecia melhor o feminino.
Paralelamente, ocorria a árdua cJr..s,: ~.. _ :: .::-~
do homem que envolvia o d~:~...u ~. ~C"" ..;.e

transformação. No corpo da mulher...

' ~~~res

trabalharam, mas, no corpo do h",Clc~~_e-_ ;--e-"':;SD
muita ajuda.
Depois dos seios recobertos e dos ír-ce:; ~.e-- ~dos
das mulheres para que os homens p..:~ : ,,~:nais.
que afinal ajudassem a dizer CCi.1 er~ ~.::,"c de
um homem, eles começaram a ..p:'v-::"~..i:-se Cm.
timidamente, e o outro ,que sofrer.. .. ~ -g...: pôde
então falar de sua dificuldade de fe\."":egr.i1"-senesse
grupo e nesse projeto. Seu ~"'=-P:; ..::.~ estava
sensível, sentia algumas dores. e mexe ::.~~ outro
corpo o assustava. Com a ai"d.1 de _T... "erapeura.
começou a cuidar da cabeça de h~~ec:
fazendo
uma vasta cabeleira loira. dizer'd~ ser ... que ele
gostaria de ter, pois era cah'c
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No decoITerdesse processo de transfonnação/ criação separado, ou então tinham seus corpos entrelaçadO:'
do corpo do homem, foram surgindo questões
num abraço.
relativas à necessidade de fazerem, assim como o Nesse projeto circularam tentativas de discriminação.
corpo da mulher, um corpo exposto. Para tanto, afastamento e aproximação, ressaltando questões di
precisariam fazer um pênis, proposta que o grupo sexualidade, tanto dos homens como das mulheres
todo rejeita, optando por vestí-Io. Fazer toda a O sexo do homem fica escondido sob suas vestes.
transformação naquele momento parecia marcar apesar da aparência bastante viril. A mulher é toda
novamente o impossívelpara aqueles pacientes, limite sensualidade e tem o corpo de uma Barbarella.
que foi validado pela coordenação.
referenciada pelo filme: uma mulher bonita, sensuaL
Começaram a pensar em como vestí-Io e quem seria do futuro. Só se esqueceram, ou não puderam
esse personagem. A resposta veio rapidamente: era mencionar, ou entrar em contato, com o fato de que
um surfistaque ganhou bermudas coloridas, camiseta Barbarella não é uma mulher deste planeta, não
pintada, tênis, cabelos loiros e óculos escuros.
sabendo a princípio como era o encontro de uma
Enfim estavam prontos. Foi um projeto muito longo, mulher e um homem humanos.
projetivos e identificatórios
se
que durou muitas sessões de grupo. A paciente que Fenômenos
estava em processo de alta teve esta adiada em função multiplicaram através desse projeto, sendo possívei
desse projeto. Elapôde, enfim, através dessa atividade para os pacientes a criação e a vivência de cenas
retomar e resigniftcar algumas questões referentes que talvez não surgissem em outras estruturas de
ao seu corpo, ao seu processo de envelhecimento e funcionamento grupal.
à sua feminilidade.Foi uma atividademuito trabalhosa A circulação por todos esses conteúdos só ocorreu
para todos e um grande desafio.
porque nesse grupo já fora criado um campo de
Os terapeutas, curiosamente, acabaram encarregando- confiança , que possibilitou que os pacientec;
se dos braços e das partes de sustentação dos corpos: expressassem, experimentassem, brincassem, St:
pernas e a sua fIxação em bases que fizessem com confrontassem com questões referentes à sexualidade.
que fIcassem em pé. Função que propiciou aos suas identidades, seus corpos, suas dúvidas, de umJ
pacientes que circulassem pelas outras partes dos forma mais livre, que permitiu que esse projeto se
corpos, e que através dessa atividade, construíssem concretizasse, que os corpos fossem construídos e
um novo corpo do grupo, respeitando suas até expostos.
singularidades.
Isso demonstra a importância do uso de atividades
O paciente que havia dado a idéia só conseguiu enquanto um dos recursos terapêuticos de excelênci,,retomar no fmal do projeto. AfInal havia dado certo, no tratamento das psicoses.
e ele pôde, então, ajudar as bases de sustentação Essa abordagem, é uma parte de um todo, formado
dos corpos.
pela multiplicidade de olhares e intervenções que
E os nomes? Inúmeras sugestões, várias votações. constituem a equipe interdisciplinar, elemento
Vencem Rick, o surfista e Barbarella, a mulher do imprescindível, quando se pensa em tratar psicóticos
futuro, um casal. Decidiram que seriam colocados Esta é constituída por diferentes profissionais:
numa sala, na entrada da Casa,onde todos pudessem psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, assistent~
sociais, acompanhantes terapêuticos e terapeutas
vê-Ios. Corpos em exposição.
Um produto do grupo, que passa a ser também da ocupacionais que, com suas especiflcidades uneminstituição, pois os outros pacientes da Casa passaram se na construção de novos saberes, que se
a completar os corpos, colocando mais detalhes: um complementam e potencializam as ações terapêuticas
cigarro ou uma xícara de café na mão de Rick, e a restabelecendo a ponte entre o paciente, sua famiL
outra colocada, ora apoiada em um dos seios de e o social.
Barbarella, ora em seus quadris. Às vezes o casal era
14
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Terapia ocupacional: produzindo uma
clínica de atenção às dependências.
Autora: Solange Tedesco, terapeuta ocupacional,
graduanda em Saúde Mental na Unifesp,coordenadora
técnica do CEIO.

intervenção que possam ser reproduzidas, ensaiadas
e enunciadas.

Endereço: R. Tamres Bastos 29 apto 53, Perdizes
São Paulo - SP

A necessidade de associações clínico-teóricasnos remete
a uma forma espeáfica de observação da clínicada terapia

Resumo: o artigotmta da intenenção e de uma prqxsta da

ocupacional, que passa a constituir um campo de
investigação e ex:ç,erimenta;,nâo apenas de verificação00
confirmaçãode enunciaclc6,mas da prcrluçãodeses.
A proposta aqui parte entâo da descrição de uma nova
prática para a formulação de enunciados. Como parte
deste trabalho, descrevo o projeto desenvolvido dentro
do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes
(PROAD)e de um programa espeáfico para adolescentes
usuários de drogas.
Generalizo a necessidade de discussão dentro de uma

amstrução de enunciadas da terapia ocujX1donal na clínica

das dfp?ndências,~mente
da dínica de adde:rente;
usuária; de suJ:i;tâncias
químm. Procura descrever uma
nova proposta de intervenção, que mesmo sendo
cksenwlvida num centro de tratamento especificopara
dependentes, pode servir de reflexãopara outras Práticas
clínicas. Propõe um Projeto de im:estigação cient[fica na
tentatim de utilização de instrumentos próprios da área
da terapia ocupacional e criação de enunciados teóricostécnicos.
Palavras-chaves: Terapia Ocupacional- tEoriatécnica adolescência - uso de drogas

equipe interclisciplinardos encaminhamentos para práticas
espeáficas. Particularizo a criação de um programa que
inclui a terapia ocupacional como procedimento de
intervenção cuja técnica possibilita a intensificação do
contato terapêutico, facilitadorpara fases iniciaisou breves
de tratamento, que inclua situações graves ou de crises.

A TERAPIA OCUPAOONAL
NA CLÍNICA DAS DEPENDÊNCIAS

ORIGEM DA PROPOSTA

O CETO vem se caracterizando como local de
formação onde se destaca o estudo sobre o processo
terapêutico e a clínica em terapia ocupacional.
Observamos que inicialmentefoi-nos possível,através
da observação da clínica,compor e organizar técnicas
de intervenção em terapia ocupacional. No segundo
momento, passamos a nos interessar pelo
desenvolvimento
do que chamamos "cultura
acadêmica da clínica" no CETO. Essa cultura tem
nos possibilitado
16

compartilhar

abordagens

de

Tendo como objetivo discutir os procedimentos de
intervenção da terapia ocupacional com adolescentes
usuários de substânciasquímicas e constituindonossa
intervençãonum programaambulatorial,partimosde dois
pressupostospara a reflexãodesta proposta:

1) INDICAÇÃOTERAPÊUTICA:como em qualque!
abordagem,os encaminhamentospara uma intervençb
espeáfica de terapiaocupacional- individualou grupa:se dá a partir de uma indicaçãoclínica.Essa indicaçã:
terapêuticadeve fazer parte do projeto de tratamentcprojetosempre discutidoe reavaliadofrente a avaliaç:,1
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diagnóstica da equipe que atende ao paciente e sua
consequentepropa;ta de intervenção.Podendo a equipe
discurirdinamicamenteo diagnóstico,cada componente
pode qualificara relaçãoa qualseu pacientevivefrenteao
sintoma,ou freateao sistemaaiado pelo sintoma.
:":mda; pontos p~tes
na discussãopara indicaçãoda
inI~:enção da terapiaocupacionalparaindivíduousuário
de substânciaquímicaé o da avaliaçãoda necessidadede
.;..~ abordagemque contextua1izaeste indivíduofrentea
~-n projeto de vida, antigo ou inédito, e que.para a
o:xx:retização
desteprojeto,o indivíduoalvoda intervenção
necessitede uma nova otganizaçãocotidiana.O prinápio
da construção dessa organização não é apenas a
organizaçãoinstitucional,familiar,profissional,mas, a da
possibilidadedesteindivíduoexperimentarfonnasde fazer
e que este seja seu fazer organizador. Para isso, os
produtos criados devem possibilitar um caminho de
associações que incluam as produções e os projetos,
mesmo os que foramabandonados ou nunca acessados
devido ao uso de drogas.
Esse é o caminho que pode abrir a possibilidade da
construção de significaçõese sentidos para que esse
indivíduopossa reescreversua forma de relação com o
mundo,tambémcom os produtos que o mundo oferece,
inclusiveasdrogas.Fst:ecaminho,que parteda criaçãodo
próprioindivíduopara sua contexrualizaçãona culturae
na sociedadeé amparado pelo procedimentotécnicoda
terapia ocupacional (constituído pela relação triádica
terapeuta-atividades-paciente),na intersecção que esta
abordagem proporciona entre o pedagógico e o
terapêutico (1). Ensinar a fazer atividades,aprender e
apreender que o fazer se faz com as próprias mãos e
nessa produção cada um escrevesua própria história.
--\.identidade de "drogado","viciado","maluco-beleza",
doidão",é adquiridatambém por um fazer,só que este
aprisionadoem sipróprio,não permitindoassodaçõesou
transformações. Na clínica da terapia ocupacional,
construímosartesanalmente- poisé uma produção única
- a possibilidade de cada um ser reconhecido e se
reronhecer por outros fazeres.

superestlUtUra,que permite observar o funcionamento
cotidianoe que se otganizaem dois níveisdiferentes,a
infraestrutura, que é imaginária, composta pelos
organizadorespsíquicosque resultamda relaçãodo afeto
com a tarefapropa;ta e umaZoml inJer1r1ediáriachamada
de "ideológico-teórica", que capta as correntes de
pensamento,asteoriase asideologiasexternasà instituição
e as transformaem projetos próprios. Essa leitura nos
permite compreender que para o funcionamento
institucionalhá uma combinaçãoentre o exteriorsodal e
um organizador psíquico. Podemos localizar aqui o
procedimentoinstitucionalcomoa formacom a qualuma
equipe articulaa tarefae o desejoem lidarcom a tarefa.
No nosso caso, a tarefa é o tratamentode adolescentes
usuáriosde drogas,incluindoos dependentes,os usuários
recreativose os usuáriosproblemáticos.Nossoobjetivoé
manter desde o inícioa maior possibilidadede inserção
sodal destesadolescentes,diagnosticandováriassituações
de inserção problemática.Apesar do uso de drogas, os
adolescentes relacionam-secom seus familiares,tentam
estudare trabalhar,têm amigos,turmas,habilidadescriativas.

São adolescentes que estão beirando uma desinserção
pela repetiçãode investimentosfracassados.O tratamento
pode se tornar mais um investimentofracassado.Aqui,
organizamoso grupo de terapiaocupacionalcomo uma
abordagem que intervém nos momentos iniciais do
tratamento,dando sustentaçãoparauma inserçãopossível.
Paraesteensaioque se propõe a fazerassodaçõesteóricotécnicas, utilizareias observações feitas no que estou
chamando de procedimento institucional.Fscolhemos
como campo para intervençãoe observaçãoda clínicaa
populaçãode adolescentes,por serconsiderada,após um
levantamento bibliográfico,a de menor aderência ao
tratamento.O uso de drogasem populações jovens,e a
qualidade dos produtos consumidos (ex: crack), têm
mobilizado uma discussão crescente, não só entre os
profissionaisda saúde como em vários segmentos da
sociedade.
PROGRAMA

ESPECÍFICO

ADOLESCENTES

usuÁRIos

PARA
DE DROGAS

2) PROCEDIMENTO INS1ITUCIONAL: utilizando as
coocepções de Paul Fustier (2) podemos considerar a
institUição como uma estrutura de três patamares: a

Fst:eprograma faz parte do Programa de Orientação e
Atendimento a Dependentes
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ambulatorialdo Departamentode Psiquiatriae Psicologia de aderência", superfície que propicia um contato
Médica da EscolaPaulistade Medicina- UNIFESP.No terapêutico
suportivo e facilitador para os
Proad desenvolve-se programa de assistência,ensino, encaminhamentos futuros.
pesquisae prevençãona área das dependências,e é um
dos programasde estágiopara o curso de especialização
de terapeutasocupacionaisem saúde mentalda Unifesp.
Há quatro anos inidamos u projeto de assitênda,com
enfoque na adolescência, por acreditarmos na
especificidadedessa demanda. A partirda obselVaçãodo
caminho institucionalperconido pelos adolescentesno
programageral,algunspontosforamfundamentaisparaa
análisee propostade um programaespeáfico:
- baixa aderênda ao tratamento.
- procura da instituição de tratamento num momento
de crise, no sentido abrupto e interruptivo de alguma
esfera vital.
- abandono do tratamentono instantede uma primeira
aparenteadaptação(afrouxamentoda vigilândados pais,
voltaà escola,retomadaao esporte).
- permanência na instituição dependendo de uma
reotganizaçãopragmáticaou do tempo necessáriopara
diminuira angústiaou a ansiedadedos pais.
- os adolescentes chegavam ao programa geralmente
acompanhados por pais,familiares,amigos,etc.
- os adolescentesque aderiamao tratamentoprocuravam
trazerao programaos amigosque também faziamuso de

O programade adolescentespartedos mesmosprinápios
clínicosque norteiamtodosos programasdo Proad:nossa
demanda é espontânea e a procura ao tratamentose dá
voluntariamente.todos os adolescentesque procuram o
Proad são encaminhadospara um programa que inclui:
Grupo de Acolhimento,Grupo de TerapiaOcupacional,
Grupo de Familiares.A partirdo diagnósticofeitonestas
trêsabordagens,o adolescenteé encaminhadopara uma
triagem individual,onde a partir daí, com a coleta de
todos os dados clínicos,discute-seum encaminhamento
espeáfico para: acompanhamento clínico,psicoterapia
individual, psicoterapia grupal, terapia ocupacional
individual,terapiaocupacionalgrupal,terapiafamiliar.

ATENDIMENTO EM TERAPIA OCUPAQONAL

O parâmetro clínico que utilizo inicialmente é o da
intervenção da Terapia Ocupacional na Crise
(Benetton,l995)G), por acreditarque a proposta de um
atendimentode terapia ocupacionalnas fases iniciasdo
tratamento proporcionam um espaço de suporte
otganizadore reorientadorpara o paciente,sendo eficaz
algum prcx:iuto.
tanto para o aumento da aderênda ao tratamentocomo
- a alta incidênda de condutas de risco como: roubo, parauma rápidareconstruçãoda realidadeexterna,trazida
pelo adolescentecaoticamente.Essareconstruçãoviabiliza
prostituição, rruugina1idade.
-uso deváriassubstânciasconjuntamente,apesarda queixa outrasintervençõesterapêuticas,tantoparaos adolescentes
inicialse referira um prcx:iutoespeáfico.
como para seus familiares,passando a ser o primeiro
- a aceitaçãodo meiosociale familiardo usode substâncias momento em que se pode olhar para uma realidade
lícitas, principalmente o álcool, mesmo que usado concretaonde existemoutrasdificuldadesalémdo uso de
abusivamente.
drogas.Os adolescentese osfamiliarespodem comparecer
Inidamos uma discussãoa partirda constataçãode que aos respectivosgrupos de acolhiméntoque acontecem
estespontosalavam um fluxoparticular.Fezsentidouma duas vezespor semana.Paraos adolescentes,o grupo de
compreensão mais ampla da relação "adolescentes-uso acolhimento agrega duas abordagens: a verbal e os
de drogas".Foi constituídauma equipe de profissionais procedimentosde terapiaocupacional.
interessadosnum trabalhocom essa população,mando- O acolhimentotem como propostageralcriarum espaço
se um programaque enfatizaas intelVençõesterapêuticas de suporte para a crisetoxicômana(DartiuSilveira,1986)
desde os momentos iniciaisdo tratamento.
(4)e serum espaçode compartilhamentode experiências
Enquanto procedimento institucional enfocamos a de vida.ObselVamosque na abordagemverbal,o grupo
intelVençãoda terapia ocupacional como fundamental tende a polarizara experiêndado consumo da substânda
parasustentaçãoe aiação do que denominamos"superflcie - prazerx desprazer.Existeuma certahorizontalidadenas
18
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experiênciasrelatadase uma tentativainfundada de se
construirfalas sobre o desejo. Pensamos que a fala do
adQlescente usuário de drogas pode representar sua
necessidade e não o seu desejo. essa necessidade está
mergulhadana ambivalênda,entre outras a do querer não querer consumir o produto. Como terapeutas
ocupadonais, estamosno grupo verbal,mesmo quando
o coordenamos, na espera de algum lapso ou
afrouxamentodestaambivalêndae é nestelapsode tempo
que pode aparecerurna construçãodesejante,que pode
ser individualou se tornargrupal.Este relaxamento da
ambivalência ocorre num instante muito breve e

Num projetopiloto,constatamosque a partirda criação
deste programa, a aderênda ao tratamento aumentou
significadamente. Com isto, passamos a procurar
instrumentos que pudessem auxiliar na verificaçãoda
eficáda da clínicada terapia ocupadonal e na descrição
de seusprocedimentostémicos.Somentecom a utilização
de instrumentos próprios da terapia ocupacional,
poderemos transformar as experiências clínicas em
enundados possíveisde seremdesenvolvidose ensinados.

INDICAÇÃO BIBliOGRÁFICA

rapidamente o adolescente e o grupo se voltam para
a circulação viciante da fala sobre sua experiência
com a droga.
Nós, terapeutas ocupadonais capturamos este instante,
verticalizamos o projeto manifestado como desejo,
transformando-o em produção e é essa captura que
levamoscomopropostade construçãono grupode terapia
ocupadonal.
Ritualizamosestesdoismomentos,na mudançado setting,
na mudançada coordenaçãodo grupo e no oferedmento
e indicaçãodas atividades.
A indicaçãode témicas individuaisem grupo ou grupais
para a utilizaçãodas atividadesexigem uma agilidadee
urna posturaativada terapeuta.Aindicaçãodas atividades
nestaclínicatem como propósitoconstruirconcretamente
um campode possibilidadesparaa recuperaçãoou criação
de um projeto na realidadeexterna, um projeto de ser
construídopelo fazer.Entendemosque se não houver a
captura desse desejo e o suporte terapêuticopara a sua
concretização,ele novamentecai no vazio.
Na medida em que essa intelVençãovalidaa realização
de um projeto próprio, muitas vezes desconhecido,
inidamosum caminhode asseguramentoe manutenção
para condutassaudáveis.
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A propósito do papel de um ergoterapeuta em
instituição psiquiátrica para adolescentes.
produzido pelo grupo de terapeutas sobre os
pacientes. Também da competência de cada um de
seus membros, esta eficácia depende da diversidade
das funções e dos indivíduos, assim como de suas
capacidades de trabalharem juntos, graças, ou apesar,
de suas diferenças.
O ergoterapeuta tem buscado seu lugar nas equipes
psiquiátricas.Para de fato poder descrevê-Io de forma
precisa, em princípio pode-se concordar com o
sentimento de que sua presença responde a um
desejo. Por sua especialidade, ele se individualiza na
INTRODUÇÃO
equipe; por seu "status"de paramédico, tem no papel
de terapeuta a mesma importância que os demais
Em abril de 1984 estava envolvida no trabalho de membros da equipe. Sua técnica, entretanto, é muito
observação de um adolescente psicótico, em atelier, misteriosa para muitos pela diversidade de atitudes
com o objetivo de ilustrar uma pesquisa sobre o que observadas, tanto de supervalorização como de seu
impede os pacientes de usar espontaneamente a inverso, de destituir o contexto ergoterapêutico de
todo valor terapêutico. Dizer que o lugar do
ergoterapia, ou mesmo opor-se às prescrições
médicas.
ergoterapeuta depende do meio no qual ele se
Esta inibição, parece-me, tem origem num temor, encontra, é uma evidência. Entretanto, qualquer que
num sentimento de risco e meu trabalho tentava seja o investimento do ergoterapeuta na estrutura
demonstrar que o temor provinha, principalmente, que utiliza, não é fácil definir sua função. Fazer isso
do próprio paciente. Parecia-me que uma situação é, em parte, se expor e, em conseqüência, se oferecer
relacional e criativa podia colocar em jogo as pulsões às criticas e aos ataques. Não se definir, mantendopróprias do paciente e, em particular, suas pulsões se flutuando, deixando os outros indecisos e passíveis
de fazer qualquer sorte de projeções é, por um lado,
agressivas.
Hoje, outro tema interessa-me. É o lugar e a uma forma de se proteger, e, por outro, oferece a
possibilidade de resguardar-se sem necessidade de
especialidade da minha função no tratamento
institucional. Proponho-me a usar a observação feita se justificar.Tal tentativa será ilusória, entretanto, se
há três anos, com a finalidade de verificar a hipótese ela não estiver inserida num contexto próprio.
na qual minha eventual eficácia necessitaria uma delimitando relativamente seu campo de ação.
os objetivos
que lhe pareçam
delimitação relativamente clara de meu campo de buscando
ação, tanto na equipe quanto com os pacientes. Assim, indispensáveis.
busca-se determinar os limites, marcando a No que nos diz respeito, o Hospital-Dia do Hôpi~
contigüidade com o espaço ambiente, mas também International de l'Universitá de Paris (HIUP) recebe
demarcando um domínio mais limitado nos sentidos adolescentes e jovens adultos entre 16-30 anos nos
quais a patologia psiquiátrica não pareça cronifica~
restrito e especializado, simultaneamente.
A eficácia do treinamento institucional vem do efeito e que seja acessível a uma mobilização que poder.õ.

Autor: ]. C.Legros, Service de Psychiatrie de
l'Adolescent et du jeune Adulte, Hôpital de jour,
Hôpitallnternational de I'Universitéde Paris
Publicação originaL. journal d 'Ergothérapie,
págs.12-I7, vol.10, 1, 1988
Tradução: jô Benetton
Palavras-chaves:
Atividade,
relação,
transformação, psicanálise, mundo interno.
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se efetuar num tempo suficientemente longo. A teoria
que sustenta o nosso trabalho é a psicanálise.
Ô instituição existe há uma dezena de anos, e se a
ergoterapia tem evoluído ultimamente (l) é porque
tem sido sempre sustentada pelos médicos
fundadores, a ponto de alguns terem qualificados os
ateliers de "arcabouço" do hospital-dia.
É provável que a objetividade da observação que se
segue seja um pouco orientada pelas reflexões, as
que me ocupava na época. Mas, antecipadamente,
eu proporia definir meu papel - com a intenção
de colocar minha hipótese à prova - desta forma:
uma terapeut;1utilizando principalmente a mediação
de uma atividade (para mim, a cerãmica) na relação
com os pacientes.

Ele passa muito tempo paralisado pelo que ocorre
ao seu redor (barulhos, conversas, idas e vindas no
atelier e suas redondezas).
Diz estar sendo
incomodado, mas adere a tudo isso facilmente. Fala
voluntariamente, com um discursos fluente e preciso.
Emprega termos que ele mesmo nem sempre
conhece o sentido. Diz, por exemplo, que sou lúbrica,
palavra usada nos filmes policiais que nos
entretinham. Isto permitia que pegássemos o
dicionário e ríssemos desse desconhecimento, lapso
ou projeção. No conjunto, seu discurso visava falar
por falar, por estética... e não por agir.
Após ter dado meus telefonemas de um lugar onde
era visível para todos, voltei ao atelier às 14:20h.Luc
está com a face amuada e reprova meu atraso. Esta
situação parece-me ser de repetição e, com medo
de que ela se enfraqueça, cedo a meu impulso,
UMA SITUAÇÃO DE ATEUER
ficando brava comigo mesmo, querendo mostrarlhe que aceito suas críticas quando ele for capaz de
Sexta-feira, 14 horas. Bem na hora da sistematização utilizar melhor seu tempo no atelier. Para que não
do quadro de freqüência para o atelier (cotidiano perca tempo, proponho que ele procure seu trabalho,
terapêutico), alguns afazeres a o~anizar por telefone enquanto me ocupo dos outros pacientes.
detenninammeuatrasoaoatelier,onde tenhoum encontro Luc resmunga e fica girando ao redor. Quando estou
com Luce outros padentes.
de novo disponível, ele ainda não tinha localizado
É comum que eu abra o atelier entre 14 horas e sua peça. Proponho que estale os dedos para fazê-Ia
'14:30h, mas de preferência às 14 horas nas terças e chegar até a mesa. Tenta e não consegue estalar os
sextas-feiras, uma vez que Luc é muito sensível aos dedos, e me pede para fazê-Io. Faço, mas não mexo
meus atrasos. Ele vem duas vezes por semana ao uma palha para que a peça seja trazida até a mesa.
atelier de cerâmica, sendo que nas terças ele trabalha Sugiro que nos concentremos fortemente, que talvez
numa peça destinada à instituição. Esta prescrição assim consigamos. Ficamos concentrados e logo que
foi feita por causa de seus períodos de ausência, demonstro a face desconfiada quanto ao nosso
com o objetivo de retê-Io na instituição e dar-lhe sucesso, Luc aponta na direção de um saco plástico,
oportunidade de reparar o quadro representado por dizendo "Aí."No saco, efetivamente, tinha o início
suas ausências. Nas sextas-feiras, ele vem ao atelier da realização de seu projeto: uma molheira com uma
para fazer um objeto de sua conveniência.
separação para o óleo e o vinagre. Rimos, e ele
Tanto nas terças quanto nas sextas Luc é lento, começa a trabalhar em sua peça, que já está levemente
levando muito tempo para pôr uma blusa, para ressecada. Por isso, fico na expectativade que possa
abotoá-Ia, para instalar-se, para pegar e repousar os levarseu projetoa termo.
objetos à sua frente. Parece incapaz de encontrar o Em seguida, quando conversamos
sobre a
trabalho que estava fazendo e que está, como os responsabilidade de um eventual fracasso, devido à
outros, acondicionado em um plástico para retardar sua lentidão para a realização da atividade, é que
a secagem. Ele me faz fazer um esforço de memória Luc volta a me fazer participar. A situação nos leva a
para encontrá-Io.
precisar a quem pertence a lentidão. É a ele, e todos
Seus gestos são cautelosos, de uma eficácia variável. os meus conselhos técnicos serão inúteis se ele não
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se apressar. Pego a sua peça e trabalho a parte de
baixo, enquanto ele faz um pombo, prosseguindo o
trabalho. Interrogo-o sobre sua lentidão, ao que me
responde que é por causa dela que está aqui, é uma
razão de seus fracassos. Ressalto os paradoxos com
os quais ele me brindou: "Estou aqui porque não
posso trabalhar." e "Você quer me tratar me fazendo
trabalhar." Façover a ele que, nestasbases, a gente não
pode avançar.
Luc diz que é lento assim porque ele crê que tem os
gestos muito bruscos. Respondo que é agindo que
se aprende a dosar o esforço muscular, que isso não
se aprende nos livros.No decorrer de nossa conversa,
sou levada a afirmarque desconfio que ele seja, como
eu, dotado para a cerâmica. Luc, vendo-me trabalhar
na sua peça, ataca seu trabalho eficazmente. Mostro
a colagem da base, e como usei o que ele já tinha
preparado. Luc pede para continuar o trabalho, ele
mesmo.
A hora do lanche chega. Proponho trazer o chá para
Luc e para os outros pacientes, enquanto terminam
seus trabalhos. Ele aceita, até mesmo porque jamais
pode ir lanchar por causa de seus rituais de ordem,
que lhe tomam muito tempo. No momento de fechar
o atelier, Luc já embrulhou sua peça. Verificase está
bem colocada, se não irá cair, toca-a, deixa-a, toca-a,
deixa-a. É preciso fechar a porta. Luc sai no último
momento.

FUNÇÃO TERAPÊUTICA

Não pretendo estender-mesobre o aspecto terapêutico
de nossa função.Se bem que pareça bem evidentepara
nós, pela nossa própria denominação,merecerásempre
que seja revista para que precisemos melhor nossos
objetivose os meios para alcançá-Ios.
De minha parte, minha função de terapeuta em
instituição psiquiátrica ficou muito impregnada pelos
ensinamentos da equipe do 13Qsetor de Paris. Espero
que na observação, encontre os elementos desses
ensinamentos, particularmente quanto ao sujeito da
"função de presença" e dos elementos da "ajuda ao

eu psicótico".2
22

Na minha definição, proponho-me ser uma terapeuta
utilizando principalmente a mediação de uma
atividade, na relação com os pacientes. Este
"principalmente" parece-me necessário para indicar
o aspecto mais marcante e que se manterá na minha
função no Hospital-Dia.Os paciente não me chamam
de "ceramista"? Isto é uma porta aberta para as
atividades ou formas de tratamento excepcionais. São,
sobretudo, imagens propostas aos pacientes quanto
a maneiras diferentes de funcionar sob uma base de
relação estável.

FUNÇÃO ESPECÍFICA

Pode-se perguntar como pode ter sido visto como
um ponto de referência para Luc mais do que para
nós, isto que parece ser um jogo no momento de
sua evolução. Parece que a situação do atelier servia
para Luc como ponto de referência temporário, onde
sua relação comigo podia se desenvolver. Chegando
atrasada eu atacava involuntariamente este ponto: o
continente da situação. Por outro lado, ele atacou
esse conteúdo por um tempo, isto é, o atelier como
lugar de uma atividade produtiva. Assim, o horário
'da sessão do atelier serviu-nos de pretexto para um
conflito que pudemos "tratar", e onde o resultado
talvez tenha permitido a Luc avançar na observação
de seu próprio comportamento.
Veio-me ao espírito que jamais consegui entrar num
verdadeiro conflito com Luc.Que provavelmente ele
me induzia ao sentimento de que ele era frágil,
recobrindo em parte a realidade. isto pareceu~me
importante. Nessa forma de se apresentar, ele tirava
abundantes benefícios secundários. Talvez, também,
essa constatação feita por mim mesma e por meus
colegas tenha permitido arriscar-me um pouco mais.
Afinal de contas, quando Luc tomou a iniciativa do
conflito (ele podia banalizar meu atraso) ele mostrou
sua capacidade para enfrentar-me. Esta sessão foi.
provavelmente, um momento-chave do sucesso da
ergoterapia. Ela é o resultado de todo um período
de observação recíproca. Se minha atitude pode
parecer um pouco impulsiva, foi nutrida de todo
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esse tempo inicial e pelo confronto das minhas
percepções com os da equipe e, em particular, pela
constatação de um risco de cronicidade, algo que
nos preocupava.
Luc,apesar de sua pontualidade - que demonstrava
seu investimento -,
enfraquecia nossa relação,
fazendo com que cada um ficasse de um lado,
aparentando que nada estava acontecendo. O conflito
permitiu que precisássemos melhor o sentido da
execu~ão com a cerâmica. Ele fez, assim, um bom
número de interações particularmente decisivas.
Numerosas são as escorregadas imperceptíveis que
nos levam a renegociar os contratos que organizam
a relação paciente-ergoterapeuta. Esse renegociação
nos leva, freqüentemente, a precisar a natureza da
relação no atelier,permitindo assim um reajustamento
entre o que o paciente percebe e o que realmente é.
Recentemente, entretanto, um paciente manteve uma
pseudo-relação, onde a ausência de resultados finais
(suas produções) determinava uma perversão do
contrato. Esse paciente, através de uma confabulação
quase delirante, e1trou comigo numa relação "paifilho". Curiosamente, no momento em que tínhamos
conseguido assinalaressa aproximação com a equipe,
é que ele não teve mais necessidade de imaginar tal
tipo de relação. Ele tinha, por sorte, exacerbado em
mim a percepção de uma relação falsa, de tal forma
que, provocando uma mudança em mim, pudesse
acontecer uma mudança nele.
No meu trabalho com Luc, a mediação da atividade
esteve muito atacada, pela lentidão de seus gestos
em total indisposição com o material empregado.
Elaestava suficientemente colocada em questão: para
polarizar minha atenção, permitindo que ficasse em
silêncio a qualidade da relação que existia em nós.
Na medida em que propomos uma mediação, nosso
objetivo é permitir que se estabeleça uma relação. O
aspecto qualitativo dessa relação, assim instaurada,
será estudada num segundo momento. É preciso que
a relação exista para ser descrita e refletida sobre o
que representa na economia do paciente. Por esse
ângulo, os primeiros contatos com o paciente podem
ser determinantes. Eles injetam a base da troca, na
relação entre duas pessoas.

forma com sua cronologia própria e se inscreverá,
ela mesma, na história do paciente, de forma que o
paciente seja sustentado por ela. Que seja também
satisfatória e dinamizante para o paciente. Assim, a
sessão de ergoterapia pode ter um valor em si mesma.
Às vezes, cremos que ela tem um valor anedótico.
Seu caráter de "experiência"partilhada é um elemento
importante. É provável que por esse meio seja
possível estabelecer a ligação com o ergoterapeuta.
Elapode tomar o aspecto de uma cumplicidade, como
a que vivi com Luc. Pode ser ilustrada como o jogo
mágico, acontecido quando me utilizo da "ciência
telecinésica". Luc tinha freqüentado uma escola de
artes e foi lá que ele descompensou. Se é verdade
que para ele eu sou mais artista do que ele, uma
parte de si mesmo deseja que assim seja. Na atividade
artística, o criador parece ter o fantasma do poder,
na verdade ele tem todo o poder. Essa hipótese, de
um tal fantasma, foi o que me sugeriu .levar Luc a
fazer a prova da realidade. Talvez em outras
circunstâncias Luc não tivesse encontrado seu objeto.
Talvez tivesse aberto uma nova ferida, sendo que de
minha parte lhe foi fornecida uma atitude pedagógica,
que lhe forneceu uma técnica de pesquisa.
Jogando com Luc, tinha também como objetivo
consertar uma relação fraturada de uma maneira
agradável, mostrando que esse jogo não é ruim.
Quanto à cumplicidade, foi vista pelo lado manifesto,
pelo compartilhar de um fantasma: "se nós fazemos
mexer os objetos!" Por outro lado, é patente a
convicção de que isso não é possível. O jogo, então,
é a maneira de compartilhar alguma coisa em comum
e contar, ao menos, com o prazer de jogar. Essa
cumplicidade é retomada mais adiante, ao dividir
uma empreitada, ao realizar o seu projeto. Foi
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Se nosso projeto tem duplo objetivo, fazer uma
atividade juntos e tratar (o paciente e nós mesmos),
não percebemos no primeiro momento os aspectos
manifestos, tanto o aspecto do nosso trabalho em
conjunto quanto, em última análise, pela forma como
ele se concretiza, pelo produto resultante. A atividade
proposta a um paciente necessita uma aliança, a fim
de atender nosso objetivo. Para se chegar a ele, uma
série de eventos irão interferir.Uma história vai tomar
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verificada a necessidade de compartilhar as
responsabilidades no fracasso ou no sucesso do
projeto, entretanto existia o feito de que participar
do sucesso do projeto isentava Luc de culpas. Com
minha autonomia, isto foi relativizado. A propósito
da relação mãe x criança psicótica, o resumo da

psicologiamédica(PrJeammetet coll)nos evoca que:
"todo movimento de revolta e autonomia é vivido
pela mãe como uma tentativa de destruí-Ia e uma
ausência do reconhecimento de seu devotamento."
De maneira geral, esta noção de experiência
partilhada tem apoio na confrontação de duas pessoas
que têm a mesma realidade: realidade do material,
limites da técnica, tomando em consideração, aqui,
as exigências que não dependem dos indivíduos e
que podem levar ao fracasso... e chegando, por fim,
à capãcidade de cada um e aos seus próprios limites.
Tanto os pontos comuns, como os de referência e
reasseguramento, permitem ao paciente situar-se
frente à realidade. É provável que nessas
circunstâncias intervenham as atitudes de cada um e

cohabitação, numa mesma pessoa-objeto, do bom e
do mau. Outro aspecto do deslocamento: eu cuido
de seu objeto e desta forma também cuido dele. Tal
abordagem, da mediação como forma de expressão.
não é feita sem perigo, uma vez que nos convida a
toda sorte de projeções. Entretanto, o não-verbal
dificilmente é utilizável se não se infiltra um pouco
na nossa percepção dos pacientes. Mesmo sendo
não-verbal, devemos respeitá-Io como um sintoma
onde o sentido não pode, às vezes, chegar à
consciência. Quando Lucdá o sentido de sua inibição,
após um momento já podemos compreender o que
se passa: seus ataques são a todo poder mágico que
também pode ser maléfico,os paradoxos mortíferos...
A hipótese de uma tal violênciajá estava presente no
meu espíritoe é para esses comportamentosque ele era
induzido.

A relação com pacientes psicóticos é mais difícil
porque seu modo de relação objetal é indiferenciada,
simbiótica. O atelier, para uma definição clara do
quadro,
funciona
com os elementos
de
a empatia, conseqüentemente a capacidade de reasseguramento: mesma responsabilidade, mesmo
tipo de atividade, enunciação das principais regras...
identificação e reconhecimento do outro.
As condutas de fracasso de Luc estavam, talvez, Lembrando que o ergoterapeuta é uma pessoa, com
relacionadas
também a esse aspecto. Uma tudo que pode ter de imprevisibilidadee de estranho.
pode ser largamente
manifestação do vértice negativo de sua idealização: Esta imprevisibilidade
como ceramista-artista eu podia servir de modelo dramatizada e apresentar-se rapidamente como
identificatório, mas como terapeuta eu era menos perigo no sistema projetivo dos pacientes psicóticos.
eficaz para restituir seu potencial produtivo. Era A mediação de uma atividade pode tornar possível a
necessário que eu não me mostrasse boa como Luc. relação, na medida em que ela lhe dá um sentido
Esse desejo dele, que eu expres~o na minha raiva específico. Ela se inscreve no registro do concretc.
diante de suas críticas e quando verbalizo os limites dos objetos, do controlável, do dominável. PeLi
de meu poder, mostrando-Ihe como estou presa ao importância dada à atividade, pode-se evitar ~
paradoxo, que lhe estava colocando cunhas para que confrontação direta de duas pessoas e pode-se
orientar seus interesses, sobretudo para o que as possa
pudesse sair de sua "catatonia".
Podemos perguntar "o que" era atacado no "canal unir. A mediação tem, então, a função de mediadc:'
de fracasso de Luc". O que me vem ao espírito, em no sentido de elemento intermediário necessário "
primeiro lugar, é um ataque à pessoa da resolução de um conflito; um tipo de tampão que Si
ergoterapeuta, através de sua função. O material intercala numa relação onde a reprovação pode se:torna-se, assim, um meio de efetivar um vivida de maneira muito comum. Assim, poderíamc..;
"deslocamento". Pareceu-me, também, que o objeto dizer que no atelier temos relações de trabal~,J
feito por Luc podia ser também uma representação baseadas, sobretudo, no prazer, uma vez que S~
dele. Na medida em que uma molheira, separando o pode ter prazer trabalhando. Será mais justo dizer
óleo do vinagre, pode ser uma tentativa de que não se ocupa do prazer com a finalidade d.~
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manter seu caráter de experiência individual e nem
para abordar prematuramente
o aspecto da
dependência e da dívida com os terapeutas.
Relação de trabalho no sentido real do termo, mas
também no psicológico, uma vez que o atelier poderá
ser depositário dos conflitos que preocupam os
pacientes. A propósito da bifocalidade - "tratamento
institucional-psicoterapia"- Racamier escreve: "Um
doente que sabe utilizar esses dois planos, que lhe
são oferecidos, colocará na instituiçãoseus problemas
e a psicoterapia será usada para elaborar as soluções
inconscientes, depois volta novamente à instituição
para provar as modalidades funcionais já elaboradas."
Esta colocação dos problemas necessita toda uma
parte ativa vinda dos pacientes, que deve ser
favorecida tanto no atelier como em outros locais da
instituição. Esta parte ativa é particularmente
manifestada no atelier, pela solicitação muscular e
intelectual,sendo que em outros lugares da instituição
a atitude dos pacientes, tah:-ez,seja mais passiva.
O ergoterapeuta, no seu contato com os pacientes,
coloca-se de imediato numa relação de apoio. É assim,
também, que ele conhece sua técnica e transmite
aos outros seus conhecimentos. Ele não é "bom e

(reassegurante, valorizante),colaborandQnos espaços
mais problemáticos (psicoterapia, integração
profissional ou escolar). Mas sempre será ilusório
reduzir o tratamento ergoterapêutico
a uma
abordagem de aprendizagem. A dependência técnica,
quando existe, desdobra-se
sempre numa
dependência afetiva. Isto é muitas vezes vivido de
maneira ofensiva e nos obriga manter muita discrição.
Há uma espera, por parte dos pacientes, que é um
pedido de atenção particular,e outra, que é das nossas
atitudes com relação ao que eles são.
Com Luc, a relação de dependência parecia ser
completamente fechada, sem que ele buscasse ter
um espaço para o jogo, ou para uma tentativa de
autonomia. Nesse fechamento, eu também estava
presa. Luc me fazia pagar caro sua necessidade vital
de que eu estivesse lá, para que ele trabalhasse.
Exerciaum verdadeiro domínio sobre minhas atitudes.

generoso" na medida em que faz os outros trabalhar,
lhes impõe um esforço e o abandono de formas
regressivas de funcionar às quais os pacientes estão
muitas vezes ligados.
À mediação de uma atividade provoca muitas vezes
uma relação de dependência. Os pacientes que
chegam ao atelier são quase sempre limitados nas
suas possibilidades pelas desvantagens de suas
doenças. Por outro lado, também trazem uma nova
técnica, pela falta de conhecimentos.
É a evolução desta relação de dependência, talvez,
que constitui o sujeito de nossa atenção e nosso
projeto terapêutico, onde o objetivo final poderá ser
a independência, mesmo que esta noção seja
relativizada para cada um. No extremo, uma total
independência no atelier deverá ser a finalidade e
uma característica ergoterapêutica. Há exceções,
entretanto, como por exemplo a independência para
acertar as aquisições num perí...990de tratamento ou
ainda essa independência vivida de maneira positiva

Parece que a situação foi desbloqueada graças ao
momento em que a relação foi carregada de afetos
agradáveis e desagradáveis: a raiva, que pode ser
motivada para cada um de nós de maneira particular
(no caso de Luc: tempo de presença; para mim:
maneira de utilizaro tempo no atelier).Nós brincamos
e rimos, e enfim a distensão foi possível, assegurando
assim a qualidade de nossa ligação. Lucpodia e pediu
para trabalhar só.
Sabe-se que as situações de dependência são muitas
vezes mal vividas pelos pacientes, do ponto de vista
de seus narcisismos. Eles gostam muito de não ter
necessidade de ~inguém, para protegê-Ios de toda
desilusão, tanto quanto não vêem a necessidade de
se adequar a uma relação com o outro. É grande o
conhecimento que podemos obter da maneira como
nós mesmos nos comportamos em situações de
dependência: o contato com médicos, os outros
membros da equipe, as estruturas que nos empregam
e nos permitem trabalhar melhor com o paciente na
relação de dependência. Esta, depois de instaurada,
pode evolutivamente ser trabalhada passando de
poder-tudo ou poder-impotência, para uma relação
de cooperação, desenvolvendo-se sempre qualitativa
e quantitativamente.
Nós, em equipe, vivemos uma experiência partilhada
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com nossos colegas, nos cuidados que damos aos Apoiar nosso trabalho na teoria psicanalíticanão quer
pacientes. Masesta experiência não é nossa motivação dizer se interessar apenas pelo mundo interno G~
paciente: é também trabalhar com a realidade extefIl.l.
primeira .e nossos salários, frente às nossas
responsabilidades,
deixam supor a busca de Esta abordagem permite urna confrontação com
gratificaçõesindividuais que ultrapassam os objetivos ..realidade interna dos pacientes, que, a priori, nós
comuns. O ideal é que as conheçamos a fim de que conhecemos e eles, muitas vezes, muito pouco.
a busca de satisfação pessoal não perverta nossa Desta forma se encontram determinados os princípios
função. A dependência dos membros da equipe é de trabalho que regem meu papel de ergoterapeuta
correlata à noção de tratamento institucional, e ela é A. Green nos mostra corno "o papel é tirado de s.
mesmo." Ele distingue a defesa contra o papel
recíproca.
A relação de dependência entre paciente e terapeuta que demonstra a "negação de toda obrigação que
não é recíproca, mas relativa à posição ocupada. com certeza, deixa sem valor todo o privilégio que c
Assim, se os terapeutas são "dependentes" dos sujeitose outorga. É um caos onde não existe nenhum
pacientes para exercerem sua profissão, a dos outro tempo, a não ser aquele no qual o pape.
pacientes é maior, na medida em que os terapeutas perdure, ou qualquer espaço a não ser o campc
investem em suas identidades sobre muitos aspectos atual." Por outro lado está a defesa a favor do papel
(identidade familiar, social, profissional, relacional, que dá a ilusão "de aceitação submissa à legalidade
sexual e outras).
do papel. Quase não há muito de papel, porque c
Pode-se ver, no que precede, a importância dada ao contexto aniquilou o personagem que tem come
quadro terapêutico, que permite, quando bem missão o dizer."
definido, ser a referência para os acontecimentos. Por causa dessas situações extremas, busca-se balizar
Os horários, o espaço, os tipos de atividades, o grau as escolhas. São os pacientes que nos mostram
de autonomia dos pacientes, podem servir de lugares, que são diferentes dos caminhos que nãe
parâmetros
para melhor
observação
e, podem trilhar. Com esse espaço, encontramos um
conseqüentemente, um ajustamento de nossas campo no qual um certo rigor é necessário e onde a
atitudes terapêuticas. Trata-se não de adaptar o espontaneidade pode servir de alavanca terapêutica.
paciente ao atelier, mas de lhe oferecer pontos de Compreende-se que não se trata de estabelecer este
apoio, que ele poderá utilizar segundo suas trabalho corno exemplo para se identificar, mas sim
necessidades.
corno proposição de um passo a mais no progredir
Assim, o aspecto aparentemente limitante de urna de nossa prática.
definição pode servir, paradoxalmente, de trampolim
para o paciente e para nós mesmos na apreciação (Agradecimentos a Nicole Guedeney, médica
das nuances do funcionamento dos pacientes e par responsável do H. O. e a Marc Gumy, ergoterapeuta.
nos dar as indicações no sentido positivo ou negativo que ajudaram com suas críticas a realização deste
de suas evoluções. É também urna forma de delimitar trabalho.)
urna situação que poderá instaurar o jogo e explorar
a criatividade. Efetivamente, é do contraste com urna
definição que se pode valorizar os deslizes com
relação ao contrato, deslizes que serão trabalhados
segundo a história pessoal institucional do paciente.
A mediação da atividade, se ela é ferramenta que
favorece nossa aproximação terapêutica, guarda
também todo seu aspecto de realidade para os
pacientes que têm dificuldades de utilizá-Iaalém daí.
~
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Progressivamente, os membros da equipe que

fazem animação são diferenciados por sua função,
os enfermeiros abandonam as atividades, pouco a
pouco, aos educadores e ergoterapeutas. A introdução
da prescrição para o atelier foi' um momento
impol1ante para esta evolução.
2
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A terapia ocupacional inserida no
tratamento psiquiátrico: história
e vivência dentro da instituição.
Autora: Maria Madalena Moraes Sant'Anna
Terapeuta Ocupacional com especialização em
deficiência mental no Centro de Estudos Superiores
de Londrina, CursoBobath Básico, especialização no
Centro de Estudosde Terapia Ocupacional São Paulo.
Endereço: Avenida Garibaldi Deliberador, 545,
Bloco I, AptQ34 - 86050-170 - Londrina-PR
Resumo: O trabalho relata a experiência vivida em
1982 para a implantação do serviço de terapia
ocupacional em uma instituição psiquiátrica em
Londrina-PR, que já tinha em sua proposta de
tratamento atividades ocupacionais.
Palavras Chaves: atividade, organização de
cotidiano, trabalho.

psiquiátricas, essas atividades foram tomando um
corpo um pouco mais específico.
No livro "Trilhas Associativas", Benetton relata os
itens descritos abaixo do início de sua experiência.
Este relato vai nortear o trabalho desenvolvido aqui,
fazendo questionar como lidar com atividades de
acordo com os critérios e princípios da Terapia
Ocupadonal dentro da instituiçãoque já tem atividade:
". Qualquer tipo de atividade deveria ser utilizado
para o atendimento de pacientes e a escolha deveria
vir preferencialmente
deles.' Caso contrário,
deveríamos fazê-Ioprincipalmente através do diálogo,
onde procuraríamos o -'gosto'do paciente. Algo deve
ser intuído durâllt~~aentrevista inicia~,e a história do
paciente também é importante.
Ensinar e aprender nos grupos de atividades faz
parte de um jogo onde o bom humor e o entusiasmo
do terapeuta são aspectos fundamentais.
É necessário manter o ambiente de trabalho

·
·

A história da Terapia Ocupacional teve seu início na
área de saúde mental, sendo que a idéia que imperava
era a de que a ocupação ou a diversão de qualquer
espécie era benéfica aos doentes. Porém não se tinha
a visão consciente de que a ocupação trouxesse um
resultado terapêutico e que pudesse ser prescrita e
orientada.
No fim do século XVIII e início do século XIX, a
ocupação foi usada como método de tratamento na
Itália, França, Espanha e Inglaterra. O pioneiro foi
Philippe PineI que, em 1791, prescreveu o uso de
ocupações em seu relatório. A partir de então, a
atividade não cessou de se desenvolver. No Brasil, a
Terapia Ocupacional data de 1959, tendo hoje um
corpo de profissionais especializados.
Pensando nisso e sabendo que a Terapia Ocupacional
tem uma formação específica, que seu instrumento
de trabalho é a "atividade", percebemos que, a partir
da entrada da Terapia Ocupacional nas entidades
28

agradável para o paciente: não só quanto a estética
das salas, mas também em nível da tentativa de
contemporizar as brigas e discussões.
· Entender que os múltiplos aspectos do tratamento
do doente mental devem encontrar uma linguagem
comum na equipe terapêutica.
· Não gostávamos e não queríamos o médico fazendo
à distância a prescrição de atividades. Por um lado
achávamos que deveriam dar-nos liberdade para com
o paciente decidir sobre a atividade e por outro lado,
que sua presença em nossas salas e reuniões fosse a
promotora de uma autoridade partilhada.
Mantínhamos que o objetivo último da Terapeuta
Ocupacional era a reinserção social. Participávamos,
portanto, com o Assistente Social, das reuniões de
família e de sua orientação.
Junto à enfermagem, partilhávamos da manutenção
do ambiente terapêutico, promovendo grupos de
orientação à saúde e higiene."

·
·
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A atividade começa a ser usada em Londrina no
referencial da Terapia Ocupacional, e assim vai
tomando um corpo próprio, fazendo atividade com
metas de tratamento onde o paciente possa ter suas
necessidades básicas e humanas respeitadas.
Começo a pensar e observar que a Terapeuta
Ocupacional dentro da Instituição deve enxergar o
todo que envolve o paciente. Deve-se questionar,
por exemplo. se ele:
- tem acesso a seus pertences
- tem como ruidar de sua cama, de seu banheiro
- tem como optar por suas atividades durante a
internação
- tem como falar dos problemas que vive dentro
da Instituição
- tem como e quando fazeratividadesdo seu interesse
É necessário neste momento que a Terapeuta
Ocupacional renha uma visão global da dinãmica
hospitalar. A 3rividade não é somente pintura,
bordado. marcenaria, etc. Atividade é tudo, desde
cuidar da sua higiene, peltences e até muito mais. E
isso pode ser obtido com a organização do cotidiano
do paciente denrro da Instituição, através de grupos
que vào desde ..0 grupo de atividades", onde os
pacientes façam arividadesindividuais,mantendo uma
relação indi,-idualcom o terapeuta, até uma atividade
grupal onde rodos façam uma mesma atividade.
A Terapia Ocupacional começa a ser exercida em
Londrina em março de 1982, através da Instituição
Clínica Colina Verde que, desde a sua fundação,
realizava e acreditava no recurso da atividade para o
tratamento.
Foi nessa instituiçãoque comecei a organizaratividade
grupais. O maior interesse por parte dos pacientes

foi obtido em :

··
·

···
·

cozinha
lavanderia
refeitório
escolha de arroz e feijão
conservação de quarto e banheiro
controle no uso de televisão, rádio, vídeo e
jornal diário
cuidado com seus pertences, através da
manutenção de sua chave

·

salão de beleza

·

organização de fila para medicação
adequando aos horários de refeição

·
··
··
·
··
·
·
·
·
·

cantina
limpeza do pátio

manutenção de banheiro
posse das chaves de armário
feirinha
organização da parte financeira do setor de
Terapia Ocupacional
portaria
auxiliar de enfermagem
informante
trabalhos manuais
marcenaria
ginástica e recreação
biblioteca

Como se vê, o gasto de materiais de consumo muitas
vezes pode ser pouco, pois parte-se do princípio de
que o paciente deva primeiramente fazer parte do
ambiente em que vai ser tratado e com isso conseguir
um contato maior com a realidade através , muitas
vezes, de atividades básicas.
Também será tarefa do terapeuta Ocupacional
oferecer um ambiente saudável, que permita liberar
suas necessidades e capacidades de aprendizagem e
criação. A atividade aparece como proposta
integradora das três áreas do indivíduo: mente, corpo
e mundo externo. Através da organização do
cotidiano, o paciente vivenciará no dia-a-dia
atividades importantes no seu tratamento.
Para a prescrição e organização das atividades citadas
acima alguns critérios foram estabelecidos:
toda atividade era desenvolvida a partir de uma
reunião de atividade e assembléias de atividades,
onde o paciente ia optar por aquela que desejasse,
sendo incentivado a participar pelo coordenador de
atividade (um elemento da equipe); toda atividade
tinha começo, meio e fim, através de reuniões
previamente marcadas.
As atividades citadas eram organizadas através de
comissões que se propunham a vivências grupais, e
a comissão era constituída de coordenador,
representante e participantes.

·
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Penso que o eixo do seIViçode Terapia Ocupacional
dentro de uma Instituição, a nível de internação
integral, baseia-se principalmente na organização do
cotidiano através de reuniões de atividade e
assembléia geral, que vão nos dar oportunidade de
oferecer ao doente mental um ambiente onde ele
possa usar, no mínimo, dentro do seu tratamento:
- quem é seu médico,
- qual o horário de seus grupos,
- quem é o responsável pelas atividades,
- em que horário as atividades acontecem,
- qual será a sua atividade.
Com isso, tenta-se tornar o momento de internação
integral um recurso terapêutico, através de um
referencial psicodinâmico, onde o paciente participe
como sujeito ativo dentro do cotidiano institucional.
Este princípio deve ser a base da proposta de
tratamento durante a internação.
A passagem de seIViço da Terapia Ocupacional da
internação para o Hospital Dia é um processo em
que a Terapeuta Ocupacional usa como instrumento
de avaliação a participação do paciente nas atividades.
É preciso obseIVarse ele consegue realizar pequenos
projetos e de que forma consegue desenvolvê-Ios,
tentando mostrar para o paciente que ele precisa
continuar se tratando, mas agora com a condição de
estar em sua casa por um penodo e o outro em
atividade no Hospital-Dia. A Terapeuta Ocupacional
do Hospital-Dia deverá se envolver em dois níveis:
· Grupo de atividades
· Organização do cotidiano
O grupo de atividades é coordenado pela Terapeuta
Ocupacional e trabalha atividades individuais e
coletivas, tais como:
um grupo com horário definido que acontece
apenas quando existe um paciente novo no Hospital
Dia. A atividade terá como objetivo a apresentação
pessoal e da Instituição, podendo ser verbal;
um grupo de atividades individuais que acontece
em cima das habilidades e desejos de cada um. A
atividade acontece quando o Terapeuta Ocupadonal
consegue obselVaro que o padente gostae este,por sua
vez,com a ajudada TerapeutaOcupadonal, consegue se
otganizare começara fazero trabalho proposto;

·
·
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um grupo para o ensino de técnicas concretas:
argila, tear, crochê, marcenaria, etc.
Como vimos, muitas vezes não são todos os pacientes
que irão para todos os grupos da Terapia
Ocupacional; deve-se saber indicar o momento da
passagem pelos grupos, o número de participantes
e, principalmente, saber ouvir o desejo do paciente
nos grupos.
As atividades do cotidiano no Hospital Dia são um
pouco parecidas com as do penodo de internação
integral. Deverá estar claro para a equipe quais as
atividades do Hospital Dia irão ficar sob a
responsabilidade e o enfoque terapêutico do seIViço
de Terapia Ocupacional, para que possamos utilizáIa como instrumento terapêutico. Quanto mais os
padentes conseguiremcuidar das atividadespráticasdo
dia-a-diamelhor, pois isto propordonará maior vivência
para que eles entrem em contato com seu cotidianoe
com sua realidade.
A preocupação com atividades e técnicas continua
também dentro do Hospital Dia, tendo como recurso
as "oficinas protegidas" , definidas como um trabalho
com regras empresariais, dentro de um ambiente
protegido e terapêutico, tendo como um dos
objetivos, além de um aprendizado de uma atividade
específica, conseguir dinheiro para as necessidades
dos pacientes, como: cigarro, passes, passeios, etc.
Essedinheiro é administrado pelos próprios pacientes.
Minha experiência neste nível de tratamento consta
de um grupo com pacientes que tiveram alta da
internação, através de encontros semanais onde
falavam sobre o seu cotidiano e faziam atividades
dentro do Hospital. O fato de ser dentro do hospital
trazia vantagens e desvantagens, mas era o único
recurso que tínhamos para iniciar a experiência do
Hospital Dia.
Essegrupo tinha um "caixinha" que seIViapara passes
e emergências, e por emergência entendíamos desde
um passeio, até cigarro para algum que não tivesse.
desde que previamente conversado e definida a fonna
que iriam usar o dinheiro.
Esse dinheiro era obtido através de trabalhos manuais
brincadeira de "cestas voadoras", que eram feitas e
vendidas pelos próprios pacientes. Com iss:;
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conseguíamos que eles tentassem ver as dificuldades
relatadas pelas famílias nas reuniões, como a de não
ter noção de dinheiro, de não ter vontade de fazer
nada, de não saber se cuidar. Os pacientes
verbalmente não aceitavam essas colocações, mas
quando essas dificuldades iam acontecendo nas
atividades, um apontava para o outro, facilitando seu
enfrentamento.

esta estiver em condição e necessidade, para receber
diariamente mais uma paciente.
A passagem da vivência do grupo de atividade com
pacientes externos dentro do hospital de internação
integral para o grupo de atividades a nível de
consultório foi o caminho que fiz para iniciar um
tratamento de Terapia Ocupacional
a nível
ambulatorial,
acreditando ser esse trabalho
fundamental para a melhora da qualidade de vida
do paciente.

A partir de 1992, essas atividades começaram a ser
desenvolvidas no consultório, com um "grupo de
atividade quinzenal", tendo de 4 a 7 participantes,
com o objetivo de pensar e falar sobre a "falta do
que fazer", e sobre o trabalho que estão fazendo.
Depois de um certo tempo começamos a fazer
atividades na fábrica de artefatos de couro Selvaggio. REFERÊNCIAS BIBliOGRÁFICAS
Iniciamos com atividades
grupais: íamos
semanalmente na época em que havia chaveiros para
empacotar, somente no penodo noturno, quando a BENETION, ]ô. Trilhas associativas: ampliando
fábrica não estava em produção, em função da área recursos na clínica das psicoses. São Paulo, Lemos
física da fábrica ser pequena e da condição de que Editorial, 1991.
eu estivesse presente junto com eles durante o
trabalho. A experiência me trouxe uma percepção BENETION, Maria]osé. A terapia ocupacional
de que era muito satisfatório para eles se verem como instrumento nas ações de saúde mental.
fazendo coisas com objetivos definidos, fora do Tese (Doutorado) - UNICAMP.Campinas, UNICAMP,
ambiente terapêutico, sendo que, para alguns, fazer 1994.
o trabalho na fábrica ganhou o sentido de estar
podendo vivenciar novamente o trabalho, e isso foi ROUM, Mônica Grant. Associação Philippe Pinel:
fundamental.
um olhar da terapeuta ocupacional. Revista do
Nesse penodo duas pacientes apresentaram mais Centro de Estudos de Terapia Ocupacional. São
habilidade e interesse para a atividade, e uma Paulo: v.l, p. 53. 1995.
continuou a freqüentar a fábrica diariamente sem a
minha presença, fazendo o empacotamento de
chaveiros, e paralelamente freqüentando o grupo
quinzenal em meu consultório. Estamos nesse
momento aguardando a solicitaçãoda fábrica,quando Maria Mada/ena Maraes Sant'Anna
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Terapia ocupacional:
relato de uma experência.
Autora: Maria de Lourdes Feriotti
Resumo: O artigo traz o relato de um atendimento
grupal de Terapia Ocupacional desenvolvido num
hospitalpsiquiátrico. Enfoca principalmente opapel
da atividade e das relaçõesestabelecidas noprocesso
de TO. como promotoras de um fazer que expressa,
organiza, constrói e transforma os conteúdos e a
história da relação sujeito-ambiente.
Palavras-Chave:
Terapia Ocupacional, Saúde
Mental, GruPo.

A atividade humana, por sua própria complexidade,
abre um vasto campo de estudo teórico e técnico,
uma vez que ela representa a objetivação do homem
em seu meio e resulta, portanto, de todos os aspectos
que compõem a história deste mesmo homem.
Diante de tal abrangência, tem-se buscado diferentes
referências teóricas para balisar o uso e a leitura de
atividades nas diferentes práticas profissionais. As
referências advindas das mais diversas Ciências, se
consideradas isoladamente, não esgotam ou não
enquadram a totalidade do universo que a atividade
humana pode compreender.
Assim sendo, podemos encontrar uma grande
diversidade tanto na fundamentação teórico-filosófica
quanto no repertório de técnicas utilizadas nas várias
formas de intervenção derivadas das diferentes áreas
do conhecimento.
A Terapia Ocupacional tem-se proposto à utilização
e investigação de atividades como meio e fim de
tratamento nos diversos setores da Saúde. Estas
investigações desenvolvem-se no espaço do fazer
humano e têm o propósito
de buscar a
sistematização de teorias, métodos e técnicas da
terapia ocupacional, por meio das práticas de
intervenção empiricamente consideradas como
32

eficazes em um grande número de problemáticas
da Saúde.
Os processos terapêutico ocupacionais apresentam
diferentes objetivos e formas de abordagem.
considerando as especificidades de cada área da
Saúde, as necessidades do paciente, o contexto onde
se desenvolve tal processo e as referências teóricas
utilizadas
Apesar da diversidade apontada, penso que o pilar
de sustentação da Terapia Ocupacional tem-se
construído sobre alguns princípios básicos:
- a preocupação com o campo ocupacional,
objetivando melhor qualidade de vida.
- a busca de autonomia, desenvolvimento de
potencialidades e exercício da cidadania.
- a adequação de técnicas de utilização da atividade
como instrumento de tratamento e/ou transformação
do homem e de seu ambiente.
- o uso da atividade como forma de expressão e
comunicação.
Um processo de terapia ocupacional deve ser
marcado por uma relação terapêutica
que
proporcione ao paciente condições efetivas de
facilitação do fazer. Um fazer resultante de uma
relação dinâmica entre sujeito e ambiente que se
concretiza no processo de construção das atividades.
Para tanto, o sening terapêutico deve ser preparado
de modo que seus elementos constituintes ( terapeuta.
materiais, atividades, mobiliário,etc.) garantam SU:l
cuaaeristica de "espaço de construção",como nos clescre\'e
Benetton. (2).

Na Psiquiatria,a Terapia Ocupacional vem oferecend"
sua contribuição principalmente aos pacientes co~
quadros psicóticos, provavelmente por possibili~
uma relação dinâmica entre as realidades intern:l e
externa, através de uma ação que concretiza, organiz.
constrói e transforma conteúdos desta relação, n~~

processo permeado pela busca, identificaçã~

~
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dificultar e lentificar sua locomoção e movimentação
atribuição de significados para as atividades.
Cabe ressaltar porém, que a busca de significação global.
deve submeter-se à particularidade de cada processo O grupo já estava em andamento quando Marcelo
terapêutico, visando garantir significados próprios do chegou. Este grupo tinha duração aproximada de 2
paciente e não do terapeuta ou de alguma convenção. horas, com frequência de 2 atendimentos semanais.
Neste sentido, adverte-nos ainda Benenon : "O que Cada paciente escolhia e realizava suas atividades e
deve ser intencional para a terapeutaé a abertura de os últimos trinta minutos eram utilizados para uma
espaço para significação,mas nunca para a orientaçãode pequena avaliação verbal da sessão e uma "roda de
música"- atividade grupal, por eles determinada, que
significados".(2).
Com finalidade ilustrativa, gostaria de contar uma consistia em cantar e tocar instrumentos por eles
história constituída de fragmentos de um processo confeccionados.
Marcelo foi convidado a participar do grupo, porém
terapêutico ocupacional.
Esta história desenrola-se num pequeno hospital apresentou muita resistência.Ofereci-lheo sofá, como
psiquiátrico,comcercade 70leitose médiade pennanência possibilidade de estar com o grupo, podendo fazer
de dois meses, num tempo onde ainda eram poucas as alguma atividade quando e como quisesse. Mostrei
possibilidadesde atendimentoem Saúde Mentalfora do que o estava acolhendo e possibilitei-lhe o
conhecimento do grupo e do espaço, com o objetivo
hospitalespecialisadoou serviçoasilar.
O setor de Terapia Ocupacionallocalizava-se distante de diminuir o temor e a ansiedade. Aceitou a proposta
dos pavilhões, num pequeno bosque, e contava com e logo ao final da primeira sessão Marcelo integrou a
uma grande sala muito rústica e improvisada. O roda de música, apenas ouvindo.
mobiliário e os materiais eram dispostos de modo a Após algumas sessões, das quais participara apenas
facilitar e incentivar não apenas a realização de como ouvinte da roda de música, começou a cantar,
atividades, mas também o contato grupal. Contava ainda que com sons tímidos e palavras acanhadas.
ainda com o "cantoda preguiça" : um sofá próximo Neste dia conseguiu verbalizar: -"estou começando
à porta de entrada que ali estava não somente para a me libertar". Estas palavras foram acompanhadasde
oferecer o descanso mas principalmente para permitir movimentosde abertura dos braços que, ainda rigidose
que o fazer fossefrutode um movimentoespontâneo e resistentes,buscavamabrir-see expandir-separa alémdo
próprio abraço.
motivadoe não de uma obrigaçãoou compromisso.
Os principais protagonistas desta história são tres Na sessão seguinte, dirigiu-se espontaneamente para
pacientes, de um grupo de sete, cujos nomes foram a mesa de atividades "apenas para olhar", sentandose à frente de Karina que moldava um sorvete com
propositadamente trocados :
aquele sorvete, Marcelo
Karina, uma garota de 18 anos, com aparência fragil, gesso. Observando
pele alva, cabelos louros, lisos e compridos, com comentou: - "ela fez um vulcão! ".
voz baixa e movimentos comedidos. Sua principal Ao identificar o sorvete como vulcão, Marcelo
queixa resumia-se a um "nó no estômago" que a parecia iniciar seu processo de construção
acompanhava há dez anos, tendo surgido logo simbólica e, em resposta a este primeiro
movimento, sugeri-lhe que fizesse seu próprio
após a morte de seu pai.
Aninha, 21 anos, uma pessoa festiva e falante que vulcão. Aceitou a proposta e começou moldar
costumavadramatizarsentimentose afetosmas tinha,no um vulcão em gesso, necessitando de algumas
orientações técnicas para uso e manuseio do material.
entanto,uma grande dificuldadeem senti-Ios.
Marcelo, 18anos, um garoto de porte pequeno, muito Terminada a fase de modelagem e secagem,
comprometido nos aspectos relacionais, não pintou o vulcão cobrindo toda a superfície de
estabelecendo comunicação verbal, com postura de vermelho
escarlate
e logo em seguida,
cabeça, tronco e membros fletidos a ponto de recobrindo o pico ou cratera de branco. Neste
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momento iniciamos um diálogo :
"t.o. - O que é este branco?
M.

- é neve.

t.o. - e para que serve?
M. - para esfriar o vulcão.
t.o. - e o que você acha disso?
É necessário, bom ou incômodo?
M. - É ruim.
t.o. - porquê?
M. - porque não deixa o vulcão explodir.
t.o. - e você gostaria que isso acontecesse?
M. - é muito perigoso.Pode machucarmuitagente.
t.o. - Se você quiser podemos pensar um jeito de
deixá-Io explodir. Aqui ele não farianenhum estrago.
Poderíamos fazer um outro vulcão, com material mais
resistente que suporta o fogo. Poderíamos fazer uma
montanha com um orifício no centro para introduzir
uma vela ... quem sabe ... imitamos um vulcão de

verdade..."
Marcelo aceitou a sugestão. Modelou outro vulcão
em argila, fez um orifício em seu eixo de cima a
baixo e introduziu ali um pedaço de vela que ficou
totalmente escondido. Acendemos a vela e neste
momento uma certa "magia" contaminou todo o
grupo. A cera resultante da queima da vela escorria
para fora do vulcão, simulando dinamicamente a saída
da lava.
Marcelo permaneceu imóvel durante muito tempo
observando aquele fenômeno. Todos os demais
pararam suas atividades para contemplar o vulcão
em erupção. Foi um momento de muito silêncio onde
todos os olhares convergiam para aquele vulcão... o
único a ousar algum movimento. O vulcão se
transformava provavelmente em um movimento de
simbolizaçãocoletivadaquele grupo.
Passado o momento de surpresa, lancei uma pergunta
ao grupo:
" - Será que existem outros vulcãezinhos por aqui ?
"Karina pareceu tomar a pergunta para si,
demonstrando um certo constrangimento. Desviou
o olhar. Rapidamente Aninha, que de tudo fazia uma
grande encenação, subiu na mesa e ali começou a
sapatear, dançar e gritar. Esta atitude acabou
encorajando Karina a acompanhá-Ia nos gritos e num
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forte sapateado sobre a mesa (que felizmente era
forte e robusta), com jeito de quem estava fazendc
uma travessura. Eram verdadeiros vulcões em
erupção sobre a mesa!
Na próxima sessão, logo após um final de semana, c
grupo retoma à TO., com excessão de Karina que
segundo a enfermeira que os acompanhava, estava
acamada porque apresentava vômitos há dois dias.
sem causa clínica aparente e sem resposta à
medicação.
Solicitei ao grupo que me aguardasse e fui ao
encontro de Karina. Obtive do médico a confirmação
de seu estado clínico e dirigi-me ao seu leito.
convidando-a a participar do grupo. Suas recusas
foram atribuídas ao fato de sentir-se enfraquecida e
ao temor de apresentar vômitos na TO. . Tentei
tranquilizá-Ia.No entanto, suas recusas foram trocadas
por um rápido saltar da cama para ir à T.O. somente
quando arrisqueidizer-lhe:
"-É ...parece que o vulcãozinhoexplodiu de verdade."
Karinapartidpou da sessão cuidando para que sua primeira

atividadefosserealmenteum grande vômito!
Mais uma vez o grupo não demonstrou nenhum
incômodo. Ao contrário, foram solidários, continentes
e alguns até me auxiliaram na limpeza.
Os vômitos cessaram em pouco tempo e nas
próximas sessões Karina mostrava-se mais ágil e
decidida em suas atividades. Recebeu alta e não mais
a acompanhei.
Marcelo, após a concretização do vulcão começou
relatar verbalmente sua história e suas dificuldades.
Segundo seu relato, tinha sérios problemas familiares.
localizados principalmente na figura do pai. Os pais
eram separados e cada um constituíra seu lar com
seu novo companheiro.
Dizia possuir lares
incompletos e não sentia aconchego em nenhu~
deles, sendo-lhe muito difícil situar-se frente a ta..
divisão.
Apresentando alguma melhora em relação ao estadc
inicial, começou passar os finais de semana com ;:
família, ou melhor, famílias. Estes encontres
colocavam-no à frente de seus conflitos.
Em seu retorno à TO., após a primeira licenç....
Marcelo retomou seu primeiro vulcão (de gessc e
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colocou ainda mais tinta branca sobre a cratera.
Permaneceu muitas sessões sobre esta mesma
atividade, com movimentos de avanço e retrocesso,
ora pintando todo o vulcão de vermelho, ora
recolocando a neve sobre a tinta vermelha. Estes
movimentos eram acompanhados de relatos verbais
e identificação de dificuldades da sua realidade.
Apresentou melhora significativa na comunicação,
postura e relação com o grupo, o que acabou
justificando sua alta hospitalar.
Aninha continuou internada por mais tempo... não
sei quanto, pois acabei saindo daquele hospital antes
de sua alta.
Havia muito ainda a ser feito. Estes tres jovens
poderiam beneficiar-se muito de tratamentos
ambulatoriais mais longos e abrangentes. No entanto,
a ausência ou precariedade de alternativas extra
hospitalares para continuidade do trabalho em Saúde
Mental, não nos permitiu conhecer o final desta
história.

Provavelmente ela continue sendo contada de outras
formas, em outros lugares, por outros autores.
Espero somente que ela não tenha sido esquecida.
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A importância da transformação
interna no processo de atividade.
Autoras: julie Cunningham Piergrossi e Carolina
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Evolutiva, Milão, Itália
Publkado: originalmente em OccupationalIberapy
International, págs36-47, vol.2, 1995
Tradução: jô Benetton
Revisão: Margarita Maria Garcia Lamelo
Resumo: Na literatura atual sobre terapia
ocupacional, não se estuda a imPortância do mundo
interno dospacientes. Oprocesso da atividade, neste
estudo, é visto como um complexo entrelaçamento
das transformações internas e externas que ocon'em
como parte da relação do paciente com a terapeuta.
Procura-se rever aspectos pertinentes de teorias
psicanalíticas e apresentar suas utilidades na terapia
ocupacional. Em dois exemplos de casos, certas
seqüências de sessõesde terapia são descritas para
ilustrar as dinâmicas da relação entre paciente,
terapeuta e atividade, assim como para começar a
identificar transformações internas durante a
participação em atividades. As autoras vêem a
Pesquisa básica sobreo significado da atividade como
parte fundamental da profISsão.
Palavras-chaves:
Atividade,
relação,
transformação, psicanálise, mundo interno.

INfRODUÇÃO
A atividade é o componente básico na experiência
da terapia ocupacional. As autoras deste artigo têm
buscado, por vários anos, detectar o que ocorre
exatamente com o paciente e com a terapeuta durante
a participação em atividades. Descreverão suas
observações sobre o significado interno da ação
(fa'zer) em seus pacientes e nelas mesmas. Segundo
36

elas, esse significado está ligado ao processo de
transformação interno que se desenvolve juntamente
com a ação externa (o fazer) das atividades.
Nesse processo, à medida em que os pacientes
escolhem, por exemplo, pregar um prego, to.carflauta
ou misturar ovo e farinha, começam a contar a sua
própria história e a construir a história de sua
experiência
terapêutica.
À medida em que
transformam (ou não conseguem transformar) a
madeira em uma caixa, sons em harmonia e farinha
e ovos em massa, muitas coisas podem estar
acontecendo, internamente. O cheiro de ovo pode
suscitar velhas lembranças, o som da flauta pode
causar sentimentos de incapacidade, o ruído do
martelo pode assustar. Esses fragmentos clínicos, que
contêm o fazer e os sentimentos, tornam-se parte da
relação com a terapeuta ocupacional. Esta, com sua
forma de ser e de fazer junto com o paciente, permitirá
e favorecerá
o início de um processo de
transformação.
Este artigo analisa o significado interno, emocional.
da atividade, através de um estudo minucioso da
relação entre paciente, terapeuta e atividade.
descrevendo casos autênticos.
A área de funcionamento
interno tem sidc
negligenciada nas pesquisas recentes de terapia
ocupacional, tal como Susan Fine descreve 0993.
pág.2): "Os terapeutas parecem dar menos
credibilidade ou investem menos esforços na vida
interior do paciente. Freqüentemente, damos mais
ênfase ao produto (aquilo que uma pessoa pode
fazer) e ao processo (a maneira como a pessoa faz e
o nível de competência que ela tem.)"
Ao contrário da literatura atual, muitos autores, n~
anos 50 e 60, escreveram sobre a terapia ocupacion....
a partir de uma orientação psicodinâm;~~
conseqüentemente, tinham interesse no intem~ !'_
vida subconsciente de seus pacientes (Azimae AZ'-.~_
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1959;West; 1959; Fidler e Fidler, 1963). Em seu livro
"TerapiaOcupacional: Um Processo de Comunicação
em Psiquiatria" os Fidlers descrevem a comunicação
das dinâmicas internas dos pacientes como uma das
principais funções da atividade. Naqueles anos uma
contribuição importante foi feita, considerando-se as
caractelÍsticas específicas da atividade e o papel da
terapeuta. Iniciou-se, também, uma área importante
de pesquisa baseada nesses aspectos. Mais tarde,
porém, outros interesses da terapia ocupacional foram
privilegiados, restando aquele adormecido. No
intervalo de trinta anos, muitas mudanças na
sociedade e nas verbas para os programas
influenciaram um movimento decisivo no sentido
de uma abordagem funcional das atividades,
tendendo a requerer menos tempo e sendo definida
mais concretamente. A literatura mais recente
raramente refere-se à vida interior dos pacientes,
como se a função e o mundo interno fossem dois
conceitos independentes. Parece existir uma exceção
no processo de avaliação de pacientes psiquiátricos
onde aspectos psicodinâmicos ainda são considerados
e ligados à performance (Hemphill, 1982).
Muitos autores preocupam-se com a importância da
relação terapêutica que lida com o mundo interno
das emoções, especialmente ligados ao uso do self
da terapeuta (Mosey, 1986; Nahmias e Froehlich,
1993), à conexão entre cognição e afeto (Dickerson,
1992) e ao conceito de cuidados (Baum, 1980;
Gilfoyle, 1980; King, 1980; Yerxa, 1980; Peloquin,
1990). No entanto, esses autores tendem a tratar a
relação terapêutica sem necessariamente incluir o
processo de atividade. No modelo de tratamento das
autoras, tal como é apresentado nesse trabalho, as
atividades são consideradas como veículo para o
movimento emocional. Este último enriquece a
dimensão funcional e ambos movimentam-se tanto

Gibertoni, 1982, 1986).Um interesse crescente parece
existir, também, internacionalmente, onde uma
Psychodynamic Occupational Therapy Newsletter
(editada pela Derby School of Occupational Therapy,
Derby, Inglaterra) foi recentemente criada. Terapeutas
em Montreal publicaram recentemente um trabalho
fazendo ligações entre a psicanálise e a terapia
ocupacional (Saint-Jean e Desrosiers, 1993).

TEORIA PSICANALÍTICA

A rica literatura psicanalítica parece ser pouco
conhecida para a maioria das terapeutas ocupacionais,
que, muitas vezes, mostram-se céticas e clÍticassobre
um campo que tem muito a oferecer na compreensão
do significado interno do fazer. Os conceitos de self
interno, de relação terapêutica e de movimento
emocional, tal como são apresentados aqui, fazem
parte da base teórica da psicanálise, cuja amplitude
não pode ser exaustivamente tratada aqui. Este artigo
limita-se a apresentar alguns aspectos das teorias
psicanalíticas que são particularmente relevantes. O
único elo entre essas teorias, no presente momento,
refere-se às contribuições no sentido de compreender
o processo do fazer.
Uma tendência importante no campo da psicanálise,
que influenciou o trabalho clínico das autoras, é a
do modelo longamente descrito por Greenberg e
Mitchell (983) e por Mitchell (988). No modelo
relacional, o indivíduo é visto como necessitando e
desejando de maneira fundamental o relacionamento
humano. No que diz respeito à intervenção
terapêutica, esse modelo difere do modelo estrutural,
no sentido que este ressalta como essencialmente
terapêutica a qualidade da relação analítica.Por outro

lado,para o modelo dos impulsos,a ação terapêutica

no processo intrapsíquico quanto no interpessoal
(Gibertoni, 1993).
As autoras descrevem uma área de pesquisa
desenvolvida na Itália, onde a influência cultural e
profissional,associada a seus próprios interesses nesse
campo, propiciaram a investigação de aspectos
específicos da terapia ocupacional (Piergrossi e

reside basicamente em aumentar o poder do ego do
paciente, através do incremento do conhecimento
dos impulsos inconscientes. No modelo relacional,
através da interação com o paciente, o terapeuta entra
no que era antes um mundo fechado de formas
incorretas e deficientes de relacionamento, e abre
para o paciente novas possibilidades relacionais.
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Quanto às atividades, os psicanalistas não têm
especialmente estudado o processo do fazer, uma
vez que ele não ocorre em seu trabalho clínico.
Embora a maioria dos psicoterapeutas de crianças
usem jogos e brinquedos como parte de seus
instrumentos terapêuticos para facilitar a produção
de conteúdos simbólicos, em sua orientação teórica
o aspecto real do fazer não faz parte da ação
terapêutica. Os objetos servem como um meio de
comunicação para pacientes cujo desempenho de
linguagem não está totalmente desenvolvido e não
são vistos como terapêuticos por si sós CTustin,1981).
Harold Searles (1960), em seu livro "The Nonhuman
Environment", introduz uma nova forma de ver os
objetos não-humanos e o que se encontra por perto.
Ele explora um aspecto do processo de individuação,
que até então não tinha sido estudado por
psicanalistas. Para terapeutas ocupacionais que lidam
com materiais que são parte do ambiente nãohumano, esse livro abre um campo de investigação
fascinante. Searles, embora rigoroso na descrição da
influência do meio não-humano nos estados de
desenvolvimento normal e patológico, nunca abordou
o uso específico desse ambiente nas terapias.
Donald Winnicott (1971), psicanalista inglês, estudou
o papel do objeto transicional no desenvolvimento
da criança. Suas teorias são pertinentes para a terapia
ocupacional porque ele coloca junto com a mãe e o
bebê um objeto inanimado, da mesma que a terapeuta
ocupacionalliga-se ao paciente e à atividade. Segundo
Winnicott,o brincar se iniciacom o objeto transicional.
Ele entra na vida da criança quando ela começa a
perceber que a mãe é uma entidade separada. Ao
nascerem, os bebês se vêem como onipotentes, eles
têm fome e encontram o seio da mãe pronto para
alimentá-Ios, como se eles mesmos tivessem
inventado o seio. Nesse estágio, o bebê e a mãe são
uma única entidade. Para iniciar a separação e a
individuação, ele descobre seu uso próprio e
particular do objeto transicionai, que pode ser uma
peça de tecido, um bicho de pelúcia, um pedaço de
cobertor. O bebê suga, esfrega, toca esses objetos
com sua própria face etc. O objeto representa a mãe,
mas não é realmente um símbolo. Para o bebê, o
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objeto é tanto eu como não-eu, e ele mantém a ilusão
da onipotência. É parte do mundo real da criança.
mas também parte do seu mundo interno, permiti?do
paradoxalmente que se distancie da mãe sem deixar
de ser o laço que o une a ela. Winnicott chama esse
espaço entre a mãe e a criança, entre o real e o nãoreal, de área intermediária, um espaço que permite
e favorece o brincar, que conecta o mundo real ao
mundo da fantasia, o mundo externo ao mundo
interno. A criatividade
que existe na área
intermediária, iniciada com o objeto transicional,
continua durante toda a vida, e no adulto isso se
manifesta na experiência artística,religiosaou cultural.
As teorias de Wilfred Bion (1962), outro psicanalista
inglês, foram particularmente
úteis para a
compreensão da ligação entre estímulos sensoriais,
as emoções e o pensamento. Todos são componentes
importantes da experiência da terapia ocupacional.
Bion mostrou, nos seus escritos, a relevância das
primeiras experiências sensoriais na relação do bebê
com a mãe. Ele fala de uma função alfa no indivíduo
que transforma dados sensoriais brutos em vestígios
de lembranças, permitindo que façam parte de idéias
conscientes e inconscientes, capazes, portanto, de
serem utilizadas pelo indivíduo. Sem a função alfa,
as impressões sensoriais se mantêm como elementos
beta, no seu estado bruto, imediatamente afastadas
sem se transformarem em riqueza interna.
No início da vida, a mãe representa a função alfa
para seu filho, ela dá sentido às emoções primitivas
e aos elementos sensoriais que o bebê transmite.
restituindo os sinais emocionais e sensoriais do bebê
transformados em algo que pode ser digerido e que
passa a ser uma espécie de proto-imagem. Maistarde
quando o bebê já tiver um sentido do self, quandc
for mais autônomo, ele será capaz de se apoderar d::
atividade de transformação. A função alfa da mãe
terá criado a função alfa no bebê e ele começará
armazenar suas próprias imagens internas.

-
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Talvez a maior contribuição das teorias e da pr..:.__
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psicanalíticapara o trabalho clínico das autoras tenha
sido a transmissão de uma forma diferente de estar
com os pacientes. Nessa maneira de estar, a terapeuta
propõe menos, é menos ativa e dá importância a
aspectos não muito evidentes da situação terapêutica,
numa abordagem mais funcional. Cada sessão de
terapia é vista como uma nova ocasião do processo
de desenvolvimento gradativo, em que a terapeuta
está alerta e disposta a intervir, porém, somente se
for conveniente e no momento certo. O setting
fornece o máximo de espaço para a escolha e muitas
são as atividades. Os materiais são flexíveis e
disponíveis tanto para serem usados de forma
realística quanto inusitada. Os materiais são sempre
reais, porém, o uso que o paciente faz pode não ser.
Os limites como parte do mundo real são precisos e
definidos claramente, referem-se ao ato de quebrar,
de ferir outras pessoas e ao tempo das sessões
(Piergrossi, 1990, 1991).
Referindo-nos às teorias de Winnicott (971), a
experiência em terapia ocupacional pode ser vista
como ocorrendo em uma área intermediária, onde
as atividades em uma relação cheia de significados
formam uma espécie de elo entre o mundo real e o
mundo interno do paciente. As atividades que
ocupam o espaço intermediário junto com a terapeuta
e o paciente adquirem novos significados e novos
potenciais. Às vezes, constituem a ligação com o
mundo real, às vezes, o elo com um outro mundo
constituído pelo paciente.
O settingterapêutico é um campo onde duas pessoas,
paciente e terapeuta, interagem com uma atividade.
Neste sentido, as teorias de Bion ajudam muito, por
considerarem a terapeuta muito mais do que uma
simples promotora de atividade.De fato, a experiência
em terapia ocupacional será transformada em símbolo
e pensamento, assumindo significação somente se a
terapeuta for capaz de usar suas próprias funções
transformadoras para comunicar-se com o paciente
(Gibertoni, 1991a). Se tudo isso ocorrer, haverá uma
transformação da experiência em dois tipos de
produtos: os reais (os materiais) e os do pensamento.
Este últimos deve ser visto como composto por
imagens internas da experiência que passarão a fazer
REVISTA DO CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIA OCUPACIONAL.

parte do mundo interno do paciente, podendo ser
utilizadas para o enriquecimento de suas relações
interpessoais.
Se não houver a função de
transformação da própria terapeuta, a experiência
com atividades será superficial, isolada das emoções
internas e incapaz de ser transformada
em
pensamentos que podem vir a ser usados.
Na terapia ocupacional, a presença das atividades
requer diferentes tipos de relações com o paciente
para produzir resultados
verdadeiramente
importantes. Isso tem a ver com gratificação,
dependência, "acting out", tudo necessita ser
reconhecido e usado pela terapeuta para ajudar o
paciente a experimentar novas formas de ser junto a
uma pessoa cheia de significados, de uma maneira
muito semelhante àquela descrita pelos analistas
relacionais quando descrevem a ação de sua terapia.
A atividade ajuda a criar o cenário.
O que o paciente faz com a atividade é observado,
aceito e possivelmente interpretado com palavras ou
com ações (Piergrossi e Gibertoni, 1992). As ações
ocupam o lugar das palavras, especialmente no
tratamento de sensações primitivas e distúrbios
emocionais, onde materiais sensoriais simples agem
tanto como suporte quanto como substituto para a
interpretação verbal. Cores, odores, sons e sabores
ajudam a criar esboços internos, fragmentos de
imagens internas nos pacientes (Gibertoni, 1991b).
A terapeuta ocupacional não é uma presença vazia.
Ela participa de uma forma muito semelhante àquela
descrita pelos analistas relacionais quando falam de
sua participação, ou como propõe Winnicott ao falar
do "brincar" do analista. A terapeuta é especialmente
cuidadosa para reconhecer e, em certas situações,
para verbalizar os sentimentos do paciente sobre o
fazer (medo, prazer, orgulho, avidez, vergonha etc.),
assim como em relação ao seu próprio papel no
processo do fazer (necessidade de dependência, raiva,
ciúmes etc.)
Explorando e experimentando a interação tanto com
objetos quanto com pessoas, o paciente lentamente
desenvolve destreza funcional com bases internas e
externas, tendo, portanto, o potencial de tornar-se
parte integrante do self.
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bolhas de sabão. Os resultados foram ainda mais

EXEMPLOS DE CASOS

frustrantes. pasqualino aproximava-se, parecia olhar.
afastava-se e perambulava, dava voltas pela sala e
ficava batendo, abria a aporta e saía, dando a
impressão de estar dizendo para a terapeuta que ela
não entendera nada sobre ele. E ela sabia que era
verdade. O jogo sensorial que ela tentara introduzir
era estranho para Pasqualino: ela estava escondendo
o que ele tentava comunicar com os seus sons. As
tentativas dela tinham o mesmo significado da ação
Pasqualino
do paciente: os dois estavam produzindo elementos
beta, no estado bruto. Em lugar de se aproximarem
O primeiro caso é o de Pasqualino, um menino autista emocionalmente, ambos estavam procurando refúgio
de 10 anos. No início de sua terapia, Pasqualino para a dor, ficando cada vez mais distantes.
enchia a sala com sons. Ficar ali significava, para ele, A terapeuta decidiu, então, retomar os materiais
procurar maneiras de produzir sons que o ajudassem sensoriais que ele sempre usava, os seus sons. Ela
percebeu que tinha de ativar a sua função alfa para
a criar barreiras entre ele mesmo e a terapeuta.
Ignorava os instrumentos de brinquedo existentes que ele pudesse atenuar os seus sentimentos de terror,
na sala e usava as unhas para arranhar diferentes de raiva, de pânico, e para ser capaz de dar-Ihes um
superfícies. Com uma pequena colher de madeira significado e transformá-Ios em algo que pasqualino
batia nas portas, paredes, mesa. Com o ouvido atento, pudesse assimilar,criar uma lembrança, ema espécie
observava os sons produzidos. Nunca olhava para a de esboço de uma imagem interna. Mas a profunda
terapeuta. Depois de cerca de dez minutos na sala, solidão dele se estendeu à terapeuta e ela teve de
pegava a sua jaqueta e saía. Foi assim durante meses. procurar recursos internos e externos, tanto dentro
No início, a terapeuta dizia-lhe apenas que algumas dela mesma como entre os materiaisda sala de terapia
crianças ficavam com tanto medo que o fato de fazer que pudessem ajudá-Ia. O fio das luzes da árvore de
sons era a única forma de criar um espaço seguro Natal ajudou-o a definir um espaço cujos limites
para ela mesma. Lembrava-lhetambém que ela estava constituíam uma espécie de casa, no canto da sala
ali e que ele podia confiar-lheseus sons e seus medos. (toda a sala parecia muito grande). E a terapeuta
A terapeuta também introduziu alguns sons, como, ficavaali, na casa, sentada sobre uma grande almofada
por exemplo, o do triângulo, que ela batia, deixando no chão, desta vez sem lembranças e sem
o som extinguir-se lentamente, antes de voltar a expectativas. Com ela, um triângulo, uma concha de
produzi-Io e, às vezes, repetindo o som junto com o cozinha, um gravador e a sua própria voz. Pasqualino
de Pasqualino. Eleparavae pareciaescutar,mas só por batia sua colher na parede e ela respondia, batendo
um instante.Depois, voltavaa andar pela sala, distante, o seu colherão na parede, cantando. Ela cantou o
concentradonos sons gerados por suas batidas.
pânico e a raiva, a solidão e o terror de Pasqualino.
O tempo foi passando, as sessões de terapia
Ela cantou a dificuldade que ele tinha em apoderarcontinuavam a ser muito curtas e a terapeuta começou se dos objetos da sala de terapia. Ela cantou e brincou
a lidar com a sua sensação de onipotência, como o com os sons, com o barulho dos utensíliosde cozinha,
seu ideal como terapeuta. E a partir de lembranças e tanto os dele quanto os dela, e, às vezes, ela os
de expectativas (Bion sugere começar as sessões sem gravava para poder ouvi-Iosjunto com ele. pasqualino
lembranças e expectativas) ela introduz novos se aproximava e depois se afastavamas, com o tempo.
elementos, tais como a manipulação de água e sua atenção foi aumentando. Ele arregalava os olhos
farinha, o cheiro da pipoca, as formas e reflexos de enquanto ouvia a gravação da canção da terapeuta
Os dois exemplos de caso foram escolhidos
criteriosamente para poder ilustrar a grande
contribuição da atividade na terapia dos pacientes.
Detalhes específicos sobre as trocas entre terapeuta,
paciente e atividade serão ressaltados para
exemplificar os conceitos apresentados.
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acompanhada pelos sons das batidas da colher e do
triângulo. Pasqualino parecia gostar de um verso
infantil que ela recitava enquanto beliscava
suavemente os dedos de suas próprias mãos. Nesse
verso, o adulto geralmente usa a mão da criança
mas Pasqualino não aceitara isso. O verso que ele
mais gostava era "Pizzi, pizzi trangolo... Ia morte di
Sandrangolo...".Ele faziagestos estranhos, rodopiava,
movendo os dedos à medida em que se aproximava,
depois se distanciava, voltava. Estava claro que
manifestava a sua curiosidade e que começava até
mesmo a divertir-se. Um dia ele entrou bruscamente
na sala, todo agasalhado e aproximou-se da terapeuta.
Sem olhar para ela, colocou as mãos sobre a mesa,
abrindo claramente os dedos e esperando que ela os
beliscasse, enquanto dizia "Pizzi,pizzi... pizzi, pizzi.".
A sua mãe, mais tarde, contou que nos últimos dias
Pasqualino tinha puxado a sua saia, tentando chamar
sua atenção. Tinha até se afastado dela ao correr
para pegar o ônibus para Milão, gritando "Carolina,
pizzi, pizzi... Carolina, pizzi, pizzi...".
Estas simples expressões verbais, "pizzi, pizzi" e
"Carolina",haviam se tornado fragmentos de imagens
interiores que pasqualino conseguira armazenar para
uso posterior. Nocomeçode suaexperiênciaterapêutica,
a sala,a terapeuta,os sons,os materiais,as palavras,tudo
estavaimpregnadode sentimentosde pânicoe de terror,
e se cristalizaram
comoexperiênciasprimitivase imediatas,
despersonalizadas,introjetadase interiorizadasapenaspara
seremimediatamenteabandonadas.Quando a terapeuta
pôde finalmente conter e transformar essas
experiências, Pasqualino foi capaz de contê-Ias na
sua própria mente sob a forma de lembranças,
podendo, então, utilizá-Ias em um momento de
necessidade. A modalidade defensiva usada pelo
paciente foi transformada a partir de algo no estado
bruto, não refinado e inanimado (os sons), em um
objeto (canções, versos) cheio de significado, pronto
para ser absorvido e virar lembrança. Os ruídos
produzidos por Pasqualino, de gestos defensivos
autísticos, passaram a ser instrumentos de troca
e de comunicação sensorial e emocional. Nesse
caso, a audição, capaz de desenterrar imagens,
criou, desta vez, imagens internas.

Dario
Dario tem 16 anos. Éum rapaz psicótico que no
primeiro dia de sua terapia descobriu uma caixa
cheia de roupas velhas para vestir e confeccionou
para si uma roupa de rei (Piergrossi, 1994).Seu nome
era "Re Spaccatutto" (Rei Quebra-Tudo). No início
de cada sessão de terapia, durante três anos, vestiase de rei, de uma maneira muito elaborada, com
mantos, coletes, cachecóis e uma coroa. Ele clamava
ser todo-poderoso, rico e auto-suficiente. Estava
sempre alegre e sorridente, mesmo quando se referia
à morte ou quebrava violentamente um objeto.
Negava totalmente qualquer problema no mundo
real, embora na escola apresentasse dificuldades em
aprender
e não tivesse amigos; ele tinha
comportamentos estranhos e ocasionalemente
apresentava um balanço corporal esteriotipado.
Após três anos e meio de terapia, não se apresentava
mais como um rei todo-poderoso. Começou a ter
alguns momentos de verdadeira comunicação. Um
episódio, em particular, ilustra a rica combinação de
atividade, relacionamento e emoções fortes que
caracterizaram seu programa de terapia. Dario
começara a se interessar, havia pouco tempo, pelo
filme "Nuovo Cinema paradiso", nas sessões de
terapia mostrava-se envolvido, apaixonado pelo ftlme.
Ele "projetava" slides desenhados por ele mesmo,
decorava a sala com coisas de cinema, conforme
imaginava ser, com "posters"de ftlmesetc. Identificouse com o personagem que projetava os fihnes e ficou
fascinado com o fogo que acabou destruindo o lugar
antes de ser reconstruído.
A sessão que vamos descrever ocorreu no dia em
que a terapeuta disse-lhe que se ausentaria por três
semanas. Ele ficou desorientado e jogou cadeiras e
outros objetos no chão, dizendo que o Cinema
Paradiso estava sendo destruído. Ela falou com ele
sobre o seu nervosismo e sobre a confusão que a
notícia de sua ausência havia provocado mas ele
negou tudo, dizendo que não tinha nada a ver com
isso. Ele estava somente representando o Cinema
Paradiso. Ficou distante, muito sozinho e comunicou
com isso um certo desespero. A terapeuta lembrou-
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lhe sobre o rei que quebra tudo. Talvez ele tivesse
voltado para ajudar Dario a sentir-se mais forte e
poderoso em momentos difíceis como aquele e não
para sentir-se triste e frágil, ou seja, sentimentos que
ele não gostaria de ter. Dario deixou de comportarse forma agressivae começou a ouvir,mas incorporou
a idéia grandiosa de reconstruir o Cinema Paradiso,
rede corando completamente o sala de terapia, como
se estivesse tentando novamente ser onipotente,
acreditando ser todo-poderoso, pensando ser o
membro do domínio da terapia.
Nesse instante a terapeuta sugeriu construir um
modelo em madeira do Cinema Paradiso. A aceitação
imediata de Dario foi um momento muito importante
de sua terapia. Nas sessões que se seguiram, conforme
ia medindo e serrando a madeira, começou a falar
sobre as preocupações relativasà ausênda da terapeuta
e passou a contaros diasdo calendário,para reassegurarse sobre o retomo.
De acordo com as teorias de Winnicott, a atividade
de construir um modelo em madeira foi um tipo de
fenômeno de transição, que serviu de ligação entre
o mundo real de Dario de fazer as coisas, de ser
capaz, e o seu mundo interior, cheio de medo e de
caos. Nesse momento, entretanto, um outro dado
mais especmco da experiência da terapia ocupacional
pode ser somado ao fazer. Podemos construir a
hipótese segundo a qual Dario,longede esquecersuas
preocupações quando trabalhava a madeira, pôde por
fim enfrentá-Iasporque a atividadeo estava ajudando a
construiruma estruturainterna,paralelamenteà evolução
do modelo de madeiraexterno.
O modelo para o "Nuovo Cinema Paradiso" tinha
uma fachada difícil, parecia um contêiner em forma
de caixa, e ele trabalhou arduamente para reproduziIa. Construindo-a, ele pôde controlar a madeira e
observar a forma evoluir à medida que deixava suas
emoções serem contidas e transformadas em
pensamentos que podia usar para se desenvolver.
Ele não era capaz de fazer conexões usando somente
as palavras, tampouco se servia apenas de processos
do pensamento. Ele usava as palavras para fazer
descrições fantasiosas,para voar e entrar em situações
irreais, não para pensar, tal coino Bion vê esse
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processo, e muito menos para uma verdadeira
comunicação com os outros. Por outro lado, através
das atividades, ele pôde experimentar sentimentos
que se tornaram possíveis graças ao relacionamento
com a terapeuta. Nessa ocasião, ele foi capaz de
concluir que a ausência dela seria dolorosa para ele.
Pôde, finalmente, vê-Ia de uma forma muito
semelhante à imagem que Pasqualino formou da
terapeuta Carolina. A participação da terapeuta e a
sua continência ajudaram Dario, através da sugestão
da construção do modelo do cinema, a transformar
uma ação aparentemente
sem sentido em
pensamento. Foi importante aceitar os sentimentos
fortes de perigo e destruição, diante da idéia de ser
abandonado, como se tivessea ver com ele mesmo, e
não deslocadona históriado CinemaParadiso.
O programa de terapia ocupacional de Dario
começou acompanhando-o na ilusão da onipotência
(o rei todo-poderoso) e ajudou-o gradativamente a
arriscar-se a viver, interagindo sem a ilusão de ser
onipotente. O espaço da terapia ocupacional permitiu
a Dario uma transformação interna, passando da
onipotência à aceitação da dependência. A sua
alternativa, infelizmente, sempre fora o vôo para a
psicose, revelada através do uso que faz dos objetos
e dos materiais.

CONCLUSÃO

Neste trabalho,atravésdos estudos de casos, as autoras
tentaramdemonstraro que significaa transformaçãointerna
no processo de atividade.Os exemplos de casos têm
demonstradoque ashabilidadesdaperrepção,dacognição
e da linguagemcresceme se desenvolvemjunto com a
complexarelaçãocom a terapeutadurantea partidpação
na atividade.A teoriapsicanalíticatem contribuídocom o
conhedmento dos processosintrapsíquicose reladonais
para o sucesso da experiênciada atividade. O estudo
cuidadosamente detalhado das seqüências das
sessões de terapia tem ajudado a identificar sinais e
indicadores de transformações, tanto internas quanto
externas, nos dois casos relatados.
As pesquisas futuras devem tratar sobretudo das
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atividades. As autoras vêem a atividade e o fazer
como representantes da única contribuição da
profissão e as terapeutas ocupacionais como as
pessoas mais bem preparadas para esse tipo de
trabalho. As pesquisas sobre o significado interno
das atividades não devem limitar-se ao campo
psiquiátrico.No trabalho de supervisão das autoras
para colegas e estudantes de terapia ocupacional,
o uso terapêutico das ativid~des, tal como está
descrito neste artigo, tem sido aplicado e observado
em pacientes geriátricos, com traumatismo cerebral,
com deficiências neurológicas, tanto em crianças
quanto em adultos, assim como em pacientes
psiquiátricos e oncológicos adultos (Piergrossi e
Gibertoni, 1987, 1990).
ObselVaçôesmaissistemáticasdasseqüênciasdas sessões
de terapia, tanto individual quanto grupal, onde há
diferentes tipos de deficiências, promoveriam o
desenvolvimento do conhecimento que as autoras
começarama estudarsobre o mundo interno da PesSoa.
Os limites desse tipo de pesquisa encontram-se na
natureza subjetiva da vida interna do indivíduo e na
impossibilidade de saber realmente o que está
acontecendo com a outra pessoa. Poroutroladotalvez
sejaimportante,paraa profissãode terapeutaocupadonal,
perceber e aceitar o fato de que nunca será possível
quantificare padronizar certas áreas do nosso trabalho
que são aquelasque o tomam mais interessante.
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Terapia ocupacional: relato de uma experiência
do trabalho desenvolvido em saúde mental.
Autora: Maria Madalena Moraes Sant'Anna

habilidades específicas, decorrente do uso de
Terapeuta Ocupacional com especialização em atividades, à criação de estruturas, dispositivos e
deficiência mental no Centro de Estudos Superiores processos que são utilizados para converter recursos
de Londrina, CursoBobath Básico, especialização no físicos, psicológicos e sociais em formas adequadas
Centro de Estudosde Terapia OcupacionalSão Paulo. à prevenção, manutenção e tratamento em saúde,
Endereço: Avenida Garibaldi Deliberador, 545, educação, na área social e outras.
Bloco 1,AptQ34 - 86050-170 - Londrina-PR
Para mim, entretanto, bastaria dizer prevenção,
Resumo: Uma rf!!lexãosobre o papel da terapeuta manutenção e tratamento em saúde mental. Neste
ocupacional no tratamento com portadores de sentido a aplicabilidade dos procedimentos de Terapia
deficiência e descrição sobreprocesso de avaliação e Ocupadonal, em áreas clínicas,sociais,educadonais e
atendimento.
outras,temcomoobjetivoa saúdemental.Comissolembro
Palavras Chaves: saúde mental, portador de que é a saúde mental que buscamos em qualquer área
deficiência, hemiplegia.
que fomos tratar."(Benetton,1991: 6).
O que significa falar de saúde mental no trabalho
com as deficiências? Significa refletir sobre as
condutas que temos ao receber um portador de
deficiência em nossa clínica.

Refletir e escrever sobre a saúde mental dentro da
clínica da Terapia Ocupacional é um tema complexo
e prazeroso. Complexo porque nos formamos para
trabalhar com deficientes físicos, mentais, ou
auditivos, ou visuais, ou com distúrbios emocionais,
ou outros. Prazeroso porque nestes anos de prática
clínica tentei tratar das deficiências lembrando do
paciente como um todo, do seu bem estar físico e
mental, e vi como foi bom adotar essa postura.
No ano de 1994, ganhamos muito como terapeutas
ocupacionais, porque JÔBenetton defendeu sua tese
de Doutorado intitulada "A Terapia Ocupacional
como instrumento nas açôes da Saúde Mental", onde
ela, com muita riqueza, trabalha o tema "Saúde
Mental".
Quero relembrar aqui a sua definição de terapia
ocupacional: "A Terapia Ocupacional é a arte de
aplicar conhecimentos científicose empíricos e certas
44

Vou relatar em síntese o meu procedimento ao
receber no consultório um portador de deficiência:
I - Ao ser solicitada, pela família, geralmente via
secretária, para uma consulta, faço eu mesma a minha
apresentação por telefone para marcar a entrevista
com a família,dizendo que necessito de um primeiro
contato para nos conhecermos, para explicar qual é
o meu trabalho e explicitar o motivo que a levou a
procurar pela Terapeuta Ocupacional. Assim, neste
contato, obtenho dados da história da deficiência e
do portador de defidência,do seu reladonamentocom
familiares,ete.
n - Um ou mais encontros para avaliação formal
do portador de deficiência, para observar quais são
suas habilidades, sua vida diária e prática.
m - Um contato com a equipe que já atua com o
portador de deficiência, para poder localizar a
demanda da equipe.
IV - Um contato para um feedback à família,
expondo no que a Terapia Ocupacional irá contribuir
nesta equipe, e para fazer o contrato do tratamento.
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Com estes dados na mão, o trabalho se inicia, tendo
em vista a integração social do portador de deficiência,
e a tentativa de melhora de sua qualidade de vida.
Faço agoraum relatode um caso de meu consultório:
O paciente, de 33 anos, é casado, portador de uma
hemiplegia leve que adquiriu após um acidente
automobilístico em janeiro de 1990, permanecendo
três meses na u.T.I. e vários meses no hospital, de
onde saiu com o seguinte relatório clínico em sua
tomografia de crânio:
. N Ventrículo mediano com dimensões normais;

.
..
.
.

atenuação

radiológica

habitual do parênquima

cerebelar e tronco do encéfalo;
alguns sulcos corticais de dimensões aumentadas;
presença de sistema de derivação liquórica com
cateter inserido no ventrículo lateral esquerdo;
parênquima cerebral apresentando índices
homogêneos de atenuação;
ausênda

de ca1cificaçães visualizadas pneumalizadas.

Em abril de 1991 o paciente é encaminhado pela
fisioterapeuta e pelo neuropsiquiatra para a terapia
ocupacional com dois pedidos:
- estimular habilidades funcionais do MMSS
- reintegrá-Io a sua profissão.
Inicio o primeiro contato com a esposa. Esta me
informa os dados acima e os encaminhamentos,
acrescentando que eles têm um filho de três anos,
que o marido é engenheiro civile faz fonoaudiologia
e fisioterapia, utilizando as seguintes medicações:
A queixa principal é que o paciente só permanece
deitado; muito desanimado, fala pouco, mas a relação
é boa. Coloco que vou vê-Io em casa, como foi
solidtado, já que ele não sai da cama por não querer.
APÓSa avaliação sentaríamos novamente.

\ .ou até a casa, como havia sido combinado. Ao
ciegar, o paciente estava deitado no sofá; me
.i.presento e explico o que estou fazendo ali, ele não
:ne responde nada. PetgL1ntose posso me sentar perto
dcie. a:xx:ordaatravésde um sinalcom a cabeça.
Faço algumas colocações: digo que a esposa havia
me falado do acidente, do fato de ele não estar
conseguindo fazer nada, acrescentando que entendia
que não era fácil perder as coisas que eu sabia que
ele haYiaperdido com o acidente; ele concorda. Tento

mais algumas intervenções em mais dois dias: o
paciente permanece inquieto, e a esposa coloca na
presença dele que o mesmo deixou de se cuidar, de
escrever, de trabalhar.
Explico para ele que poderia tentar ajudá-Io a fazer
atividades que tenha deixado de fazer e que, antes
de iniciar algumas propostas de tratamento, iria fazer
um contato com seu neuropsiquiatra
e sua
fisioterapeuta, e que depois daria um retorno.
O paciente mostra-se ausente nessas colocações, nos
deixando sozinhas na sala, eu e a esposa. A partir
daí, encerro minha avaliação e percebo que: sua
hemiplegia é leve e, para eu chegar em suas
habilidades funcionais da mão, iria levar um tempo,
porque a prioridade era ajudá-lo a se organizar no
seu cotidiano, já que estava tendo uma marcha regular
e que não conseguia usar a mão também pela suas
dificuldades emocionais. Como o paciente fazia
fisioterapia, resolvi apenas orientar posicionamento
de mão e viver com ele a organização do dia, uma
decisão difícil para mim naquele momento.
Procuro então os profissionais; para o fisioterapeuta
coloco o que relatei acima e que a prioridade neste
momento seria tentar tirá-lo de casa, e tentar integrá10 novamente com as limitações que tem, usando
sempre que possível atividades bimanuais: tentar que
use as duas mãos, mas não como enfoque principal,
visto que neste momento o quadro psiquátrico é
mais importante.
Ao neuropsiquiatra digo que tentarei ajudá-lo na
integração. Em seguida, faço um contato com a
esposa, firmamos um contrato de sessões diárias,
cada uma de 50 minutos em média, podendo ser
variável.Começaríamosem sua casae continuaríamosno
decorrer do tempo no consultório.
Telefono para o paciente confmnando o meu primeiro
contato em sua residência para iniciar nossas
atividades. Ele não atende o telefone e recebe
somente o recado. Neste primeiro contato, retorno
às primeiras colocações "das perdas que ele havia
tido" e digo que estava disponível para ajudá-Io a
fazer "coisas"que tenha deixado de fazer, como voltar
a se cuidar, a achar algum trabalho dentro de. sua
profissão. A fala dele é apenas "niiosei', me olhafixo
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com olhar parado, devido a lesões neurológicas,e pede
para eu ir embora.
As sessões em casa foram: atividade na cozinha, e
sala de televisão,
mas sempre o mesmo
comportamento:
- falandoapenas "não sei"para qualquer intelVençâo;
- sentando e levantando sem parar.
Iniciamos neste momento atividades de tomar lanche,
fazer barba, assistirtelevisão.Os sintomas pemanecem
quase os mesmos. Apenas começando a realizar a
higiene comigo, quando vou para o atendimento.
Após um mês de tratamento domiciliar, o paciente
faz uma colocação diferente do "não ser, diz não
querer viver e já ter passado por isso antes; digo
que neste momento ele não estava vendo nenhuma
forma de viver,e que a percepção de ele ter tido isso
antes - a depressão - é correta, pois alguns anos
antes do acidente ele já havia passado por uma
depressão segundo informação dada pela família.
Vou embora, e após essa sessão o paciente aceita ir
para o consultório e tem o primeiro contato em casa
com o filho, brincando de carrinhos.
Neste período fica clara a lesão neurológica (marcha,
memória, olhar) acompanhada de um quadro
depressivo grave e hemiplegia leve, que paraa terapia
ocupadonal passa a ser secundária,e a intelvençâoera
ajudá-Ioa sairdo quadro depressivo.
Conseguimos então iniciar as sessões no meu
consultório, aonde o paciente permanecia em torno
de 10 minutos, chegava, deitava no chão (pediu um
colchão igual ao da fisioterapia), e para qualquer
intelVenção minha a resposta era mesma: "não ser.
Após algumas sessões, digo a ele que me autorizo a
propor "atividades", já que ele não sabia o que fazer.
Começamos a falar sobre comida, ele faz algumas
colocações sobre peixes e tentamos escrever juntos
a receita de um prato típico da cidade - peixe na
telha. Ele relata que é o seu preferido, e relata com
quem ia ao restaurante.
Na atividade de escrita apresenta dificuldades, troca
letras, a sua caligrafia não é mesma, precisa de muita
concentração para realizá-Ia.
Seu quadro depressivo se agrava novamente, volto a
atender em sua casa, volto a preparar a sua comida,

e a ajudá-Io nos cuidados pessoais.
Neste momento, a família solicita um atendimento
(esposa, irmão, pai e mãe) e coloca dados importantes
até então omitidos: fase de separação do casal e
superproteção da família.
Voltopara o atendimento em casa e relato a ele sobre
a reunião familiar,ele me ouve, coloco o parecer do
seu neuropsiquiatra: "a lesão dificulta a parte motora,
um pouco da abstração, mas não impede de
administrar sua vida".
Neste período vou várias vezes em sua residência
para a alimentação; suas colocações verbais vão
aumentando novamente e começa a falar sobre suas
dificuldades com a esposa.
Este é o momento em que retomamos ao consultório,
continuamos atividade de escrita com palavras
cruzadas (indicação minha), datas e nomes familiares,
contas (por sugestão dele).
Faz o retorno ao neuropsiquiatra em São Paulo após
4 meses de atendimento, comunico ao médico que
sua depressão é forte. Este, após avaliá-Io, muda a
medicação.
O quadro se mantém por mais um mês, resolvemos
(o neuropsiquiatrae eu) que o acompanhamento por
um psiquiatrade Londrinaseriamelhor nesta fase.
De setembro a dezembro de 1991, a depressão
melhora, mas a dificuldade motora, abstração,
memória e fala apresentam-se muito comprometidas.
Continuamos com atividades de escrita, organização
e reconhecimento de fotos e o retorno gradativo ao
escritório. onde realizamos as sessões de terapia
ocupacional. As atividades neste local foram: estudar
matemática e projetos, tentando, junto com os
funcionários do escritório, a sua reintegração
novamente.
Neste período também começa a psicoterapia; o
paciente vai para as sessões de táxi ou com a esposa.
Continua também o acompanhamento psiquiátrico
e fisioterápico.
Começa em seguida a dirigirseu carro sem adaptação,
retoma ao escritório formalmente, mas em outra
posição, não mais de responsável pelos projetos, pois
houve perdas neurológicas reais.
A esposa fica grávida do segundo filho e ele propõe
1
I'
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parar a terapia ocupacional. Eu concordo, pois o
objetivo de integração já tínhamos alcançado, sendo
feita a última sessão em seu escritório em abril de
1992. A experiência de sessões transformou o seu
escritório em nossa sala de terapia ocupacional
naquele penodo porque o desejo dele era voltar a
trabalhar. Nas primeiras vezes, ele entrava e saía,
não ficava parado no lugar, não reconhecia seus
objetivos. No começo ficávamos lá em torno de 10
minutos, entrar e sair, até conseguirmos permanecer
cerca de uma hora junto com outros funcionários.
Seu quadro neurológicoo deixa com algumas lesões a
nível de memória, raciocínio, motor (um pouco de
dificuldade no equilíbrio) e fala. O paciente tem a
consciênciade suaslimitaçõese tentase integrarnovamente
com as limitaçõesque adquiriu.
Seu quadro psiquiátrico se mantém estável quando
interrompe a psicoterapiae continua com o psiquiatra,
para o controle medicamentoso.
Atualmente fiz um contato com o paciente para
colocar sobre este trabalho, e percebi que seu quadro
permanece com algumas limitações neurológicas; faz
ainda acompanhamento com o psiquiatra para a
parte clínica e está tentando trabalhar a "fala" com
uma fonoaudióloga novamente, segundo ele para
tentar melhorar um pouco, e continua em seu
escritório.
Este caso me fez refletir muito em supervisão sobre
a nossa formação: o que é reabilitar, o que integrar,
o que é tratar de um portador de deficiência física
visando sua saúde mental.

Os momentos de dúvidas, angústias, vividos por mim
com o "não sef' do paciente, que foram por um
tempo longo, eram divididos e vividosem supervisão,
porque existia dentro de mim o "não sei se é por aí",
"e a mão como fica?"Atender as demandas da família,
equipe ou as necessidades do paciente?
Penso, após o processo vivido, que é de fundamental
importância a integração de condutas neurológicas
e psiquiátricas para atingir a integração do paciente
como pessoa e uma melhor qualidade de vida.
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Expandindo o papel dos terapeutas
ocupacionais em reabilitação cardíaca.
Autora: Júnia Jorge Rjeille Cordeiro, terapeuta
ocupacional, aperfeiçoamento em reabilitação
cardíaca no Reino Unido, docente licenciada do
Departamento de Fisioterapiae Terapia Ocupacional
da Escola de Educação Física, Universidade Federal
de Minas Gerais.
Endereço: Rua Baronesa de Itu, 640/22-A,
São Paulo, S.P.,CEP:01231-000
Resumo: Uma análise das diferentes abordagens de
Terapia Ocupacional no tratamento de cardiopatas
foi obtida através de observações e levantamentos
feitos em várias instituições no Reino Unido.A autora
identificou trêspaPéispara osterapeutasocupacionais
em reabilitaçãocardíaca: aconselhamento, educação
do paciente e aplicação de programa de atividades.
Conclui-se que a contribuição específica dos
terapeutas ocupacionais é feita através do ltSOde
atividades, uma vez que estaspermitem ao paciente
avaliar suas próprias limitações e experimentar uma
nova e mais saudável atitude diante da vida.
Palavras-chave: Terapia Ocupacional
Reabilitação Cardíaca - Atividade Terapêutica
Observação: Artigo originalmente publicado em
inglês sob o título Expanding the Ots'role in cardiac
rehabilitation em Therapy Weekry, Londres, v. 16,
11.7,p. 7,ago. 1989. Versãoemp011uguêsgentilmente
cedida pelo editor do periódico e elaborada pela
autora.

Quando cheguei ao Reino Unido para um estágio
de aperfeiçoamento de um ano com o objetivo de
pesquisar, estudar e trabalhar com reabilitação
cardíaca, esperava encontrar terapeutas ocupacionais
utilizando
um programa
de atividades
fisiologicamente controlado para auxiliar pacientes
48
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pós-infarto do miocárdio a reassumirem suas rotinas
normais.
No Brasil, li artigos e fiz observações que reforçaram
a grande importância dos fatores fisiológicos no
cuidado deste tipo de paciente.
Embora tendo sido lotada no Northwick Park Hospital
como
terapeuta ocupacional, visitei também os hospitais
AstleyAinslie,CharingCross,Harefield,London Chest,
Royal Preston, Selly Oak e o Queen Elizabeth para
verificar como diferentes tipos de pacientes eram
tratados e qual era a contribuição da Terapia
Ocupacional, quando existente no programa de tais
instituições.
O primeiro fato notado foi que nem todos os hospitais
que lidam com os cardiopatas possuem um programa
de reabilitação cardí.aca. Entre os oito hospitais
contactados que oferecem o programa, três CHarefield,
London Chest e Selly Oak Hospital) não envolvem a
Terapia Ocupacional.
As outras cinco instituições visitadas, apresentam
terapeutas ocupacionais executando diferentes papéis
que variam em função do conteúdo e da ênfase do
programa, bem como da filosofia sobre a qual ele é
estabelecido. Isto significa que, os aspectos físico,
psicológico e educacional da reabilitação cardíaca
variam em termos de como e por quem eles são
providos em cada hospital. Certamente, isto afeta o
papel dos terapeutas ocupacionais.
Estes profissionais mostraram-se envolvidos em
aconselhamento e educação do paciente em todos
os cinco hospitais. Através do uso de suas habilidades
verbais, de ensino e de solução de problemas, os
terapeutas ocupacionais prestam sua melhor e mais
eSPecíficacontribuição na área de aconselhamento
para um retorno estruturado
às atividades "normais".
Num contexto mais amplo, estes profissionais
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envolvem-se com o aconselhamento e manejo dos
fatores de risco cardiovasculares de maneira geral um aspecto muito importante do programa para
portadores de cardiopatia isquêmica.
Mas outros profissionais, como por exemplo,
enfermeiros e assistentes sociais, também organizam
e executam este tipo de serviço quando não há
terapeutas ocupacionais na equipe.
Será que está havendo uma sobreposição de papéis?
Seriam o aconselhamento e a educação papéis
exclusivos dos terapeutas ocupacionais?Acredito que
a provisão de informações aos pacientes - e o
aconselhamento relativo aos assuntos abordados- são
de responsabilidadede qualquer profissionalda saúde.
Uma outra área em que os terapeutas ocupacionais
se envolvem é a supervisão depacientes emprograma
de atividades terapêuticas - fato observado em três
dos cinco hospitais que possuem nossa categoria
profissional na equipe. As atividades são utilizadas
de formas variadas em reabilitação cardíaca.
Em um dos locais, as medidas de pulso e pressão
arterial são utilizadas para monitorizar e graduar a
resistência exigida do paciente durantes as atividades.
Numa outra instituição, esta progressão baseia-se na
ausência de sinais e sintomas combinados com a
medida do pulso tomada pelo próprio paciente.
Alguns dos locais visitados utilizam os resultados e
níveis atingidos em testes ergométricos para proceder
a graduação do programa. Ou seja, a atividade
utilizada dentro de abordagem biomecânica e
condizente com a fisiologia cardiovascular

ESPECIFICIDADE

Conclui que o papel específico dos terapeutas
ocupacionais no que se refere ao aconselhamento e
educação centra-se na execução das atividades de
vida diária - auto-cuidado, atividades produtivas e
lazer. O terapeuta ocupacional também pode
proferir palestras
sobre fatores de risco
cardiovasculares
assim como podem fazê-Io
outros profissionais que tenham o conhecimento
e a habilidade para ensinar, além de empatia.
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Alguns terapeutas ocupacionais não ampliam sua
contribuição no programa em direção a um programa
de atividades, em parte devido às condições de
trabalho insuficientes, como por exemplo, pequeno
número de profissionais no setor, falta de verba para
implementar a atuação, falta de apoio institucional.
Entretanto, se nós realmente compreendemos por
completo o nosso papel em reabilitação cardíaca,
nós nos esfoçaríamos para ampliar ainda mais a
participação da Terapia Ocupacional nos programas
e também em pesquisa nesta especialidade,
envolvendo a utilização de atividades terapêuticas.
Mas de que forma os terapeutas ocupacionais podem
fazer melhor uso de tais atividades?A atividade deve
ser manejada de forma .dinâmica, analisada em todo
o potencial de seus componentes e utilizada de uma
forma digna da prática terapêutica ocupacional, ou
seja, a atividade vista como um conceito e não como
uma técnica para tratar uma doença e sim para
abordar uma pessoa com dificuldades de funcionar
no mundo de relações. Se a atividade pode ser
utilizada em toda a sua riqueza como meio de
avaliação e terapia, por que ser half-hearted (parcial)
e utilizar somente parte do seu potencial (só o
biomecânico ou o educativo)?
A informação
fornecida
pela educação
e
aconselhamento e o grau de condicionamento
alcançado via exercícios físicos serão traduzidos e
aplicados em atividades de vida diária pelo paciente.
Alguns cardíacos encontram dificuldades em transferir
estes ganhos para suas rotinas, particularmente,
monitorizando e controlando seu próprio ritmo
adequadamente.
E é aqui que os terapeutas
ocupacionais podem fazer sua mais importante e
única contribuição: as atividades terapêuticas
podem ser utilizadas para auxiliar os pacientes
a se avaliarem em suas limitações e ajudá-los a
experimentar uma nova e mais saudável atitude
diante da vida, porque elas simulam suas
atividades diárias.
Quando a auto-consciência aflui como resultado
deste processo, aí sim, as mudanças reais e
desejáveis nos do paciente começam a acontecer.
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