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1.RESUMO 

Ao longo do desenvolvimento da profissão, a Terapia Ocupacional sofreu diversas 

mudanças, as quais refletiram na identidade profissional, na constituição de seu 

papel social, nas formas de intervenção e na incorporação de novos campos de 

atuação, como o campo social, que tem como foco de investigação e intervenção o 

sujeito e a realidade social em que está inserido. Neste sentido o objetivo deste 

estudo é identificar a produção teórica da Terapia Ocupacional no contexto social e, 

consequentemente analisar a contribuição desta especialidade no desenvolvimento 

desta área enquanto campo de produção de conhecimento. Trata-se de um estudo 

quantiqualitativo, de natureza descritiva em que foram analisadas as publicações 

relativas à temática produzidas nos últimos dez anos. . 

 

2. INTRODUÇÃO 

Historicamente, pode-se dizer que a função social do terapeuta ocupacional até o 

fim da década de 1970 dirigia-se à perspectiva de reintegração do individuo excluído 

ao seu meio social sem se aprofundar no entendimento dos mecanismos de 

exclusão e resistência determinantes deste afastamento e segregação. O possível  

insucesso deste processo era atribuído somente ao individuo e ao seu meio. Com as 

diversas mudanças ocorridas no desenvolvimento da profissão, este papel exercido 

pela Terapia Ocupacional, considerado de adaptador dá lugar ao de articulador 

social. Este novo papel consiste em uma atuação profissional que valoriza o 

entendimento acerca dos mecanismos e do funcionamento social que gera a própria 

exclusão, de modo que o sujeito excluído é estimulado a resgatar o seu espaço 

social através da emancipação de sua condição (GALHEIGO,1977 apud FERIOTI, 

2013). 

Em conseguinte, nas décadas de 1980 e 1990 ocorreram significativas mudanças 

para a construção do campo social na Terapia Ocupacional, pois sob influência dos 

movimentos sociais do país, os terapeutas ocupacionais buscaram abranger em 

suas ações novos campos e contextos, se engajando em discussões políticas, as 

quais se revelaram intimamente ligadas às suas práticas. Deste modo, este campo 

de intervenção se configura para a profissão como um espaço com a possibilidade 

de manejos com uma parcela da população que se encontrava na categoria de 

patologia social (GALHEIGO, 2005). A partir deste novo paradigma a Terapia 

Ocupacional incorporou em sua atuação princípios como o de cidadania e 



universalidade dos direitos sociais, apresentando-se como profissional qualificado 

para atender demandas relacionadas à violência e as problemáticas da sociedade, 

visto que tem como principal objetivo o engajamento do indivíduo em ocupações e a 

sua participação em diversos contextos, seja cultural, físico, social, pessoal, 

espiritual e temporal (BARROS; GHIRARDI; LOPES, 2002). 

Portanto, além da Terapia Ocupacional adotar uma perspectiva teórico-metodológica 

diferenciada, a profissão reconhece o contexto social e suas problemáticas como 

objeto de análise científica e da produção de conhecimento, aproximando-a assim, 

de respostas concretas diante dessa realidade (BEZERRA; TRINDADE, 2013). 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo identificar a produção de conhecimento de Terapia 

Ocupacional no campo social, na tentativa de responder quais são as principais 

problemáticas e faixas etárias da população alvo da Terapia Ocupacional, retratadas 

nas publicações analisadas. Busca-se também apresentar de modo sistematizado a 

produção científica identificada no campo da Terapia Ocupacional Social.  

 

4. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza quantiqualitativo, que contemplou 

levantamento bibliográfico nas bases de dados LILACS e ScieLO, no período de 

março e abril de 2015. Foram utilizados os descritores: “Terapia Ocupacional” e 

“Social”. Os critérios de seleção das publicações contemplaram: estudos publicados 

no período de 2004 a 2014, em língua espanhola e portuguesa e que abordassem o 

tema “Terapia Ocupacional Social” como assunto principal. Da mesma forma foram 

excluídos todos os trabalhos que não se enquadravam nos critérios estabelecidos. 

As publicações identificadas foram inseridas em um banco de dados que foi 

elaborado a partir do Excel, onde variáveis como título, ano de publicação, fonte, 

metodologia de estudo, temática central, tipo de trabalho, autor e idioma foram 

estabelecidas. Os dados foram sistematizados, visando facilitar a visualização e 

análise posterior. Os dados quantitativos foram analisados com base pertinente à 

estatística descritiva simples. Já os dados qualitativos foram analisados 

considerando-se os referenciais da Analise do Discurso (AD). 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento deste estudo se deu de acordo com a metodologia descrita com 

base nos referências que fundamentam este estudo. 

 

6. RESULTADOS 

Foram identificadas 260 publicações, das quais somente 33 foram incluídas na 

análise, pois as demais não se enquadravam nos critérios de inclusão estabelecidos, 

já que não abordavam os aspectos relacionados ao objetivo do estudo. A análise 

das publicações (n=33) evidenciou características relevantes para compreender a 

produção científica da Terapia Ocupacional no campo social.  

 

6.1 Caracterização das publicações  

Considerando o período estudado (2005 a 2014), as publicações foram agrupadas 

por biênios de forma que no Gráfico 01, o primeiro biênio compreende os anos de 

2005/2006, o segundo 2007/2008, o terceiro 2009/2010, o quarto 2011/2012 e o 

quinto corresponde ao biênio 2013/2014. Essa organização tem o objetivo de facilitar 

a visualização dos dados. 

 

Gráfico 01. Distribuição percentual relativa aos anos das publicações investigadas. 

 
Conforme se constata partir do 3° biênio há um crescimento do número de 

publicações. Este resultado esta relacionado diretamente ao processo de 

qualificação dos profissionais, particularmente à inserção dos mesmos em 

programas de mestrado e doutorado. De modo geral está inserção dos profissionais 

em programas de pós graduação tem ocorrido em maior proporção nos últimos 
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anos. Almeida e Mângia (2005) afirmam que nos últimos anos é possível observar 

um expressivo crescimento de publicações da área, especialmente no contexto de 

eventos científicos; além disso, tornou-se mais contínuo a publicação de livros de 

terapeutas ocupacionais. 

Quanto às fontes em que foram identificadas as publicações, observa-se que os 

periódicos específicos de Terapia Ocupacional foram os que mais publicaram 

estudos com a temática investigada, conforme ilustra o Quadro 01. 

 

Quadro 01. Periódicos com publicações de estudos com o tema investigado. 

Periódicos 
 

Qualis* 
 

 (N)  (%) 

Revista Terapia Ocupacional USP B1 
Interdisciplinar 

15 45,45 

Caderno Terapia Ocupacional UFSCar B1 
Interdisciplinar 

11 33,34 

Saúde e Sociedade B1 
Interdisciplinar 

03 9,09 

Interface – comunic. saúde, educação B2 
Interdisciplinar 

02 6,06 

Outras - 02 6,06 

Total  33 100 

* Sistema brasileiro de avaliação de periódicos, mantido pela CAPES 

 

A consolidação de revistas específicas de Terapia Ocupacional é o principal 

instrumento de validação da área enquanto campo de conhecimento; soma-se a isso 

a expansão e consolidação de programas de pós-graduação, sendo estes os 

maiores desafios a serem superados atualmente (ALMEIDA; MÂNGIA, 2005). 

Com relação ao tipo de trabalho e a natureza de abordagem ao problema utilizados 

nos estudos, verificou-se o predomínio de pesquisas de campo, principalmente 

relatos de experiências e estudos de caso, de natureza qualitativa. Isso pode ser 

justificado pelas próprias características da clientela estudada, uma vez que, sua 

problemática envolve fatores que não podem ser quantificados. Sobre isto, Passos 

(2003), afirma que a os fatores que definem a escolha entre a abordagem qualitativa 

e quantitativa são os objetivos e o objeto de investigação. A autora constata que a 

abordagem qualitativa é mais pertinente aos estudos que se referem a problemas 

humanos, inseridos em relações sociais e institucionais, uma vez que esta realidade 

é passível de várias interpretações. Entretanto, destaca-se a necessidade de ampliar 



os tipos de estudos desenvolvidos, a partir de análises que possibilitem a 

reprodução dos estudos por outros pesquisados a partir da utilização do mesmo 

método. Quadro 02 e Quadro 03. 

 

Quadro 02. Tipos de estudo identificados nas publicações. 

Tipo de estudo (N) (%) 

Pesquisa de campo 25 75 

Revisão bibliográfica 05 16 

Outros 03 09 

Total 33 100 

 

 Quadro 03. Natureza da abordagens identificadas nas publicações. 

Natureza da abordagem (N) (%) 

Abordagem Qualitativa 33 100 

Abordagem Quantitativa 00 00 

Total 33 100 

6.2 Características da produção quanto ao conteúdo 

Em relação ao conteúdo das publicações, buscou-se elaborar um panorama geral 

acerca da atuação da Terapia Ocupacional no campo social. Para isso, as 

publicações foram analisadas a partir de dois norteadores: características da 

população atendida pelos terapeutas ocupacionais no campo social e objetivos e 

estratégias de intervenção utilizados.  

Com relação à população atendida a análise das publicações, evidenciou que a 

Terapia Ocupacional no campo social atua com uma clientela que apresenta 

problemáticas relacionadas com a situação de risco e vulnerabilidade social, 

principalmente em relação ao uso de drogas, situação de rua, pessoas 

institucionalizadas, conflito com a lei, abandono, vítimas de violência, precariedade 

do trabalho, fragilidade dos vínculos relacionais, violação de direitos, desvio de 

conduta, situação de pobreza e desigualdade social, entre outros.  

Além disso, constatou-se que a faixa etária da população atendida pelos terapeutas 

ocupacionais e descrita nas publicações compreendia crianças, adultos e idosos, 

mas prioritariamente adolescentes e jovens, com idade que variavam entre 12 a 24 

anos. Isso pode ser explicado pelo fato de a adolescência, seguida pela juventude, 



ser um período em que o sujeito passa por transformações físicas e psicológicas, 

sendo a fase em que ocorre um processo importante da construção da 

personalidade. É nessa etapa da vida que a pessoa tende a romper com o grupo 

familiar e buscar identificação, novos conteúdos e significados nos grupos sociais 

em que ela está inserida (CASTANHARO, 2011). Muitos jovens brasileiros estão 

inseridos e se desenvolvem em cenários expositores de risco, que não contribuem 

para o desenvolvimento saudável da adolescência, uma vez que o país carece de 

políticas públicas que ofereçam oportunidades de cultura, lazer, educação, 

segurança e uma boa inserção no mercado de trabalho.  

A interação entre todos esses fatores e o complexo sistema moral, judicial e a lógica 

econômica vigente na sociedade produzem seres humanos em situação de risco e 

vulnerabilidade social, sendo esta situação caracterizada pela fragilidade de vínculos 

relacionais, exclusão do mercado de trabalho formal, com pouco acesso à 

educação, além de pouca integração aos seus direitos e ao exercício da cidadania. 

Esses aspectos compõem as problemáticas que caracterizam a população alvo da 

Terapia Ocupacional que atua na área social. 

Em relação às estratégias e aos recursos utilizados pelos terapeutas ocupacionais 

para intervirem junto a essa população, as publicações demonstram que as 

atividades grupais são prioritárias. Pereira e Malfitano (2014) relatam a experiência 

do uso de atividades expressivas, como colagem, poesia coletiva e teatro com o 

objetivo de se aproximar dos significados do uso de drogas no cotidiano de jovens. 

Além disso, são identificadas atividades como fotografia, confecção de brinquedos, o 

brincar e jogos. Trabalhos como de Alves et. al. (2013) apontam o teatro como uma 

ferramenta de expressão das condições de vulnerabilidade dos jovens, convergindo 

com os resultados do estudo de Castro et.al. (2011) o qual destacou as atividades 

corporais e expressivas como recursos para promoção de inserção social e cultural.  

Os principais recursos identificados nos estudos são apresentados no Quadro 04. 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 04. Principais estratégias e recursos utilizados pelos Terapeutas Ocupacionais no 
campo social. 

Recursos audiovisuais Atividades 
corporais 

Atividades expressivas e 
artísticas 

 
Elaboração de vídeos e 

documentários 

 
Relaxamento 

 
Desenho 

 
Construção de enquetes 

 
Dança 

 
Pintura 

 
Jogo interativo 

 
Teatro 

 
Xilogravura 

 
Blog 

 
Improvisação 

 
Colagem 

 
Fotografia 

  
Escultura 

   
Construção de objetos 

   
Roda de conversa 

   
Brincadeiras simbólicas 

 

 

Além dos objetivos, é importante ressaltar que na análise das publicações verificou-

se preferência pelo uso do setting aberto, considerando que as intervenções se 

deram, em sua maioria, em espaços comunitários, explorando recursos do próprio 

território, com ações localizadas nos espaços de vida das pessoas, onde o cotidiano 

acontece. Apesar das publicações não explicitarem, o uso do setting aberto está 

muito relacionado ao conceito de território, principalmente desenvolvido por Milton 

Santos, o qual foi incorporado nos referenciais da profissão, conforme aborda as 

autoras:  

 

Território é um espaço delimitado geograficamente, construído 
historicamente e com relações socioeconômicas e culturais constantemente 
criadas e transformadas. Nele, pode-se observar a produção de sentidos 
com diferentes maneiras de viver, trabalhar e realizar negociações culturais. 
Essa noção de território comporta a necessidade de se ultrapassar os 
espaços especializados de ação técnica, e, assim, tornam-se fundamentais 
o reconhecimento do outro e a busca de estratégias para interagir em 
relações de alteridade e para aprender a conhecer as identidades 
singulares e coletivas, as culturas e as formas de linguagem e de 
comunicação presentes no território/comunidade (BARROS; LOPES; 
GALHEIGO;2007, p. 355). 

 

Incorporar o conceito de território na profissão fez com que fosse possível a 

utilização de novas abordagens na prática do terapeuta ocupacional e uma ação que 



considere o contexto em que o sujeito está inserido e a forma com que os diversos 

fatores envolvidos se relacionam (MALFITANO, 2005). 

Quanto aos principais referenciais teóricos utilizados pelos terapeutas ocupacionais, 

as publicações evidenciaram formulação de autores como Freire, Castel, Gonffman, 

Foucaut, assim como os referenciais pertinentes a reabilitação psicossocial, por 

serem teorias que estudam as relações sociais, discutem a estrutura da sociedade, 

defendem o desenvolvimento da autonomia e da garantia de direitos. Além disso, 

segundo Malfitano e Bianchi (2013) as ações da Terapia Ocupacional no campo 

social estão embasadas em saberes plurais e estratégias voltadas para o coletivo, 

para o conceito de cidadania e a cultura daquela comunidade, utilizando-se da 

atividade como mediadora das relações e eixo organizador da intervenção. 

Como já dito anteriormente, a maioria das publicações encontradas foram 

publicadas em revistas específicas de Terapia Ocupacional, as quais estão 

vinculadas as respectivas universidades – Universidade de São Paulo (USP) e 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) . Tais Universidades desenvolvem 

projetos de pesquisa, ensino e extensão que tem como objetivo intervir no campo da 

infância e da juventude brasileira, nas variadas interfaces que estabelecem com a 

questão social, adotando, para tanto, justamente os referenciais citados acima. 

Como parte deste trabalho desenvolvido em parceria, criou-se em 1988, por 

docentes de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, da Universidade 

Federal de São Carlos e da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, o projeto 

METUIA (palavra indígena que significa amigo).  

Esse projeto surgiu com o intuito de apreender a realidade social, favorecer a 

formação acadêmica e desenvolver pesquisas e reflexões sobre tecnologias de 

cuidado, sendo o maior objetivo o fortalecimento das redes sociais da população que 

se encontra em vulnerabilidade social e/ou desfiliação, além da atenção dada aos 

papeis técnico-políticos dos profissionais que trabalham com esses grupos sociais e 

suas contribuições relacionadas ao enfrentamento de tais problemáticas. Por fim, o 

projeto possui ainda como linhas de pesquisa: Ação Social, Território e 

Complexidade; Educação e Sociedade; Juventudes e contemporaneidade: 

contribuições da educação e da terapia ocupacional; Políticas Públicas, Cidadania e 

Direitos e Terapia Ocupacional Social: metodologias, projetos, recursos e sujeitos 

(Cad. Ter. Ocup. UFSCar [s.d.]). 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, constata-se que o campo social enquanto foco de intervenção da Terapia 

Ocupacional nasce nas instituições totais, porém se desenvolve para além delas, se 

construindo a partir de referenciais teóricos que tem como premissa o resgate da 

cidadania, autonomia e a garantia de direitos. A partir da análise das publicações 

constatou-se uma evolução na produção científica nos últimos anos e permitiu 

conhecer algumas características da população-alvo e os objetivos e estratégias que 

vem sendo utilizadas pelos terapeutas ocupacionais que atuam nesta área. 
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