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RESUMO 
 
TIVERON, R. M. (2008). A Terapia Ocupacional no campo da Gerontologia: uma 
contribuição para revisão de projetos de vida. Dissertação (Mestrado em  
Gerontologia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 
 
Esta pesquisa com abordagem qualitativa buscou investigar a contribuição da 
Terapia Ocupacional articulada com os pressupostos da Gerontologia para a revisão 
de projetos de vida na pós-aposentadoria. Foi realizada uma revisão bibliográfica 
sobre os seguintes temas: Gerontologia, envelhecimento, Terapia Ocupacional, 
trabalho, aposentadoria e projeto de vida. Em seguida, foram selecionados cinco 
sujeitos (três mulheres e dois homens) para os quais a aposentadoria ou a 
proximidade desta, passou a ser possibilidade para uma situação de crise. 
Inicialmente, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas para a coleta de 
depoimentos com enfoque no histórico ocupacional desses sujeitos. Na seqüência, 
estes foram acompanhados durante oito meses em atendimentos individuais de 
Terapia Ocupacional que tiveram como objetivos a reflexão sobre a aposentadoria e 
vivências relacionadas ao fazer. Esses atendimentos foram registrados em um diário 
de campo. A interlocução da Terapia Ocupacional com a Gerontologia possibilitou 
um avanço da atuação desse profissional no campo do envelhecimento, contribuindo 
para o rompimento de uma ação fragmentada, facilitando a abordagem de 
processos e vivências que necessitavam ser completados e integrados para que o 
resgate do continuum da vida fosse possível. O campo de experimentação proposto 
pela Terapia Ocupacional mostrou-se fértil para o resgate de habilidades e desejos, 
bem como para a descoberta de novos talentos. A idade cronológica não foi um fator 
de impedimento para a elaboração de novos projetos de vida. Os projetos 
elaborados levaram a marca da história e do perfil de cada sujeito, mostrando-se 
extremamente singulares. Os resultados reforçaram a importância de programas de 
pré-aposentadoria que não sejam extremamente breves e não se limitem ao 
fornecimento de informações sobre direitos trabalhistas. Grupos de Terapia 
Ocupacional são propostos como importante recurso nesses programas. A baixa 
remuneração das aposentadorias e o não investimento em serviços gratuitos que 
ofereçam aos idosos, possibilidades reais de inserção sócio-cultural e educacional 
foram fatores limitantes para a efetivação de alguns projetos elaborados. A mudança 
das concepções estigmatizantes sobre o avanço da idade mostrou-se primordial 
para que a inserção social dos idosos torne-se realidade. 
 
 
Palavras chave: Gerontologia. Terapia Ocupacional. Aposentadoria. Projeto de vida. 
 



ABSTRACT 
 
TIVERON, R. M. (2008). The Occupational Therapy in the field of Gerontology: one 
contribution for the review of life’s projects. (Mastery degree in Gerontology) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 
 
This research, developed with a qualitative approach, sought to investigate the 
contribution of Occupational Therapy combined with the assumptions of Gerontology 
for the review of life’s projects in post-retirement. A brief bibliographic review was 
held on the following topics: Gerontology, ageing, Occupational Therapy, work, 
retirement and project of life. Later on, five subjects were selected (3 women and 2 
men) for which the retirement, or the proximity of it, came to be experienced as a 
crisis. Initially, semi-structured interviews were conducted, with the purpose of 
collecting evidences, to focus on the occupational history of these subjects. Later on, 
each one of them, were followed for eight months in individual attendances of 
Occupational Therapy professionals whom had goals as a reflection on the 
retirement and experiences related to it. These attendances were recorded in a field 
journal. The interlocution of Occupational Therapy and Gerontology contributed to a 
work development in the ageing field, allowing a disruption in a fragmented action, 
facilitating the approach of processes and experiences that needed to be completed 
and integrated to allow the continuum of life.  
The tested field proposed by the Occupational Therapy proved to be a fertile ground 
for the rescue of abilities and desires as well as for discovering new talents. The 
chronological age was not an impeditive factor for the development of new projects of 
life. The elaborated projects prepared led the history mark and the profile of each 
subject, revealing a very unique result.  
The results reinforced the importance of pre-retirement that are not extremely brief 
and not limited to the provision of information on labor rights. Groups of Occupational 
Therapy are proposed as an important feature in these programs.  
The low return on retirement investment and not free services that offer real 
possibilities for the elderly insertion of socio-cultural and educational were limiting 
factors for the effectiveness of some elaborated projects.  
The shifting conceptions about stigmatizing the advancement of age proved to be 
vital, for the social integration, of the elderly, to become reality. 
 
 
Keywords: Gerontology. Occupational Therapy. Retirement. Project of life. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desejo que você, sendo jovem, 
Não amadureça depressa demais, 
E que sendo maduro, não insista 
Em rejuvenescer 
E que sendo velho, não se dedique 
Ao desespero. 
Porque cada idade tem o seu prazer 
E a sua dor e é preciso deixar 
Que eles escorram por entre nós. 
                              Victor Hugo 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Dizer do tema que trata esta dissertação, ou seja, a contribuição da Terapia 

Ocupacional articulada com a Gerontologia para a revisão de projetos de vida na 

pós-aposentadoria, demanda retomar projetos pessoais anteriores. 

Pois é justamente no princípio de que a vida é um processo no qual os 

sujeitos estão constantemente em transformação, que se baseia este trabalho. 

No final do curso de segundo grau, já certa de que daria continuidade aos 

meus estudos, como a maioria dos adolescentes nesse período da existência, já 

pensava com ansiedade nos meus projetos futuros. 

Em relação ao campo profissional, percebia certa inclinação para profissões 

da área da saúde, pois sentia desejo de trabalhar com pessoas. Mas ainda não tinha 

clareza de que caminho percorreria. 

Certa vez, um jovem professor apresentou-nos um manual de vestibulares da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) que na época estava ampliando seus 

cursos. Ao ler a descrição da Terapia Ocupacional fiquei admirada com a proposta 

dessa profissão ainda tão desconhecida. 

Decidi então que esse seria o meu projeto: cursar Terapia Ocupacional na 

UFSCar. E assim se deu. 

Encantei-me com o ambiente universitário que abria um leque de 

possibilidades inteiramente novas para mim. Por outro lado, deparei-me também 

com os problemas de estruturação do curso que ainda estava sendo organizado, 

com professores ainda bastante jovens que iniciavam sua carreira profissional, com 

a escassez de material didático específico e com o quase desconhecimento total 

sobre Terapia Ocupacional por parte de todos, inclusive dentro da própria 

Universidade. 

Era início dos anos 80 e talvez influenciados pelo processo de abertura 

política pelo qual passava o país, a minha turma se mobilizava, questionava, 

posicionava-se e exigia melhorias na qualidade do curso. 
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Durante a graduação fui conhecendo melhor a proposta da Terapia 

Ocupacional e já reconhecia o meu desejo de atuar no campo da Saúde Mental ou 

da Geriatria. 

O modelo de reabilitação que predominava na época ainda era impregnado 

pela visão reducionista, fragmentada do homem e da saúde. Não parecia possível 

cuidar de pessoas nesse campo, e sim só de mãos, braços, ombros... 

Na época da minha formatura houve grande incentivo aos serviços 

alternativos de assistência à Saúde Mental, promovido pelo movimento de reforma 

psiquiátrica que se iniciava no Brasil. Foram realizados vários concursos públicos 

para a contratação de profissionais e incentivados os cursos de especialização na 

área. 

E assim iniciei a minha carreira profissional. 

Foram muitos anos de grande envolvimento dedicados ao meu 

aperfeiçoamento e à minha atuação profissional e ao posicionamento político na 

questão da segregação e do não lugar social do doente mental. 

Em princípio, eram poucas as oportunidades de aperfeiçoamento na área da 

Terapia Ocupacional. O embasamento teórico da nossa atuação profissional ainda 

se consolidava no Brasil. Fui então, estudar Psicanálise e procurava fazer a ligação 

da compreensão de sujeito, do inconsciente e do adoecimento psíquico que essa 

teoria apresenta com a especificidade da Terapia Ocupacional. 

Aos poucos, fui me aperfeiçoando na linha Psicodinâmica da Terapia 

Ocupacional, sempre instigada pelos questionamentos e com a necessidade de 

apresentar uma clínica fundamentada e não apenas descritiva. 

Participei de muitos projetos inovadores na Saúde Mental que me trouxeram 

muita experiência e prazer. 

Há aproximadamente 14 anos, vivenciei um movimento de mudanças na 

minha vida com o início da minha análise pessoal e passei a reavaliar os meus 

projetos, inclusive o profissional. Eu ainda continuava tendo muito prazer no que 

fazia, mas sentia a necessidade de ampliar e diversificar um pouco o meu 

investimento na área do trabalho. 

Nessa época, o campo da Gerontologia, que propõe através do conhecimento 

interdisciplinar o conhecimento do processo do envelhecimento em suas múltiplas 
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dimensões bio-sócio-culturais, já estava mais assimilado. A compreensão biológica 

do envelhecimento já não era exclusiva. 

Essa compreensão mais ampla do envelhecimento e a proposta 

interdisciplinar se assemelhavam com o perfil de trabalho que até então, eu havia 

exercido e me identificado no campo da Saúde Mental. 

Não tínhamos mais só os asilos como campo de atuação para o terapeuta 

ocupacional. Comecei então a pesquisar oportunidades de empregos na área, mas 

havia ainda uma questão. As propostas da Terapia Ocupacional ainda limitavam-se 

à reabilitação dos quadros de comprometimento neuro-motor provocado pelas 

doenças incapacitantes mais comuns em idosos. 

Essa não era a minha formação e eu não tinha o desejo de abandonar toda a 

minha experiência anterior. Tive, então, a oportunidade de trabalhar em uma 

empresa que prestava serviços de assistência e assessoria na área do 

envelhecimento, onde a especialização em Saúde Mental foi conclusiva para a 

minha contratação, pois havia muitos quadros de depressão, alcoolismo e demência 

que demandavam um atendimento diferente da proposta de reabilitação neuro-

motora. 

A partir daí, comecei a me aprofundar mais nos estudos da Gerontologia e 

Psicogerontologia que proporcionaram a compreensão mais ampla do 

envelhecimento, além dos aspectos biológicos. 

Esses conhecimentos e a minha formação em Psicodinâmica possibilitaram a 

escuta da demanda desses pacientes idosos e a percepção de que, na maioria dos 

casos, a queixa se referia à falta de perspectiva de futuro que eles viviam e à 

sensação da falta de valorização social da velhice que tinham introjetada. 

Ao mesmo tempo, observava que durante o tratamento na Terapia 

Ocupacional, eles iam conseguindo elaborar as mudanças que estavam ocorrendo 

nas suas vidas, entre elas o abandono das atividades de trabalho e criar novos 

projetos que pudessem investir apesar de, muitas vezes, já possuírem condições de 

incapacidade ou de diminuição desta. 

Refletia então sobre a proposta da Terapia Ocupacional no sentido de 

abordar os momentos de ruptura na vida das pessoas, seja proveniente de uma 

crise psicótica, um acidente vascular, ou de outra ordem e que podem provocar o 
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isolamento, a perda da autonomia, a depressão, entre outros, na tentativa de 

reconstrução do percurso de vida desses sujeitos. 

Passei a ter contato, através do relato de pessoas idosas que atendia, com a 

importância do momento de afastamento das atividades de trabalho e o que isso 

mobilizava em cada um deles. Pude compreender como nesse período da existência 

a aposentadoria também pode se caracterizar como um momento de ruptura para 

alguns, caracterizando-se como a entrada simbólica na velhice. 

Surge, então, a idéia desse projeto de pesquisa com o intuito de investigar 

como a Terapia Ocupacional articulada aos pressupostos da Gerontologia pode 

contribuir para a revisão de projeto de vida na pós-aposentadoria. 

A longevidade é um fato incontestável hoje, o que tem exigido dos 

gerontólogos a reflexão das suas intervenções para com a população de idosos em 

relação às novas demandas que surgem. 

A Terapia Ocupacional destinada às pessoas idosas carece de modelos de 

atuação que não repitam apenas o modelo educacional de treino de hábitos, mas 

que passem a considerar o envelhecimento como um processo e que levem em 

consideração a condição desejante do idoso, diante dos lugares sociais que lhe são 

designados. 

Como nos diz Quaresma (2004): 
 
 

A implementação de políticas de velhice, em função de 
uma categoria associada às perdas e incapacidades, não 
tem favorecido a integração desta fase da vida no 
continuum da existência dos indivíduos. Pelo contrário, 
tem funcionado no sentido inverso, reforçando a 
cristalização das imagens desvalorizadas da velhice e de 
ser velho. (p.5). 

 

Destacaremos duas questões colocadas hoje para os terapeutas 

ocupacionais que trabalham com idosos: uma é a compreensão do envelhecimento 

como um processo de vida, e não apenas como uma fase; a                 

outra, em relação à aposentadoria. 

Com a longevidade, teremos um número grande de aposentados com 

perspectivas de um período extenso de tempo ocioso pelo não trabalho. Em alguns 

casos, um tempo talvez até maior do que o que viveu dedicado à sua atividade 

profissional. Estarão eles preparados para tal? Como a Terapia Ocupacional que 
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trabalha com o fazer do ser humano e com a organização do seu cotidiano através 

desse fazer, tem respondido a isso? 

O desenvolvimento da prática da Terapia Ocupacional direcionada ao idoso 

vem evoluindo. Essa prática tem sido baseada em aspectos educacionais e 

preventivos relacionados às perdas funcionais, e tem como objetivo principal manter 

o idoso o mais ativo e independente possível por mais tempo. O foco do tratamento 

são as atividades da vida diária e prática1, adaptação de meio ambiente e uso de 

equipamentos de auto-ajuda (MELLO, 1999). Esse modelo possui como base 

principal a compreensão biológica do envelhecimento e direciona a sua atenção aos 

processos degenerativos mais comuns nesse período. 

Em serviços de Terapia Ocupacional, os encaminhamentos se dão com a 

indicação de colocar novamente em atividade as pessoas que, por alguma razão, 

apresentam dificuldades para dar prosseguimento ao que realizavam antes. No 

campo da Gerontologia são freqüentes os casos cuja demanda não se relaciona, ou 

não se relaciona exclusivamente ao treino de habilidades e nem às limitações 

quanto à locomoção, mas sim com o fato de não vislumbrarem perspectivas quanto 

ao futuro, principalmente após a aposentadoria. 

São casos freqüentes de depressão, processos demenciais, um evento 

vascular ou de outra ordem. Ao colhermos a história dessas pessoas, constatamos 

que para muitas o início do quadro coincide com a época de desligamento das 

atividades de trabalho. 

Em uma sociedade capitalista, a aposentadoria pode significar a entrada 

simbólica na velhice. O sujeito aposentado perde o papel profissional e muitas 

vezes, seus papéis familiares e sociais. Há um processo de luto a ser vivenciado em 

decorrência dessas mudanças. 

Entrar em contato com essas perdas pode caracterizar-se como um momento 

de ruptura na vida das pessoas que se aposentam e levá-las a um quadro de 

isolamento, de sentimento de solidão e de perda da identidade. 

As mudanças que ocorrem durante o processo de envelhecimento, entre elas, 

o abandono das atividades de trabalho, exigem um processo de elaboração que tem 

que ser acompanhado por possibilidades de outros tipos de estímulos e da 

                                                 
1 As atividades de vida diária estão relacionadas à capacidade de alimentar-se, vestir-se, realização das 
atividades de higiene e locomoção. Já as atividades de vida prática estão relacionadas à capacidade de fazer 
compras, pagar contas, entre outras. 
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permanente reinvenção de si mesmo e da relação com o outro. Essa é a condição 

de vislumbre de uma perspectiva de futuro, associada aqui, com a habilidade de 

planejar e organizar atividades para além do momento presente. 

Atualmente, a intervenção da Terapia Ocupacional acompanha a noção de 

saúde não mais “como reparação do dano ou como genérico bem-estar físico, 

psíquico e social, mas como produção da vida” (CASTRO; LIMA e BRUNELLO, 2001 

p. 46.), o que tem promovido uma ampliação grande dos campos de intervenções 

dos terapeutas ocupacionais. 

A Terapia Ocupacional possui um campo de experimentações onde as 

atividades são um meio de relação, comunicação em que histórias são resgatadas e 

resignificadas. O terapeuta ocupacional coloca-se como facilitador, fazendo 

intervenções, sugestões e principalmente validando essa produção. Nesse 

processo, novos interesses são descobertos, habilidades e potencialidades 

desenvolvidas, criando recursos que podem operar como potenciais para a inclusão 

sociocultural. 

Este projeto de pesquisa visa observar de que forma esse campo de 

experimentação proposto pela Terapia Ocupacional articulado com o referencial da 

Gerontologia pode contribuir para a revisão de projetos de vida para as pessoas que 

se aposentam. 

Avaliamos que essa proposta pode contribuir para a interface da Terapia 

Ocupacional e da Gerontologia, pela possibilidade de uma nova forma de 

abordagem além do treino de hábitos e de autonomia que ainda é predominante na 

área, através da compreensão mais ampla de saúde e do envelhecimento. Outro 

ponto relevante é o fato de podermos considerar o desejo desse sujeito, na tentativa 

de apoderar-se dos seus investimentos, retirando-o da condição de mero objeto de 

cuidados. 

A escolha do Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia para a 

realização dessa pesquisa deu-se em função da proposta interdisciplinar que o 

programa oferece e pelo seu perfil da Gerontologia Social. 

As disciplinas oferecem ampla e profunda compreensão bio-psico-social 

sobre o envelhecimento e possuem uma complementaridade bastante interessante. 
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Fundamentados nessa compreensão, os alunos de diversas especialidades 

têm a possibilidade de criar seus projetos de pesquisa, enriquecendo muito a 

interface dessas diversas formações com a Gerontologia. 

Esse estímulo à criatividade e o respeito que se propõe a cada uma dessas 

áreas de formação, divulgando e valorizando cada movimento de potencialidade é 

uma das vivências mais marcantes desse mestrado. 

A convivência e a troca com os professores e alunos, já no exercício 

interdisciplinar, ampliam e enriquecem muito os conhecimentos teóricos. 

O primeiro capítulo desta dissertação expõe a compreensão de velhice e 

envelhecimento como um processo de vida, a implicação desta para a identidade do 

idoso e para a revisão do lugar social destinado ao sujeito que envelhece. 

O segundo capítulo resgata o histórico da Terapia Ocupacional, analisa os 

momentos sócio-políticos e a noção de saúde que fundamentaram cada modelo 

descrito e expõe o papel social que o terapeuta ocupacional tem assumido na 

promoção da sua clínica. 

O terceiro capítulo, por sua vez, refere-se ao trabalho como uma das 

atividades humanas e a sua representação social. Na segunda parte desse capítulo, 

é retratada a vivência do processo da aposentadoria pelos sujeitos que envelhecem 

e a sua repercussão na identidade destes. 

O quarto capítulo trata da definição de projeto de vida como uma construção 

não exclusivamente subjetiva, mas inserida em um contexto social e histórico. 

No quinto capítulo é apresentada a pesquisa realizada. Discorre sobre o 

método escolhido, apresenta e analisa os dados obtidos. Também é realizada uma 

analogia desses resultados com a bibliografia consultada. 

Na última parte, são realizadas algumas reflexões sobre os resultados obtidos 

e mencionadas algumas sugestões para o aprofundamento das questões 

levantadas, bem como para futuras atuações junto a aposentados. 
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CAPÍTULO 1 
VELHICE E ENVELHECIMENTO 
 

 

Falar de velhice e envelhecimento hoje, remete-nos a articular as dimensões 

histórica, social e cultural que envolvem esse processo. Continuar a descrevê-lo 

apenas como um fator biológico seria reduzir a sua compreensão. 

Como nos situa Beauvoir (1990), o homem como em qualquer idade, também 

na velhice tem o seu estatuto imposto pela sociedade em que vive. A velhice é um 

fato cultural, uma representação social. 

As particularidades históricas e sócio-culturais de cada sociedade 

determinarão a concepção de velhice e juventude que serão predominantes no seu 

contexto. 

Nas sociedades pré-industriais, os velhos geralmente eram detentores de 

poder econômico, usufruíam respeito e eram guardiões dos valores morais. Nesse 

período, a velhice era valorizada e caracterizada pela experiência. 

Nas sociedades ocidentais, apesar da longevidade ter proporcionado uma 

atenção maior aos sujeitos que envelhecem, ainda observamos a situação de pouco 

espaço social lhes destinado.  

Ainda persiste o pensamento que desvaloriza a velhice e que a relaciona com 

a imagem de degeneração biológica e ausência de valor social. 

Birman (1993) analisa historicamente o surgimento da predominância do 

investimento de valores negativos sobre a velhice com o advento das sociedades 

industriais, quando a produção em grande escala passou a ser o maior valor 

humano. 

Também evidencia os séc. XVIII e XIX como marcos da valorização das 

diferentes etapas da vida em relação à possibilidade de produção e reprodução de 

riqueza nas sociedades ocidentais. Salienta nesse período, o surgimento do 

evolucionismo que fundou o ciclo biológico da existência humana em faixas bem 

delineadas. A partir desse ponto de vista, a velhice se constitui como a última etapa 

da vida caracterizada pela decadência, degeneração humana e proximidade com a 

morte. 
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Birman (1993) aponta ainda nesse momento, o surgimento da Psicologia do 

Desenvolvimento que passou a estudar e a mensurar os processos psíquicos 

segundo a seqüência das faixas etárias, delineando responsabilidades dos 

indivíduos nas suas relações sociais.  

Outro aspecto abordado pelo autor como determinante da mudança do lugar 

social do idoso nessa época, foi o pensamento filosófico que passou a fundar o 

sujeito nas suas dimensões do tempo e da temporalidade. O que estava sendo 

evidenciado eram as qualidades biológicas da população e as condições sanitárias 

de seu território, pois essas seriam garantias da possibilidade de produção de 

riqueza.  

Foi nesse contexto histórico 
 

 
[...] que a existência humana passou a ser periodizada 
não apenas com maior sutileza e detalhes positivos, mas 
principalmente onde as diferentes idades passaram a ser 
fundadas cientificamente, a princípio no discurso 
biológico e posteriormente no discurso psicológico. Isso 
porque o que estava em pauta era a possibilidade sócio-
política de produção, reprodução e acumulação de 
riqueza, centrada no paradigma biológico da reprodução 
e de melhoria eugênica da espécie humana. Desta 
maneira, as diferentes etapas etárias da história do 
indivíduo passaram a adquirir valores diversos, de acordo 
com as suas possibilidades para a produção e para a 
reprodução de riqueza. Evidentemente, a velhice passou 
a ocupar um lugar marginalizado na existência humana, 
na medida em que a individualidade já teria realizado os 
seus potenciais evolutivos e perderia o seu valor social. 
(BIRMAN, 1993, p. 33). 

 
 

A partir desses eventos, a sociedade passa a valorizar o jovem e todas as 
qualidades a ele atribuídas como: atividade, produtividade, rapidez, beleza, força, 
entre outras. 

O idoso passa a ser considerado como alguém que já cumpriu o seu percurso 

psicossocial, como ilustra Bosi (1994, p.77): “A sociedade industrial é maléfica para 

a velhice. [...] A sociedade rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência para 

a sua obra”. 

Temos então um panorama que desvaloriza o idoso no presente e não lhe 

oferece perspectiva de futuro. Este fato somado à idéia de que o passar do tempo 

implica em decadência do corpo e do espírito, cristalizam uma imagem negativa que 

a sociedade imputa ao idoso e que este acaba por interiorizá-la, identificando-se 
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assim com esse modelo estigmatizador. Desta forma, além do valor social, perde-se 

também o seu valor simbólico. 

Mercadante (2005) baseada na proposição de que o eu é sempre uma 

imagem construída a partir do reflexo do outro, chama a atenção para as relações 

de contrastividade que fundamentam a identidade do idoso. 

Segundo essa autora, essa identidade é construída a partir da comparação e 

da relação de contraste com a imagem do jovem que a sociedade valoriza, ou seja, 

a pessoa idosa é relacionada com inatividade, lentidão, fragilidade e decrepitude. 

Essa identidade estereotipada generaliza a imagem do velho e não traduz as 

particularidades do sujeito idoso. (MERCADANTE, 2005). 

Observamos que a introjeção dessa imagem negativa provoca nas pessoas 
idosas a sensação de total falta de oportunidades ou de alternativas para novos 
investimentos. Muitas vezes, essa situação provoca um isolamento nas queixas 
somáticas, na depressão ou em outras doenças, como é aqui ilustrado por Maud 
Mannoni (1995): 

 
 

A pessoa idosa quando constata que não pode mais agir 
sobre o ambiente, não tem ao que parece alternativa 
senão retirar-se (do mundo) na depressão. 
Ocasionalmente a angústia se traduz em agitação, em 
interpretações paranóides, enquanto se assiste, 
paralelamente, a uma lentificação das funções 
vegetativas. (p.21). 

 
 

Foi apenas no decorrer do séc. XX que ocorreu um incentivo maior aos 

trabalhos científicos dirigidos ao envelhecimento e que o cuidar de idosos tornou-se 

uma especialidade. 

Este fato deveu-se ao aumento da população idosa e ao declínio na maioria 

dos jovens na população dos Estados Unidos da América e de alguns países 

europeus como França, Inglaterra e Alemanha. 

Nascher, geriatra americano nascido em Viena, criou o termo Geriatria, um 

ramo da Medicina que trata das doenças que podem acometer idosos. 

A idéia de criação de uma nova disciplina científica para o estudo do 

envelhecimento foi proposta por Metchnicoff em 1930. Assim foi criada a 

Gerontologia que se propõe a estudar o processo de envelhecimento nos planos 

biológico, psicológico e social. 
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Em 1946 foi fundada nos Estados Unidos da América a Gerontological 

Society of America. 

No Brasil, foi criada, em 1961, a Sociedade Brasileira de Geriatria, 

posteriormente chamada, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 

A partir dos anos 80, passaram a ser desenvolvidas investigações sobre o 

envelhecimento baseadas na perspectiva do curso de vida. Até então, 

predominavam-se os trabalhos fundamentados nos parâmetros médicos que 

reforçavam a idéia do envelhecimento relacionado com doenças, perdas e 

incapacidades. (NÉRI, 1995). 

A Gerontologia hoje possui um perfil interdisciplinar ou transdisciplinar que 

possibilita empreendimentos de um conjunto de disciplinas científicas e que permite 

a construção de um saber mais amplo sobre o processo de envelhecimento e os 

seus determinantes biopsicossociais. 

A modernidade trouxe novas compreensões sobre a velhice que passou a ser 

considerada um estágio importante do desenvolvimento humano e não apenas como 

a fase terminal da existência.  

Um aspecto de grande importância para a aquisição da noção de 

envelhecimento como um processo de vida é a distinção a ser feita entre o tempo 

cronológico e o tempo interno, tempo vivido.  

Martins (1998) distingue esses dois tempos como sendo Cronos, o tempo 

cronológico; linear e Kairós, o tempo interno, tempo vivido. Define ainda o humano 

como sendo seu tempo vivido:  

 
 

O sujeito não pode ser uma série de eventos psíquicos, 
isto é – ser criança, ser adolescente, ser adulto, ser 
velho. [...] Resta para este sujeito [...] ser temporal. [...] o 
homem não está no tempo, é o tempo que está no 
homem. (MARTINS, 1998 p. 12). 

 
 
Assim, introduz a idéia de sujeito humano para quem os acontecimentos 

ocorrem e só ocorrem porque existe esse sujeito que os vivencia, e de um tempo 

que se origina das relações com as coisas em si mesmas. 
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Quando a velhice é vista como uma categoria externa e, desta forma 

classificam-se os velhos, há uma ênfase na compreensão do tempo como externo 

ao sujeito, do tempo Cronos. 

A partir da compreensão de um tempo Kairós, de um tempo interno, existe a 

possibilidade de falarmos de um sujeito idoso, que está em constante processo de 

mutação e para quem as idéias de passado, presente e futuro se unem.  

Assim torna-se possível compreender que o futuro constitui um passado e um 

presente, e que o passado, por sua vez, só se constitui como tal, por já ter sido 

presente. 

A velhice não é um fato estático: é o término e o prolongamento de um 

processo. É como nos diz Martins (1998, p. 20) mais uma vez: [...] “o tempo é a força 

que mantém os eventos juntos, num continuum, e não segmentados”. 

Em cada pessoa e em cada uma das suas realizações e vivências, está a 

marca do seu tempo vivido e a indicação de novas direções de um futuro. Isso é o 

que determina a sua condição de um sujeito em constante metamorfose, em 

constante processo de subjetivação.  

Beauvoir (1970) também apóia a definição de velhice como movimento. Diz a 

autora: 
 
 

A velhice não é um fato estático: é o término e 
prolongamento de um processo. Em que consiste esse 
processo? Em outras palavras, que é envelhecer? Esta 
idéia se acha ligada à de transformação. Mas a vida do 
embrião, do recém-nascido, da criança, constitui uma 
incessante transformação. Seremos levados a concluir, 
como o fizeram alguns, que nossa existência é uma 
morte lenta? Certamente não. Semelhante paradoxo 
desconhece a verdade essencial da vida: ela é um 
sistema instável no qual se perde e reconquista o 
equilíbrio a cada instante; a inércia é que é sinônimo de 
morte. A lei da vida é mudar. (p.15). 

 
 

Beauvoir (1990) refere também que, muitas vezes, a percepção de estar 

velho é dada pelo olhar do outro. A partir de certo momento, se ver velho através do 

outro, pode inserir o sujeito nessa categoria, embora este até então, pudesse sentir-

se como jovem ou adulto. Este fato é explicitado no trecho seguinte: 
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Em nossa sociedade, a pessoa idosa é designada como 
tal pelos costumes, pelos comportamentos de outrem, 
pelo próprio vocabulário: ela tem que assumir essa 
realidade. [...] A velhice é um além de minha vida, da qual 
não posso ter nenhuma experiência anterior. [...] Essa 
visualização opera-se através de uma imagem: tentamos 
representar quem somos através da visão que os outros 
têm de nós. (BEAUVOIR, 1990, p. 357). 

 
 

Retornando a Mercadante (1997), a marca impetrada ao idoso que generaliza 

e não os distingue um dos outros, não é reconhecida pelo indivíduo singular, o que 

faz com que ele não se identifique, mas identifique o outro. “Idoso é o outro”, isso 

seria condicionante para o surgimento da sua subjetividade: 
 
 

As qualidades atribuídas aos velhos, que vão definir o 
seu perfil identitário são estigmatizadoras e são uma 
produção ideológica da sociedade. Os velhos conhecem 
e também partilham dessa ideologia que, entretanto, 
define o velho em geral, mas não em particular. Assim 
sendo, pessoalmente não se sentem incluídos no grande 
modelo ideológico. [...] As diferenças, as qualidades 
pessoais são, então, levantadas e apresentadas para 
definir uma identidade pessoal que se contrapõe à 
categoria genérica de velho. (MERCADANTE, 1997, p. 
27). 

 
 

Rompendo com o estereótipo, as subjetividades teriam espaço para surgirem. 

Este fato permite que passemos a falar das diferentes velhices, do processo singular 

de envelhecimento que cada sujeito traçará no seu percurso de vida. 

Através dessas concepções, podemos considerar o envelhecimento um 

processo e não um estado. 

O psicanalista Jack Messy (1993) faz uma distinção entre envelhecimento e 

velhice. Considera o envelhecimento um processo que se inicia desde o nascimento, 

que não se reduz a uma etapa da vida. 

Esse processo, segundo o autor, é feito de uma sucessão de perdas e 

aquisições. As aquisições seriam os investimentos afetivos feitos em entes queridos, 

ou de um modo geral em objetos. 

O termo perda, ainda segundo Messy (1993), evoca o desaparecimento 

desses objetos, o que está presente em todas as etapas da vida. Cita como 

exemplo, a perda dos dentes pela criança como um marco do seu crescimento, ou a 
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perda da virgindade como um marco da entrada na vida adulta. Observa como 

nessas fases, as perdas são sempre relacionadas a novas aquisições. A inclinação 

do envelhecimento para o lado das perdas, como se nenhuma aquisição mais fosse 

possível, mostrando apenas a sua face negativa é, segundo esse autor, inscrita pelo 

social. 

Para as pessoas mais velhas é como se não fosse mais possível substituir os 

objetos perdidos. A elaboração das perdas só se torna possível quando há uma 

perspectiva de futuro para novos investimentos.  

Se o sujeito tem introjetada a imagem negativa da velhice, do não lugar 

social, não vislumbrará perspectiva alguma, o que fará com que viva num imaginário 

regressivo, onde só o passado faz sentido, ou então estará no lugar de alguém que 

aguarda a morte, o fim, pois se sente no limite da vida. 

Para Jack Messy (1993, p. 30), “o aparecimento da velhice aconteceria por 

ocasião de uma ruptura do equilíbrio entre perdas e aquisições”. 

A ocorrência de uma perda brutal, difícil de ser elaborada, provocaria uma 

ruptura do processo de envelhecimento e projetaria a pessoa na velhice. Desta 

forma, a velhice se apossaria da pessoa, através do desequilíbrio na capacidade de 

continuar elaborando a perda de objetos ou de papéis, fato que seria condição para 

a criação de novos investimentos. 

São várias as mudanças e rupturas que podem ocorrer no percurso de vida 

dos sujeitos. Numa idade cronológica mais avançada, essas rupturas podem ocorrer 

no afastamento das atividades laborais; na situação de morte do cônjuge ou de 

outras pessoas próximas; no afastamento dos filhos da casa dos genitores; na 

deterioração da saúde; na situação de perda da autonomia; e em outros 

acontecimentos, tais como a entrada em instituições ou mudanças de ambientes. 

A forma como cada sujeito irá vivenciar e elaborar essas mudanças será 

também singular. 

Bobbio (1997) considera que além da velhice cronológica ou burocrática, 

existe a velhice subjetiva. Refere-se a esse fato no seguinte depoimento: 
 
 

No entanto, psicologicamente sempre me considerei um 
pouco velho, mesmo quando jovem. Fui velho quando 
era jovem e quando velho ainda me considerava jovem 
até há poucos anos. [...] Exercem importância 
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determinante sobre esses estados de ânimo também as 
circunstâncias históricas, aquilo que acontece à nossa 
volta, tanto na vida privada (por exemplo, morte de uma 
pessoa querida), quanto na vida pública. (p.18). 

 

Corroborando com a compreensão do envelhecimento como um processo da 

vida, Goldfarb (1998) afirma que: 
 
 

A dificuldade principal para categorizar a velhice consiste 
que ela não é unicamente um estado, mas um constante 
e sempre inacabado processo de subjetivação. Assim, 
podemos dizer que na maior parte do tempo não existe 
um “ser velho”, mas um ser envelhecendo (p.23). 

  
 

A autora avalia que os investimentos durante o envelhecimento são altamente 

influenciados pela representação de um corpo que declina e pela consciência de 

finitude. No envelhecimento surge uma dicotomia entre o corpo biológico, sofrendo 

limitações, e o psiquismo desejante. Diz ainda a autora, que a consciência da 

finitude, a ameaça de aniquilação é uma situação difícil de se adaptar. 

A consciência da finitude, do saber-se finito, traz como conseqüência um luto 

antecipado, o luto da própria vida ainda conservada, mas condenada ao fim. 

Como nos diz Goldfarb (1998, p.30): “Luta difícil, porque o luto que deve ser 

elaborado é o da própria vida”. Assim, propõe que esses aspectos sejam 

considerados como limites e não limitações, que o limite do corpo seja da ordem do 

biológico e não do corpo investido libidinalmente e que a finitude seja elaborativa, 

orientando investimentos adequados como vínculos afetivos, projetos de final de 

vida e atividades que dêem prazer, ou como diz a autora: [...] “deixando uma porta 

aberta à paixão sempre possível.” (GOLDFARB, 1998, p 115). 

Oliveira (1999) relaciona uma velhice bem sucedida com a busca de um novo 

sentimento de continuidade: 
 
 

[...] a velhice será positiva ou não conforme os resultados 
na busca de um novo sentimento de continuidade e 
identidade pessoal: a auto-imagem ou auto-estima, na 
qual se consideram três condições: viver experiências 
válidas no contexto de relações saudáveis, redefinir o 
próprio sistema de valores e integrar as riquezas, o 
potencial e as lembranças. (p. 118). 
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Tótora (2006) também problematiza a velhice através da afirmação da vida 

como um fluxo em devir, sem princípio nem fim. Concorda com a idéia de um tempo 

vivido que não se reduz em fases e que não pode ser medido. Considera que a vida 

possui o atributo de acontecimento e que envelhecer seria uma experimentação 

aberta a este. Esse experimento, segundo a autora, seria uma atitude ética 

relacionada às práticas que se guiam por regras facultativas de conduta e também 

de estética por meio de modos singulares de existência e de estilização de atitudes. 

Desta forma, ser velho torna-se um privilégio na medida em que significa ter 

desfrutado uma longa existência. 

Um aspecto importante ressaltado pela autora, é de que essa concepção não 

está associada à idéia de conformismo ou de falta de liberdade, mas pelo contrário, 

seria o resultado de uma postura ética da vida, de um trabalho consigo mesmo. 

Assim nos diz Tótora (2006): 
 
 

A soberania de si resulta de um contínuo trabalho sobre 
si mesmo, [...] não à maneira cristã de renúncia de si, 
mas sim como exercícios por meio dos quais se procura 
elaborar-se, transformar-se, atingindo um certo modo de 
ser. (p. 34). 

 
 

Então, o envelhecimento seria o contínuo fruir da vida e a velhice alcançaria a 

plenitude de uma relação consigo mesmo, como é explicitado no seguinte trecho: 
 
 

O tornar-se velho, ou uma arte de viver, choca-se com os 
valores vigentes de congelar da vida, de administrar seus 
processos e de suprir, ad infinitum, os estados de 
carência. Torna-te velho é o mesmo que afirmar: aprenda 
a envelhecer para criar novos modos de existência. A 
velhice, neste sentido, deixa de ser uma fase cronológica 
e passa a constituir-se em atitude para fazer a vida 
recriar-se a cada momento como se fora o derradeiro dia. 
Viver o infinito da vida no finito de cada instante. Como 
proceder dessa maneira sem o envelhecimento? O sim à 
vida implica envelhecer, não paralisando, desse modo, o 
fruir da vida. (TÓTORA, 2006, p. 45). 

 
 

Diferindo-se da cultura que relaciona a velhice com incapacidade e inutilidade, 

a compreensão do envelhecimento como um processo permite considerar a velhice 

como continuidade do crescimento pessoal e falar de um sujeito idoso que 
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continuará a tomar as rédeas de condução da sua vida, das suas escolhas e dos 

seus investimentos. 

A sua identidade será construída através da compreensão do lugar social 

ocupado e da integração de uma biografia que integra o passado, o presente e que 

direciona para a perspectiva de um futuro com projetos de vida. Substitui-se assim, a 

idéia de que velhice é sinônimo de doença e tempo de se esperar a morte e de que 

o sujeito idoso é descartável ou inútil. 

Assim como os conceitos de velhice e envelhecimento foram considerados 

nesse capítulo como construtos históricos e sociais, as propostas da Terapia 

Ocupacional também sofreram influências das condições sócio-políticas 

predominantes no momento histórico em que foram implementadas. 

O histórico da Terapia Ocupacional e o perfil que essa abordagem assume na 

sociedade contemporânea serão os temas abordados no capítulo a seguir.                                 
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CAPÍTULO 2 

TERAPIA OCUPACIONAL 
 
 
2.1 HISTÓRICO 
 
 

A história do uso terapêutico das ocupações tem sido investigada por vários 

autores. 

Benetton (1999, p.21) parte do pressuposto de que “a Terapia Ocupacional 

não é diretamente herdeira da condição humana de ser ativo, de fazer atividades ou 

trabalhos, mas sim, “do fazer algo com a função de aliviar algo”“. 

Desta forma, refere haver indícios do uso das atividades com esse objetivo, 

desde a Antigüidade. Nesse período, as doenças mentais e físicas eram 

consideradas males do espírito e acreditava-se que fazer algo, afastava os maus 

espíritos e promovia a aproximação com os deuses. 

Outros autores, como Medeiros (2003), questionam esse tipo de abordagem 

da história da Terapia Ocupacional desde a Antigüidade, que segundo a autora, 

levaria a uma compreensão linear e evolucionista dessa história. 
 
 

Em outras palavras, não se pode fazer uma história linear 
da Terapia Ocupacional. É preciso entender as diferentes 
características que ela assumiu e continua assumindo, e 
os diferentes contextos nos quais essas formas se 
manifestaram. (MEDEIROS, 2003, p. 38).  

 
 

Salienta o fato de que a Terapia Ocupacional caracterizou-se como profissão 

da saúde, tendo surgido não da Terapia Ocupacional, mas como ato médico. Propõe 

a compreensão da utilização de atividades e do trabalho como meio terapêutico, 

através da compreensão de homem, saúde e sociedade subjacente aos modelos 

teóricos que embasavam essa prática, como explicitado no trecho a seguir: 
 
 

A prática da Terapia Ocupacional é marcada por 
diferentes modelos e técnicas de intervenção, 
modificados ao longo de sua história como decorrência 
das diferentes concepções de homem, saúde, doença e 
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atividade, assumidas  concomitantemente pelas ciências 
que a embasaram (MEDEIROS, 2003, p. 28). 

 
 

Essa autora afirma ainda que seria um erro se tentássemos extrair das 

concepções da Terapia Ocupacional um consenso para entender o que é a profissão 

sem se dar conta da sua historicidade e dos pressupostos filosóficos existentes em 

cada concepção, preferindo considerar a fase pré-científica da utilização da 

atividade e a fase científica desta. 

É a partir do séc. XVIII que se tem registro, na literatura médica, de uma 

abordagem sistematizada acerca do uso das atividades como recurso terapêutico 

para o doente mental, que foi chamada de Tratamento Moral. 

Há opiniões controvertidas sobre esse movimento. Alguns historiadores 

mistificam esse momento, considerando Philip Pinel, médico francês idealizador 

dessa proposta na França, o “salvador dos loucos”, pois os teria libertado dos 

grilhões das prisões e os colocado sob a guarda e os cuidados da Medicina. Outros 

autores consideram que o Tratamento Moral foi mais uma forma de inserir métodos 

repressivos, mas dessa vez, com justificativa médica. Consideram que o trabalho foi 

introduzido nessas instituições, não como meio terapêutico, mas como forma de 

coerção física e moral. 

Como essência da atividade terapêutica asilar, o Tratamento Moral propunha 

que a doença mental fosse enfrentada pelo trabalho. Este por sua vez, promovia o 

controle ordenado do tempo, favorecia a ordem e a disciplina, bem como rendia 

recursos econômicos para a instituição. Através do trabalho, esperava-se alcançar a 

reinserção social dos doentes. 
 
 

Seus objetivos eram a modificação e correção de hábitos 
errados e a criação e manutenção de hábitos saudáveis 
de vida, visando à normalização do comportamento 
desorganizado do doente. (DE CARLO e BARTALOTTI, 
2001, p.23). 

 
 

Havia a intenção de se devolver para a sociedade indivíduos curados pelo e 

para o trabalho. 

Com o advento da Filosofia Positivista, a mensuração e a objetividade 

passaram a ser fatores indispensáveis para a produção de conhecimento. 
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Nessa época acontece a predominância da concepção organicista da doença 

mental. A explicação desta e o seu tratamento deslocam-se do ambiente para o 

cérebro humano. 

Desta forma, no decorrer do séc. XIX, as abordagens terapêuticas através 

das atividades entram em declínio e são mantidas nos asilos apenas como combate 

à ociosidade e para manutenção das próprias instituições. 

No início do séc. XX, ocorre uma retomada das propostas do Tratamento 

Moral e nessa época, destacam-se os trabalhos de Adolph Meyer nos EUA e 

Hermann Simon na Europa. 

A Teoria da Psicobiologia de Adolph Meyer estava baseada nas relações 

entre padrões de hábitos, doença mental e na compreensão do homem como ser 

complexo: psicológico, biológico e em interação com o social. 
 
 

O enfoque, agora, é sobre os mecanismos de 
organização do comportamento e estilo de vida (menos 
ênfase sobre o cérebro); o problema é a desorganização 
do papel social; a metodologia de intervenção baseia-se 
na utilização ativa e intencional do tempo, dividido 
equilibradamente entre trabalho, repouso, lazer e sono; o 
objetivo é organizar o comportamento. (DE CARLO e 
BARTALOTTI, 2001, p.24). 

 
 

Nessa proposta, valorizava-se o impacto mental da ocupação, os seus efeitos 

sobre a movimentação física e o prazer pelo fazer. As atividades eram classificadas 

por suas características: excitantes, sedativas, alegres, entre outras e, por isso, a 

análise dessas atividades era a condição de antecipar seus resultados. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, os EUA enviaram moças treinadas sob a 

orientação da proposta de Adolph Meyer para tratar de seus soldados enfermos. 

Também em relação a esse fato, Medeiros (2003) analisa o seu contexto sócio-

político: 
 
 

[...] politicamente, desempenhavam o papel de fortalecer 
o sentido de patriotismo, enfatizando que aquela era uma 
pátria que os tratava como pessoas, cada um era 
importante por natureza. Era necessário reforçar a auto-
estima e a autoconfiança dos soldados, assim como 
desviá-los de pensamentos “mórbidos”, para que 
pudessem recuperar o equilíbrio ativo de sua natureza, 
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realizar a tarefa que lhes era “natural” e voltar para casa 
com o sentimento pelo dever cumprido. (p.91). 

 
 

Hermann Simon considerava a atividade como o princípio que rege tanto a 

vida corporal como a mental. Acreditava que o doente era capaz de assumir 

responsabilidades e apontava a ociosidade e o ambiente hospitalar desfavorável, 

como males que ameaçavam os doentes de uma instituição. 

O programa que propunha, chamado de Terapia Ativa, ordenava as 

ocupações em graus de dificuldades, segundo o esforço de atenção, da iniciativa e 

dos raciocínios requeridos para a sua execução. Aplicava essas ocupações segundo 

o estágio mental do doente, que poderia ser promovido de grau conforme seu 

desempenho. 

Simon conclamava ainda, a participação de todos os funcionários do hospital 

como orientadores das ocupações, já que os pacientes trabalhavam em diferentes 

setores do hospital. Promovia também a orientação das famílias que deveriam 

cooperar através da reinserção do doente ao mercado de trabalho. Sua proposta 

teve grande influência na assistência psiquiátrica brasileira, sobretudo nos trabalhos 

de Luiz Cerqueira e Ulisses Pernambucano, autores que serão abordados 

posteriormente. 

Simon iniciou uma sistematização no sentido de relacionar os sintomas da 

doença e o uso das ocupações específicas para minimizá-los.  

Entretanto, foi Karl Schneider que em 1936 sistematizou esse pensamento 

através do seu Programa chamado Ocupação Biológica. 

Benetton (1999) descreve esse Programa da seguinte maneira: 
 
 

[...] tinha como pressuposto básico que as atividades 
oferecidas aos doentes, levando em conta suas 
capacidades remanescentes, além de levarem a um 
equilíbrio somático e psíquico, possibilitavam a descarga 
dos processos psíquicos patológicos, assim como o 
exercício das funções conservadas e a característica de 
uma atividade, deveria ter a qualidade de contrapor-se ao 
sintoma e/ou exercitar a função conservada 
correspondente. (p.25).  

 
 

Assim, as atividades poderiam ser prescritas à semelhança de uma 

medicação, para controle ou eliminação dos sintomas. 
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Eleanor Clark Slagle, assistente social norte-americana, influenciada pelos 

autores médicos de sua época e, principalmente, como seguidora de Adolph Meyer, 

desenvolveu o Programa Treinamento de Hábitos. O fato de na sua proposta os 

hábitos saudáveis terem adquirido relevância, diferenciando-se desta forma, dos 

modelos médicos anteriormente propostos, é hoje reconhecido como de grande 

valor para a constituição da profissão Terapia Ocupacional, bem como para adoção 

de uma nova concepção de saúde, como mostram os registros abaixo: 
 
 

Suas idéias, baseadas no princípio de que o 
comportamento só poderia ser organizado pelo agir, pela 
utilização ativa e intencional do tempo no contexto de 
uma vida normal, foram determinantes na constituição de 
uma nova profissão – a Terapia Ocupacional. (DE 
CARLO e BARTALOTTI, 2001, p. 25).  

 
 

Ou ainda: 
 
 

Assim sendo, os procedimentos em terapia ocupacional 
são construídos a partir da idéia de que serão em parte a 
exploração de aspectos saudáveis e por outra parte a 
ampliação de recursos para a construção do cotidiano. 
Deve-se poder experimentar na terapia ocupacional uma 
vivência ética-estética da saúde, a arte de bem viver. 
(BENETTON, 1999, p. 28). 

 
 

Slagle foi criadora do primeiro curso profissionalizante para terapeutas 

ocupacionais, nos EUA em 1915. A primeira escola profissional foi criada em 1917. 

Em 17/10/1917 foi fundada a National Society for the Promotion of Occupational 

Therapy. 

A organização da Terapia Ocupacional como profissão da saúde e como 

categoria profissional, coincide com o período da Primeira Grande Guerra Mundial 

que provocou um aumento do número de pessoas incapacitadas e dos neuróticos de 

guerra. 

Medeiros (2003) chama a atenção para o fato de que nos dois momentos que 

influenciaram o surgimento da Terapia Ocupacional, como o da Revolução Francesa 

cujos ideais influenciaram a surgimento do Tratamento Moral e o da Primeira Grande 

Guerra Mundial, o Estado necessitava de uma população ativa e que isso 

“respaldava politicamente movimentos humanistas que se valiam de concepções de 

  



 35

homem que contivessem valores de normal e anormal relacionadas à produtividade”. 

(MEDEIROS, 2003, p. 92). 

Kielhofner e Burke (1977) relatam que no período de 1930 e 1940, a Terapia 

Ocupacional sofreu pressão da sociedade científica na área da saúde, que exigia 

uma lógica científica para as suas intervenções e saísse do senso comum. Nesse 

período, acontecia a Grande Depressão norte americana, que causava grande 

insegurança profissional.  

O holismo de Meyer era considerado não científico, perde então influência e 

entra em decadência. 

Sob influência do Positivismo e a concepção fragmentária do ser humano, o 

trabalho dos profissionais da saúde passam a enxergar o homem também em suas 

partes e delimitam seu objeto no espaço exclusivo do corpo anatomofisiológico. 

Esse movimento foi denominado, por alguns autores, de reducionismo da 

Terapia Ocupacional. 

Medeiros (2003) avalia que a subdivisão de trabalho com práticas cada vez 

mais especializadas e a correspondente criação de novas profissões, 

corresponderam ao interesse de compartimentalizar um saber, o que permitiu um 

controle maior do poder médico, que se manteve detentor de um conhecimento mais 

amplo, promovendo uma subordinação político ideológica das práticas da saúde. 

Segundo Francisco (2001, p.31): “Em resposta ao desafio reducionista, surgiu 

uma nova estratégia de aplicação da ocupação, que resultou na substituição do 

treinamento de hábitos pela aplicação de exercícios”. 

Objetivava-se a obtenção do exercício por meio da atividade. Os terapeutas 

ocupacionais tornam-se, então, especializados em exercícios progressivos de 

resistência; em atividades da vida diária; em suportes funcionais; em 

desenvolvimento pré-vocacional; entre outros, e passam também a tratar as 

patologias, as mãos, os ombros, a memória, a atenção como compartimentos 

humanos. 

Nas décadas de 1940 a 1960, a Terapia Ocupacional sofreu grande influência 

do Movimento Internacional de Reabilitação que apontava para a atenção aos 

doentes crônicos: veteranos de guerra, acidentados de trabalho das indústrias, 

incapacitados físicos e mentais, e envolvia profissionais de diversas áreas de 

atenção à saúde. 
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Foram desenvolvidos programas especiais de acordo com as categorias de 

doença como os modelos em Terapia Ocupacional baseados na Cinesiologia, 

Neurologia e na Psicanálise. 

Ao incorporar o objeto da medicina científica como seu, o movimento de 

reabilitação “passou a se dirigir não mais ao “homem como um todo” em sua 

reintegração social, mas a desenvolver técnicas e procedimentos dirigidos às 

incapacidades, às patologias, às partes do corpo, etc..” (Medeiros, 2003, p. 104).  

Nos anos 50 e 60, alguns autores como os canadenses Ázima e Wittkower 

(1957, 1958), Ázima (1956,1961) e os norte americanos Fidler & Fidler (1963) 

passam a descrever sobre a Terapia Ocupacional a partir de pressupostos teóricos 

da Psicanálise. Surge então, a Terapia Ocupacional de abordagem Psicodinâmica. 

Por essa abordagem a atividade deixa de ser prescrita para atacar sintomas e 

promover bons hábitos e passa a ser reconhecida como recurso terapêutico, 

facilitador de expressão de conflitos internos, de comunicação e da relação com o 

outro. 

A tríade estabelecida entre o paciente, a atividade e o terapeuta, passa a ser 

o foco da abordagem da Terapia Ocupacional Psicodinâmica. 

A criação das escolas de Terapia Ocupacional no Brasil em 1959, inicialmente 

de nível técnico, é fortemente marcada pelo Movimento de Reabilitação que se 

expandia para os países em desenvolvimento, apesar de experiências anteriores no 

país da utilização das ocupações como forma de tratamento para doentes mentais, 

como exposto a seguir. 

 
 
2.2 A TERAPIA OCUPACIONAL NO BRASIL 
 

 

As primeiras iniciativas brasileiras de tratamento pelas ocupações, basearam-

se no modelo do Tratamento Moral. 

Em 1852, foi fundado o Hospício D. Pedro II no Rio de Janeiro, que foi 

pioneiro no Brasil na utilização do trabalho como forma de tratamento. 

Próximo à cidade de São Paulo, foi fundado em 1898 o Hospital do Juqueri 

onde foram incentivadas as atividades de agropecuária, que além de suprirem as 

necessidades da instituição, também eram comercializadas. 
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A Colônia Juliano Moreira no Rio de Janeiro e o serviço de Terapia 

Ocupacional criado pela Dra. Nise da Silveira em Engenho de Dentro, foram 

inaugurados no início do séc. XX. 

Baseada na Psicologia Analítica de Carl Jung, Nise da Silveira propunha a 

realização de atividades plásticas e artesanais como forma de expressão do 

inconsciente. Em 1952, foi criado o Museu do Inconsciente com os trabalhos 

produzidos nessas sessões de Terapia Ocupacional, coordenadas por ela. 

O marco inicial da produção científica sobre o tratamento pelas ocupações foi 

a tese inaugural da cadeira de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo redigida por Henrique de Oliveira Matos. Chamada 

Labortherapia nas Afecções Mentaes, essa tese de 1929 era um estudo sobre a 

experiência do Hospital do Juqueri. 

No nordeste, Ulisses Pernambucano criou em 1931 o Modelo de Assistência 

a Psicopatas no qual introduziu a ocupação terapêutica, baseada na obra de Simon, 

já abordada anteriormente. 

Um fato inovador da sua proposta foi a indicação da atenção multiprofissional 

intra e extra-hospitalar que deveria integrar a atenção preventiva e a curativa. 

Ulisses Pernambucano foi responsável pela criação do primeiro serviço ambulatorial 

público do país. 

Em meados dos anos de 1940 e 1950, o Brasil recebe a influência do 

Movimento Internacional de Reabilitação. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

mantinha estratégias para a implantação de serviços de reabilitação física nos 

quatro continentes. 

De Carlo e Bartalotti (2001) relatam que enquanto o Movimento de 

Reabilitação se originou principalmente nos países que participaram das Duas 

Grandes Guerras, como conseqüência do aumento de incapacitados físicos, no 

Brasil a preocupação maior era com os pacientes crônicos como os portadores de 

tuberculose, deficiências congênitas, acidentados de trabalho, de trânsito, ou 

portadores de doenças ocupacionais. Nesse panorama é que surgem no Brasil 

profissões como a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional. 

Soares (1986) analisa que a promoção da reabilitação no Brasil teve uma 

relação primordial com a base econômica e identifica alguns fatores que 

incentivaram esse processo como a reabilitação profissional visando ao 
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aproveitamento da capacidade interna de produção, já que havia uma diminuição 

das importações bloqueadas pela guerra. 

Outro fator apontado pela autora foi a absorção no Brasil da polêmica norte 

americana sobre o alto custo dos leitos de longa permanência para doenças 

crônicas que eram mais prevalentes em idosos e que poderia ser amenizado com a 

criação de hospitais especializados.  

No campo da Saúde Mental, a Terapia Ocupacional brasileira sofre grande 

influência de dois movimentos: a Psicodinâmica e a Socioterapia.  

As influências socioterápicas sobre a Terapia Ocupacional estiveram 

fortemente presentes nas propostas de Luiz Cerqueira. 
 
 

Cerqueira considerava que as ações desenvolvidas pela 
Terapia Ocupacional poderiam constituir o principal eixo 
estruturador de mudanças no ambiente e práticas 
institucionais. Nessa perspectiva ele propunha o 
desenvolvimento de grupos operativos, oficinas, ateliês, e 
do “clube terapêutico”. Recomendava a Terapia 
Ocupacional para os pacientes agudos, numa 
perspectiva praxiterápica. (MÂNGIA e NICÁCIO, 2001 
p.71). 

 
 

Alguns autores brasileiros têm aprofundado os pressupostos da abordagem 

Psicodinâmica da Terapia Ocupacional, ou seja, a relação triádica estabelecida entre 

o paciente, a atividade e o terapeuta; a dinâmica dessa relação e o processo 

estabelecido. Outro aspecto aprofundado por esses autores é a dinâmica do uso das 

atividades em grupos. 

Benneton (1984) defende a Terapia Ocupacional que busca no processo 

terapêutico e não no produto final a verdadeira integração do homem. Afirma que os 

estudos de Psicodinâmica das relações terapeuta-paciente acrescidos das 

pesquisas das atividades e a conseqüente compreensão da linguagem da ação 

possibilitaram a formação da tríade terapeuta x paciente x atividade como foco 

principal da abordagem psicodinâmica. Acrescenta ainda, que a aquisição desses 

conhecimentos proporcionou a autonomia profissional do terapeuta ocupacional, 

pois permitia o abandono do conceito de reabilitação. 

Ferrari (1997) ressalta o valor da atividade desde a mais simples até a mais 

complexa como forma de expressão, informação e comunicação, como elemento 

  



 39

fundamental na constituição do vínculo terapêutico. Salienta ainda que a sugestão 

de materiais e a indicação de atividades, por parte do terapeuta, incentivam o 

paciente à experimentação de novas formas de criar, de captar o mundo, trocar, de 

relacionar-se com a sua produção e com os outros. Propõe que o terapeuta coloque-

se como facilitador dessa produção, tornando-se um instrumento importante na 

validação e na significação da mesma. 

Maximino (1995) afirma que a Terapia Ocupacional trata de re-estabelecer 

uma potência produtiva, de possibilitar uma produção significativa. 

Refere-se à “potência de provocação” das atividades e dos grupos, definindo 

provocação “como aquilo que afeta, [...] no sentido de um aumento de estímulos, 

que pede uma ação e pode conectar idéias, [...] transformar-se através do fazer 

junto, fazer parte de um grupo e construir uma representação interna desse grupo”. 

(MAXIMINO, 1995, p. 30). 

A função do terapeuta ocupacional, segundo a autora, seria a facilitação e a 

compreensão do que surge dessa provocação.  

Castro; Lima e Brunello (2001) registram que nos anos 1970 e 1980 

ocorreram dois movimentos na área da saúde que questionaram o papel dos 

técnicos nas instituições e as populações por eles atendidas. 

O primeiro foi a organização das pessoas portadoras de deficiência física que 

reivindicavam as mesmas oportunidades de outros cidadãos, assim como a melhoria 

das condições de vida e do ambiente. 

O segundo movimento apontado pelas autoras foi o da Luta Antimanicomial 

que foi caracterizado pelos direitos civis do doente mental e a construção de 

propostas alternativas à institucionalização dos mesmos, pleiteando a construção da 

cidadania. 

Influenciados e participantes desses movimentos, os terapeutas ocupacionais 

passam a questionar e a repensar as práticas e concepções do uso das atividades 

que já estavam determinadas e que propunham a adaptação do sujeito a uma 

realidade dada e “o espaço de contradição que ele próprio ocupa, entre uma função 

terapêutica, de um lado, e uma função de controle social, de outro.” (CASTRO; LIMA 

e BRUNELLO, 2001, p.44).  

Surge então uma nova noção de reabilitação 
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[...] que tem como sentido a construção dos direitos 
substanciais (afetivos, relacionais, materiais, 
habitacionais, produtivos e culturais) dos pacientes e um 
interesse, de fato, em pesquisar a transformação ocorrida 
nas dinâmicas sociais, culturais, econômicas dos doentes 
mentais, dos deficientes e das populações chamadas 
“excluídas”. (CASTRO; LIMA e BRUNELLO, 2001, p.45). 

 
 

A saúde, então, deixa de ser pensada como reparação de danos ou como 

genérico bem-estar físico-psíquico-social e assume o sentido de produção de vida, 

centrada no fazer humano e no estabelecimento de um contínuo agir sobre o 

mundo. 

Essa nova concepção de saúde produz uma nova vertente na forma do uso 

das atividades em Terapia Ocupacional. Outros caminhos são traçados além da 

assistência pautada na doença ou deficiência e no raciocínio causa-efeito. 
 
 

Durante muito tempo a Terapia Ocupacional limitou-se à 
utilização da atividade (seu instrumento básico), como 
meio para tratar alguma doença ou disfunção. Sua 
história mostrou-lhe, a partir da complexidade própria da 
atividade humana, que ela (a atividade) não pode ser 
apenas um meio, mas um fim em si mesma. Ou seja, a 
Terapia Ocupacional construiu a possibilidade histórica 
de tratar o fazer através deste mesmo fazer! (FERIOTTI, 
2001, p. 391). 

 
 

As produções teóricas passam a retomar o termo atividades humanas 

baseadas no conceito de práxis, abandonando o termo atividades terapêuticas. 

 
 
2.3 ATIVIDADES HUMANAS 
 

 

Nosso dia-a-dia compõe-se de uma série de atividades que terminam por 

organizar a nossa rotina e nos orientar no tempo e no espaço. 

Contudo, quando nos referimos às atividades humanas é fundamental 

pensarmos em certas particularidades. 
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Vazquez (1997) diferencia a atividade humana da atividade natural. As 

atividades naturais, segundo o autor, são as ações físicas, químicas e biológicas que 

ocorrem sem um planejamento prévio. 

Por outro lado, considera que a atividade humana, ou atividade práxica, 

ocorre quando os atos dirigidos a um objeto para transformá-lo, iniciam-se com um 

ideal e terminam com um resultado real. Nesse sentido, só o ser humano é capaz de 

ser práxico. 

Vasconcelos (1978) considera que a práxis se revela como atividade humana 

consciente e que permite a inserção do homem no real, humanizando-o. 

Através da práxis o homem como ser social e consciente humaniza o mundo 

e humaniza a si próprio. 

Hanna Arendt (1987) diferencia labor, trabalho e práxis. Aponta que a palavra 

labor jamais designa o produto final, e sim as atividades ligadas aos processos 

biológicos, correspondentes às necessidades corporais (animal laborans). Nesse 

sentido, possui caráter cíclico e seus produtos são efêmeros, destinados ao 

consumo e à manutenção da vida. 

Ainda segundo essa autora, através do trabalho o homem (homem faber) se 

põe em relação com o mundo, produzindo-o através da fabricação de coisas. Possui 

início e fim determinados e o processo termina com o produto final caracterizado 

como objetos de uso. 

Finalmente, define práxis como a forma única de expressão da singularidade 

individual, como atividade político-social e considera-a como a fonte da vida 

humana. 

Caniglia (2000) classifica as atividades como: Atividades Humanas ou práxis, 

Atividades Anumanas e as Atividades Inumanas. 

Para ela, as Atividades Humanas ou práxis são as atividades próprias do ser 

humano: trabalho, lazer, arte, ciência, esporte, entre outras. Define o fenômeno 

práxico como o efeito que ocorre no processo de criação, produção, evolução, 

diversão e expressão; momentos em que o sujeito está em interação com o seu 

fazer. 

Ainda segundo Caniglia (2000), as Atividades Anumanas são as atividades 

biológicas comum aos animais: comer, dormir, locomover e as Atividades Inumanas, 
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Desumanas ou Sub-Humanas são as atividades como trabalho forçado, o trabalho 

do menor, o trabalho fragmentado e demais atividades que geram prejuízo ao ser 

humano. 

Heller (2000) avalia que ao participar das atividades cotidianas, o homem 

coloca em funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas capacidades 

intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias e 

ideologias. 

Castro; Lima e Brunello (2001) referem que ao realizar uma atividade o ser 

humano adentra o campo lingüístico e cultural, abrindo assim um caminho de 

humanização, de compromisso real com a existência, de promoção de trocas sociais 

e de rompimento com o isolamento. 

Ressaltam ainda que o fazer humano é um conjunto de ações que demandam 

certa capacidade, materialidade e estabelecem mecanismos internos para a sua 

realização. Desta forma, a ato de realizar atividades pode promover mudança de 

atitudes, pensamentos, sentimentos, restabelecer o equilíbrio emocional e atuar na 

estruturação da relação tempo-espaço. 

Ao nos referirmos às atividades humanas, estamos nos referindo a questões 

muito mais complexas do que meramente ao preenchimento do tempo vazio ou a 

um fazer destituído de desejos. 

As atividades humanas são fundamentais para a ampliação do viver, 

promovem um campo de aquisições e habilitações e potencializam a inclusão 

sociocultural. Caracterizam-se como uma importante forma de expressão da 

singularidade individual e fonte do significado da vida humana. 

A atuação do terapeuta ocupacional no campo da Gerontologia acompanhou 

o histórico das concepções descritas. 
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2.4 TERAPIA OCUPACIONAL E GERONTOLOGIA  
 

 

No séc. XVIII, a assistência destinada aos idosos era o confinamento nos 

asilos, juntamente com todos os outros indivíduos considerados marginais. Esses 

asilos eram então coordenados por equipes que realizavam trabalho caritativo.  

A partir do séc. XIX é que se inicia um movimento de separação dessa 

população asilada entre os que necessitavam e mereciam assistência e os 

indivíduos que ofereciam riscos à segurança da sociedade. 

Havia uma tentativa de separação dos doentes e de ordenar os espaços 

institucionais. É nesse período que a velhice passa a ser percebida e surgem então 

as primeiras instituições destinadas exclusivamente aos velhos. 

No Brasil, em 1890 foi criado no Rio de Janeiro o primeiro asilo com esse 

perfil, o Asilo São Luiz para Velhice Desamparada. Era considerado um lugar de 

repouso para os velhos e por isso não se tinha a expectativa de que eles 

realizassem qualquer atividade produtiva (LIMA, 2005). 

Ainda no séc. XIX em decorrência do avanço da Medicina, o envelhecimento 

passa a adquirir a sua dimensão biológica e as ações para atenção aos idosos 

passam a ser direcionadas aos processos patológicos mais comuns a esse período, 

adquirindo assim, um caráter hospitalar, com terapêuticas direcionadas aos 

problemas de saúde e à melhoria do ambiente hospitalar. 

A partir da década de 1980, entra em declínio a idéia do envelhecimento 

como antagônico ao desenvolvimento e uma nova compreensão deste, passa a ser 

preconizada, considerando que tanto envelhecimento quanto desenvolvimento estão 

presentes no curso da vida.  

Concomitante a isso, no Brasil, emergia o movimento da luta-antimanicomial 

que questionava as propostas das instituições fechadas que isolavam a sua 

população do convívio social. Também as mudanças demográficas e o aumento da 

longevidade, exigiram a criação de novas propostas de atenção ao idoso que 

pudessem se dirigir para a população não asilada. 

A Terapia Ocupacional volta-se então para desenvolver atividades com idosos 

com o objetivo de manutenção das habilidades físicas, cognitivas e da capacidade 

funcional. 
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Os serviços de reabilitação geriátrica passam a direcionar suas ações para 

algumas patologias mais comuns na velhice como os acidentes vasculares 

cerebrais, artrites, artroses e osteoporose. 

Um avanço a ser considerado nessa época, foi o incentivo a intervenções da 

Terapia Ocupacional, para além dos muros asilares com atuações em serviços 

ambulatoriais e de reabilitação, e a sua integração em equipes multiprofissionais de 

atenção aos idosos (COSTA DE LIMA, 2005). 

Também nesse período ganhou impulso a realização de grupos direcionados 

a idosos na comunidade. 

Os primeiros trabalhos produzidos por terapeutas ocupacionais na área do 

envelhecimento datam da década de 1980 e tratavam de relatos de casos clínicos 

de reabilitação física e cognitiva. 

Ainda nesse período, surgiram os cursos de especialização de Terapia 

Ocupacional nas áreas de Geriatria e Gerontologia. Esses cursos possibilitaram a 

absorção na prática da Terapia Ocupacional da compreensão mais ampla do 

envelhecimento, incorporando assim, além da assimilação dos aspectos físicos, 

também os emocionais e sociais do envelhecimento, o que possibilitou a busca por 

intervenções que pudessem garantir a longevidade com qualidade de vida. 

Alguns autores têm descrito a especificidade da atuação do Terapeuta 

Ocupacional na área do envelhecimento. 

Mello (1999) defende que a Terapia Ocupacional visa manter o indivíduo 

idoso o mais ativo e independente o maior tempo possível e que o seu foco de 

atuação são as atividades de vida diária. Afirma ainda que para outros indivíduos a 

Terapia Ocupacional atua no sentido de promover novos hábitos e habilidades, 

como por exemplo, aquisição de hábitos de lazer. 

Essa autora reforça que a Terapia Ocupacional deve inserir-se em um 

contexto interdisciplinar e que a sua atuação pode se dar no sentido preventivo 

através da eliminação de barreiras arquitetônicas, planejamento ambiental, 

orientação familiar e a cuidadores, para prevenção de acidentes e garantia da 

qualidade de vida do idoso. 

Outro nível de atuação da Terapia Ocupacional proposto por Mello (1999) é o 

tratamento restaurador dentro de uma abordagem funcional que pode ser realizado 

no nível ambulatorial ou domiciliar, com o objetivo de alcance da independência na 
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realização de atividades de auto cuidado e com a promoção de equipamentos 

adaptados quando necessário. Propõe ainda a intervenção da Terapia Ocupacional 

numa abordagem intensiva com pacientes de enfermarias. 

Em relação à promoção de equipamentos adaptados, a Terapia Ocupacional 

tem lançado mão da utilização dos conhecimentos da tecnologia assistiva que tem 

sido assim definida: 
 
 

Denominamos tecnologia assistiva os recursos externos 
usados pelos terapeutas ocupacionais para substituir as 
perdas de funções motoras durante o processo de 
tratamento ou quando já não é possível resgatar as 
funções normais com as técnicas de reabilitação. 
(GOLLEGÃ; LUZO e DE CARLO, 2001, p. 151). 

 
 

Através de recursos da tecnologia assistiva, o terapeuta ocupacional estuda e 

propõe adaptações para atividades de vida diária, de objetos, sistemas alternativos 

de comunicação, programas de computadores, adequação e adaptações do 

ambiente físico, indicações de cadeiras de rodas, entre outros. Essas adaptações 

são sempre propostas visando à manutenção da capacidade funcional e à maior 

independência do sujeito.  

Borsoi (1996) também descreve a atuação da Terapia Ocupacional no campo 

da Gerontologia: 
 
 

A terapia ocupacional é um tratamento dado ao idoso 
objetivando facilitar para o mesmo a possibilidade de 
viver de forma sadia seu processo de envelhecimento. 
Isso significa para o idoso a realização, de acordo com 
seu grau de independência, das atividades de vida diária 
(AVD), atividades de vida prática (AVP), atividades 
produtivas (remuneradas ou não) e atividades de lazer. 
(p. 348). 

 
 

Atualmente os terapeutas ocupacionais na área da Gerontologia têm 

ampliado e diversificado a sua atuação. Têm integrado as equipes técnicas em 

serviços ambulatoriais em que a sua ação é mais comumente direcionada para a 

reabilitação funcional e cognitiva de idosos. 

Outro campo de atuação é em serviços de atendimentos domiciliares. Nesses 

serviços, sua ação pode ocorrer no sentido de promover orientação aos cuidadores 
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e/ou familiares em relação ao estímulo à independência na realização das atividades 

de vida diária, bem como respeito à autonomia e à capacidade do idoso para gerir 

seu cotidiano.  

Recursos de tecnologia assistiva também podem ser utilizados na assistência 

domiciliar, quando necessários. Um aspecto bastante importante a ser considerado 

na atuação do terapeuta ocupacional em serviços de assistência domiciliar é o de 

tentar conciliar as intervenções descritas com a história cultural e ocupacional do 

idoso e da sua família.  

Sua atuação pode também se dar em enfermarias de hospitais gerais, onde 

pode oferecer escuta e apoio ao idoso hospitalizado, oportunidade de expressão, 

bem como orientação aos familiares e preparo para alta hospitalar e retorno ao 

domicílio. 

A realização de grupos de atividades nas comunidades também tem sido uma 

das propostas de atuação do terapeuta ocupacional com idosos. Nesses grupos 

podem ser indicadas atividades de lazer; oportunidades para a socialização através 

da realização de festas e passeios; atividades culturais e atividades físicas. 

Permanece a presença do terapeuta ocupacional dentro das instituições 

fechadas ou de longa permanência destinadas a idosos. Nessas condições, sua 

atuação é direcionada à manutenção da saúde dos moradores através de 

intervenções clínicas e à colaboração na organização do cotidiano dessas 

instituições através da elaboração e promoção de programas de atividades. Outra 

função importante do terapeuta ocupacional nessas instituições é a de orientação 

aos funcionários ou voluntários que lidam mais diretamente com os idosos, no 

sentido de promoção de uma atenção mais qualificada. 

Como podemos observar pelo exposto acima, a prática da Terapia 

Ocupacional direcionada ao sujeito idoso vem evoluindo. 

Uma questão observada também em serviços de Terapia Ocupacional é o 

encaminhamento de idosos, cuja demanda e queixas são relacionadas à falta de 

perspectiva de futuro. São freqüentes os casos em que ao colhermos a história 

desse sujeito verificamos que o início dos quadros apresentados: quadros de 

depressão, quadros iniciais de demência, ou de outra ordem, coincidem com o 

momento do afastamento das atividades de trabalho. 
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O trabalho é uma das atividades humanas que possibilita o desenvolvimento 

de habilidades, reconhecimento, identidade e inclusão social. 

Em uma sociedade capitalista a aposentadoria pode significar a entrada 

simbólica na velhice. O sujeito aposentado perde o papel profissional e muitas 

vezes, seus papéis familiares e sociais. Há um processo de luto a ser vivenciado em 

decorrência dessas mudanças. 

Entrar em contato com essas perdas pode caracterizar-se como um momento 

de ruptura na vida das pessoas que se aposentam e levá-las a um quadro de 

isolamento, de sentimento de solidão e de perda da identidade.  

As mudanças que ocorrem durante o processo de envelhecimento, entre elas, 

o abandono das atividades de trabalho, exigem um processo de elaboração, que 

tem que ser acompanhado por possibilidades de outros tipos de estímulos e da 

permanente reinvenção de si mesmo e da relação com o outro. Essa é a condição 

de vislumbre de uma perspectiva de futuro, associada aqui, com a habilidade de 

planejar e organizar atividades para além do momento presente. 

A Terapia Ocupacional propõe-se a abordar os momentos de ruptura na vida 

das pessoas na tentativa de reconstrução do percurso de vida. Essas rupturas 

podem ser ocasionadas por uma crise psicótica, acidentes vasculares, ou de outra 

ordem e, na maioria dos casos, podem provocar o isolamento social, a perda de 

autonomia, a depressão ou outros quadros que promovam algum modo de 

interrupção da trajetória de vida. 

Surge, então, a idéia desse projeto de pesquisa que é investigar como a 

Terapia Ocupacional pode contribuir para projetos de vida na pós-aposentadoria. 

Avaliamos que essa proposta pode colaborar para a interface da Terapia 

Ocupacional e da Gerontologia, pela possibilidade de uma nova forma de 

abordagem, além do treino de hábitos e de autonomia, que ainda é predominante na 

área.  

A característica interdisciplinar da Gerontologia permite que tenhamos acesso 

à complexidade que envolve o processo de envelhecimento, fato que não pode ser 

contemplado por uma única disciplina. 

A compreensão dos aspectos bio-psico-sociais que envolvem o 

envelhecimento permite que as diversas disciplinas transcendam os conhecimentos 

técnicos fragmentados e específicos a cada uma dessas formações. 
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Outro ponto relevante em relação à atuação do terapeuta ocupacional é que 

essa proposta leva em consideração o desejo do sujeito, na tentativa de apoderar-se 

dos seus investimentos. Deixaríamos, então, de conceber a pessoa idosa como 

alguém que é só objeto de cuidados. 

Essa perspectiva traz em seu bojo, a compreensão do envelhecimento não 

apenas no seu aspecto biológico, mas na sua concepção como um processo cultural 

e social, segundo a contribuição da Gerontologia. 

Considera o idoso um sujeito que pode e deve continuar direcionando as suas 

escolhas e seus investimentos.  

Ao abordarmos a aposentadoria como uma mudança a ser elaborada pelos 

sujeitos que a vivenciam, temos que considerar o papel que o trabalho representa 

dentro das atividades humanas e as conseqüências do afastamento deste sobre a 

identidade dos sujeitos que se aposentam. 

Estes temas serão tratados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 
TRABALHO e APOSENTADORIA 

 
 

3.1 TRABALHO 
 

 

O trabalho caracteriza-se como uma das atividades humanas, mas nem 

sempre foi valorizado, como exposto a seguir: 
 
 

A palavra trabalho deriva etimologicamente do vocábulo 
latino tripaliare e do substantivo tripalium, aparelho de 
tortura formado por três paus, ao qual eram atados os 
condenados, e que também servia para manter presos os 
animais difíceis de ferrar. Daí a associação do trabalho 
com tortura, sofrimento, pena, labuta. (ARANHA e 
MARTINS, 2003, p. 37). 

 
 

Na Antiguidade Grega, o trabalho manual era realizado por escravos e as 

pessoas da elite dedicavam-se ao ócio digno com disponibilidade de gozar do tempo 

livre e cultivar o corpo e o espírito. 

Na Idade Moderna, aumenta o interesse pelo trabalho em conseqüência da 

ascensão de antigos servos para a burguesia. Estes acostumados ao trabalho 

manual, após adquirirem a liberdade, passam a dedicar-se ao comércio. 

Com o advento do capitalismo e o aperfeiçoamento das técnicas, as famílias 

que investiam em pequenas corporações e manufaturas passam a vender sua força 

de trabalho em troca de salário, conforme a seguinte afirmação: 
 
 

O fruto do trabalho deixa de pertencer aos trabalhadores 
e a sua produção passa a ser vendida pelo empresário, 
que retém os lucros. Está ocorrendo o nascimento de 
uma nova classe: o proletariado. (ARANHA e MARTINS, 
2003, p. 38). 

 
 

Os trabalhadores passam a submeter-se ao regime de divisão do trabalho 

com ritmo e horários preestabelecidos. 

O séc. XVIII caracteriza-se pela mecanização do setor têxtil e metalúrgico.  
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No séc. XIX ocorre um endurecimento nos regimes de trabalho, com extensas 

jornadas, sem direito a férias, sem garantia para a doença ou invalidez e com 

condições insalubres nas fábricas. 

Com o advento das sociedades industriais, a produção em grande escala 

passou a ser o maior valor humano.  

Weber (1981) relaciona os fundamentos do capitalismo e a ética protestante. 

Ao tentar mostrar seu valor a Deus, o protestante do séc. XVII mostrava sua 

dignidade através do seu trabalho. Devia se combater a preguiça e as forças 

interiores através da autonegação e da prática de rotinas rígidas de emprego do 

tempo. O prazer e a satisfação deveriam ser adiados, deveria se poupar mais do 

que gastar. A história do sujeito seria moldada de modo a se conseguir acumular e 

conseguir alguma coisa no futuro. 

Cecílio (2006, p.2) analisa que essa ética extrapola “o âmbito de uma religião 

específica e passa a se incorporar ao éthos de uma sociedade”. 

Sennett (2005) avalia que esse modelo trazia resultados além do econômico 

para os trabalhadores. O tempo que viviam era linear, previsível, o que para muitos 

promovia a sensação de sentido para a vida e um senso de auto respeito. 

Esses fatos nos ajudam a compreender o lugar que o trabalho ocupou ou 

ainda ocupa na vida de muitos sujeitos, para os quais o fator profissional supera 

outras esferas de suas vidas, desenvolvendo habilidades numa única direção, 

desviando-se do uso do tempo livre de forma mais espontânea e adiando 

sucessivamente outros projetos ou necessidades. 

O avanço da tecnologia, da robótica e da microeletrônica, ocorrido no séc. 

XX, articulou novos padrões de produtividade. O trabalho em equipe passa a ser 

valorizado, há a descentralização da iniciativa aumentando a possibilidade de 

participação e decisão. Estimula-se a polivalência da mão de obra e o trabalhador 

passa a controlar diversas máquinas ao mesmo tempo. Paralelamente algumas 

tarefas são terceirizadas. 

Segundo Aranha e Martins (2003), essa geração de trabalhadores passa a 

conviver com o temor do desemprego e o excesso de trabalho ocasionado pelo 

processo de racionalização da atribuição de tarefas, o que provocou um 

enxugamento do número de contratações. 
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A sociedade pós-industrial trouxe também mudanças no enfoque antes dado 

à produção, que se desloca para a informação e o consumo. 

A evolução dos meios de comunicação possibilitou maior agilidade e o tele 

trabalho trouxe a possibilidade de maior flexibilidade de horário e autonomia. 

Algumas empresas assumem o discurso de garantia de formas mais 

solidárias de relacionamento, de preocupação com a ética e o compromisso com a 

qualidade de vida do trabalhador. 

Sennett (2005) chama a atenção para o fato de que esse regime flexível de 

trabalho pode promover a falsa sensação de que o trabalhador é de fato autônomo e 

livre, pois a figura do chefe está diluída no papel de coordenador de equipe, o que 

faz com que ninguém assuma responsabilidades por decisões, sucessos ou 

fracassos. Outra ilusão que esse modelo pode promover, ainda segundo Sennett 

(2005), é a de que a competitividade está fora do grupo de trabalho, pois ela é 

exercida em relação às equipes de outras empresas que competem no mesmo 

mercado. 

Esse regime de trabalho dificulta a criação de vínculos mais duradouros que 

possam promover a sensação de compromisso, lealdade e confiança. Não há a 

possibilidade de projetos a longo prazo e a transitoriedade, a superficialidade 

predominam, o que traz a questão de como é possível construir uma narrativa de 

vida e de enfrentar o futuro nessas condições. 

Futuramente, poderemos também avaliar como essa geração de 

trabalhadores estará lidando com o afastamento definitivo das atividades laborais. 

Watanabe e Gonçalves (2004) consideram que o trabalho constitui-se como 

um elemento fundamental na construção do sujeito e uma atividade humana que 

possibilita ao indivíduo o desenvolvimento de habilidades e de criatividade. 

Ressaltam ainda que a ausência do trabalho ou quando este não tem valor social, 

pode contribuir para a desconstrução desse sujeito, através da manifestação de 

sentimentos de incapacidade e de inutilidade, falta de perspectivas em relação ao 

futuro, podendo levar ao adoecimento e à exclusão social. 

As influências da aposentadoria sobre a identidade dos sujeitos passarão a 

ser analisadas a seguir. 
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3.2 APOSENTADORIA 
 

 

Foi a partir do séc. XX que os assalariados do mundo todo passaram a contar 

com a proteção da Previdência Social. Esta foi criada como resultado de 

movimentos da classe operária e na época em que foi criada tinha como 

preocupação central a defesa e o amparo financeiro dos mais velhos (FRANÇA, 

1999). 

Desta forma, apesar de atualmente a aposentadoria não estar relacionada 

exclusivamente com a idade, hajam vista as aposentadorias de pessoas cada vez 

mais jovens na sociedade contemporânea e da existência de outros tipos de 

aposentadoria, como o caso das aposentadorias por invalidez, esta ainda carrega 

uma relação direta com o envelhecimento. 

Muitas são as discussões sobre as conseqüências que a longevidade tem 

trazido, inclusive sobre a Previdência Social. São inúmeras e polêmicas as 

avaliações sobre as conseqüências econômicas e o suposto prejuízo que a 

Previdência vem sofrendo por conta do maior número de aposentados usufruindo 

por um período mais longo de direito à aposentadoria. 

Apesar de considerarmos essa discussão importantíssima, pois são muitas as 

variáveis que a envolvem, nosso objetivo neste capítulo será analisar os efeitos do 

afastamento das atividades laborais sobre a identidade e a subjetividade do 

aposentado e a conseqüência disto sobre os outros papéis sociais desse sujeito. 

Vimos anteriormente como, a partir da Revolução Industrial, nas sociedades 

ocidentais, o valor humano passou a ser relacionado com a capacidade de produção 

de riqueza. 

A organização social com seus modelos, regras e símbolos é a base da 

construção da identidade dos sujeitos. É no campo das interações sociais 

estabelecidas que essa identidade é construída através de noções de semelhança e 

diferença. 

Santos (1990) define esse processo da seguinte maneira: 
 
 

O sentimento da identidade é o sentimento de ser 
enquanto pessoa diferente dos outros e enquanto ator 
social, com o conjunto de papéis e funções que o formam 
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semelhante aos outros. Ter uma identidade é então, estar 
só, no sentido da unicidade, e estar com o outro, na 
medida em que se compartilham os valores e as 
representações do grupo social e da cultura a que se 
pertence. (p. 16). 

 
 

Desta forma, podemos questionar como o trabalho e o papel profissional se 

inserem na identidade dos sujeitos dentro dessa sociedade que relaciona valor 

pessoal com produção de riquezas, e que pauta o valor do indivíduo e seu 

reconhecimento enquanto ser humano através dos papéis profissionais que este 

desempenha bem como pela posição destes no sistema social. 

Santos (1990), mais uma vez, ajuda-nos a compreender as funções do 

trabalho e as representações do papel profissional para o indivíduo. 

Essa autora aponta que como determinante do lugar do sujeito no sistema de 

produção, o trabalho teria as seguintes funções: fonte de renda, forma de atividade, 

fonte de criatividade, forma de estruturação das relações com o tempo livre e fonte 

de engajamento social. 

Com relação às representações do papel profissional para o indivíduo, Santos 

(1990) as relaciona da seguinte forma: uma das principais fontes de satisfação das 

necessidades de reconhecimento, prestígio e poder; defesa contra as frustrações de 

outros domínios da vida do sujeito, fonte da ação e da produção de obras que 

proporcionam sentimento de utilidade. 

Rodrigues (2000) investigou as tramas simbólicas construídas dentro da 

nossa cultura para o homem que se aposenta. Considera que para os homens, além 

da referência social de provedor, o trabalho confere também, a referência social da 

sua masculinidade. 

Em relação às mulheres aposentadas, Firmes e Conterato (1996) afirmam: 
 
 

Diante da aposentadoria, as mulheres iniciam uma 
reflexão dos diversos papéis assumidos até então na 
sociedade, ou seja, o de operária, mãe, esposa, dona de 
casa, e outros. Nesse sentido, acreditamos que as 
atividades trabalhistas fora do domicílio, muitas vezes 
proporcionam às mulheres novos comportamentos e 
valores, como independência financeira, definição de 
espaços e relações sociais, sendo o trabalho doméstico 
desprestigiado como algo que não “rende”, que ninguém 
“vê”, surgindo aí um conflito para a maioria das mulheres. 
(p.54). 
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Ao analisarmos o trabalho como uma área que exerce grande influência na 

construção da identidade dos sujeitos, não podemos deixar de considerar as 

conseqüências do seu afastamento sobre essa identidade. 

França (1999) aponta o afastamento do trabalho como talvez a perda mais 

importante da vida social das pessoas: 
 
 

O afastamento do trabalho provocado pela aposentadoria 
talvez seja a perda mais importante da vida das pessoas, 
podendo resultar em outras perdas futuras que tendem a 
afetar a sua estrutura psicológica. As conseqüências 
negativas mais imediatas provocadas pela aposentadoria 
são a diminuição sensível da renda familiar, a ansiedade 
frente ao vazio deixado pelo trabalho e o aumento da 
freqüência de consultas médicas. (p. 20). 

 
 

Adler (1999, p. 144) também descreve sobre os sentimentos relacionados à 

aposentadoria: “Maior é a ansiedade e o medo da aposentadoria porque, em nossa 

cultura, as associações imediatas apontam para a velhice e a morte”. 

Ou ainda: 
 
 

Nas sociedades industriais e nos grandes centros 
urbanos, algumas das conseqüências psicológicas do 
afastamento do trabalho são o sentimento de solidão e o 
isolamento que atingem cada vez mais as pessoas. 
(ADLER, 1999, p.145). 

 
 

Fernandes (2004) também relaciona o afastamento das atividades 

profissionais através do desemprego prolongado ou da aposentadoria, como uma 

marca social e simbólica da entrada na velhice e suas conseqüências para os 

indivíduos: 
 
 

A consciência que gradualmente vão adquirindo de 
inempregabilidade profissional e que promove nos 
indivíduos o sentimento de que já não estão aptos para o 
trabalho, é a via para uma situação de auto-exclusão 
profissional ou ativa. Neste processo os indivíduos 
deparam-se com condições promotoras de uma 
deterioração do bem-estar material e das capacidades 
físicas e mentais pela tendência à inatividade, fatores que 
se vêm a repercutir no estatuto social. Baixos 
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rendimentos econômicos e financeiros (aposentadorias 
muito baixas) representam uma descapitalização gradual 
que tende a acentuar-se com a passagem do tempo 
(p.29, tradução nossa). 
 
 

Ao analisarmos a aposentadoria como uma perda do status social que 

provoca uma crise na identidade dos sujeitos que a vivenciam, temos que considerar 

que essa perda demanda um momento de luto. A forma como cada sujeito 

vivenciará esse fato estará relacionada com a sua história de vida, com a sua 

relação com o papel profissional e à sua capacidade de adaptar-se às situações 

novas. 

Santos (1990) realizou uma ampla pesquisa na tentativa de responder a essa 

questão: como pessoas que viveram em grande parte da sua vida o papel 

profissional, ao vivenciarem a sua perda, conseguem se reorganizar diante dessa 

nova realidade e, em conseqüência, reorganizarem sua identidade pessoal? 

Essa pesquisadora coordenou o referido estudo que constou da aplicação de 

uma entrevista que continha 70 questões abertas. Foram entrevistados 100 

habitantes da cidade de Recife (PE), aposentados, sendo 50 mulheres e 50 homens 

com idade entre 40 e 89 anos. 

A primeira grande caracterização do grupo de entrevistados foi a divisão entre 

os sujeitos que exprimiam sentimentos negativos em relação à aposentadoria (51 

sujeitos); e de outro, aqueles que viviam sua aposentadoria como algo agradável (49 

sujeitos). 

Em relação ao primeiro grupo, ou seja, onde foi detectada a vivência da 

aposentadoria enquanto crise foi realizada uma segunda caracterização assim 

denominada: a aposentadoria recusa e a aposentadoria sobrevivência. 

Na aposentadoria recusa, Santos (1990) ressalta duas características: a não 

aceitação da condição de aposentadoria e a ausência de projetos de vida fora do 

trabalho. A autora identifica ainda nesse grupo, que a ausência de projetos de vida 

está relacionada com o fato dos sujeitos que o compõem sentirem-se velhos e sem 

perspectivas de futuro. Outras características apontadas para esse grupo são: a 

busca no trabalho para a solução dos seus problemas, de possuírem uma identidade 

pessoal profundamente marcada pelo papel profissional e da sua auto-estima estar 

condicionada ao seu valor como produtor social. 
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A atitude desse grupo de continuidade de uma atividade profissional é 

analisada por Santos (1990) como uma atitude defensiva para não entrar em contato 

com a aposentadoria e com o que desse processo possa lhes afetar, e a dificuldade 

de dar continuidade à existência fora do trabalho. 

Nesse caso, a iniciativa de manter as atividades de trabalho, quando essa 

não está relacionada à necessidade real de sobrevivência financeira, é relacionada 

como defesa à angústia do vazio, da morte e da velhice. 

Outro grupo caracterizado por essa pesquisa foi denominado aposentadoria 

sobrevivência. A imagem negativa da aposentadoria é aqui relacionada com 

inatividade e a perda salarial sofrida é o destaque desse grupo. O trabalho para esse 

grupo é meio de sobrevivência, portanto, não se é possível fazer projetos fora do 

trabalho e a aposentadoria não traz consigo o emblema do descanso. 

Santos (1990) ressalta que para esse grupo o trabalho é encarado como 

possibilidade de mudanças da sua situação material e que o afastamento deste traz 

consigo o sentimento de impotência e passa a ser vivido como proximidade da 

morte. A passagem para aposentadoria para esse grupo é relacionada com choque, 

doença e, às vezes, traduz-se através de conversões somáticas. 

Em oposição à vivência da aposentadoria como crise, Santos (1990) 

identificou nessa pesquisa um grupo para quem a aposentadoria caracteriza-se por 

uma representação positiva, ou seja, sem atingir a identidade dos sujeitos, pela 

possibilidade de formulação de projetos de vida fora do trabalho, de vislumbre de 

futuro e pelo sentimento de continuar conduzindo o processo da vida. 

Outra característica importante evidenciada por esse grupo é a vivência da 

aposentadoria como um período de realização, de liberdade, de dedicação a si e de 

realização de atividades que proporcionam prazer. 

Dentro desse grupo para o qual a autora confere a qualidade de 

aposentadoria-liberdade, são identificados mais dois subgrupos. Um deles, chamado 

de aposentadoria assistência é formado pelos sujeitos que, após a aposentadoria, 

construíram seus projetos de vida relacionados com outrem (membros da família ou 

atividades beneficentes). 

O outro subgrupo denominado aposentadoria prazer é composto pelos 

sujeitos que criaram projetos em relação à sua própria vida, seja criando um 
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movimento de expansão pessoal e social através de atividades de lazer ou 

intelectuais ou de retorno a si mesmo, através da dedicação ao repouso. 

Para esse grupo, a aposentadoria não é vivenciada como perda, mas como 

aquisição de um tempo com maior possibilidade do exercício da liberdade e de 

escolhas. 

Esse estudo realizado por Santos (1990) evidencia a importância da relação 

homem X trabalho, já que este é vivido por muitos como privilegiada fonte de poder 

e de identidade social. Outro aspecto de grande importância desse estudo é mostrar 

como o tempo do não trabalho é vivenciado de forma singular pelos sujeitos. 

De qualquer maneira, a aposentadoria é uma das mudanças mais 

significativas na vida das pessoas, que pode se caracterizar como um momento de 

ruptura e que demanda uma capacidade de adaptação e de reorganização dos 

investimentos e da rotina dos aposentados. 

O afastamento do trabalho pode ser um momento de exercício da liberdade 

de escolha através do uso criativo e gratificante do tempo livre. 

Esteve (1998) defende a Teoria da Atividade, segundo a qual, as pessoas que 

mantêm seus níveis de atividades e vão substituindo as atividades perdidas por 

outras novas e adequadas às suas necessidades, envelhecem satisfatoriamente e 

preservam seus vínculos e relações sociais. 

Para a permanência de um processo de envelhecimento saudável, é 

necessária a retomada de um fio condutor do ciclo da vida, através da criação de 

projetos e metas que tragam satisfações e perspectivas de futuro. 

Passemos então, a falar de projetos de vida e a analisar a necessidade da 

sua contextualização. 
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CAPÍTULO 4 

PROJETO DE VIDA 
 

 

O afastamento das atividades laborais pode comprometer a identidade dos 

sujeitos que envelhecem, afetando assim a noção de continuidade e de significado 

da existência.  

A aposentadoria, muitas vezes, coloca à prova a capacidade do indivíduo de 

adaptar-se a mudanças, de buscar novas metas e de reorganizar a sua vida. 

Essa experiência que afeta a auto-estima desses sujeitos necessita de novas 

vivências que possibilitem a elaboração dessas mudanças através da substituição 

das atividades perdidas. 

Esteve (1998, p. 1) afirma que “temos que manter a identidade através de 

todas as mudanças que sofremos ao longo da vida: no nosso corpo, na nossa forma 

de pensar, nas nossas relações, no nosso lugar na sociedade”. 

A substituição das atividades perdidas é que permitirá a retomada de um fio 

condutor que resgate a noção de continuidade, de identificação pessoal e de 

permanência. 

Não falamos aqui, de uma mera ocupação do tempo livre, mas da 

possibilidade de continuidade do crescimento e de expressão da singularidade 

pessoal através do investimento em atividades que tenham sentido para os sujeitos, 

que sejam fonte de prazer e que lhe proporcionem a capacidade de participação 

social, ampliação dos interesses e investimentos. 

Desta forma, o sujeito estará implicado na sua escolha, organização e 

realização, ligando-se afetivamente a elas. 

Tamer (1999, p. 5) defende que o tempo livre proporcionado pelo afastamento 

do trabalho seja um tempo de “recapitulação e integração de uma vida centrada na 

busca de sentido e orientada para novas relações e fazeres vitais”. 

Propõe que seja realizada uma convocação ao resignificar-se dentro de uma 

nova realidade, através de novos modos de expressão e de novos estilos de 

vínculos. 

Falamos então da criação ou resgate de projetos de vida. 
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Katz e Macotinsky (2000) referem-se à importância do ato criativo na velhice: 
 
 

A criação neste tempo cronológico se relaciona com a 
transmissão dos significados sobre a vida, de meios para 
encontrar espaços prazerosos, um modelo de tramitar os 
lutos, o processamento acerca da morte e um desejo de 
afirmar e prolongar a própria existência. (p. 03.). 

 
 

Quando do afastamento do trabalho e da apropriação do tempo livre de forma 

criativa, o sujeito terá a possibilidade de criar novos projetos de investimento ou de 

retomar projetos antigos que por ventura tenham sido abandonados. 

A Terapia Ocupacional que lida com o fazer humano e a organização do 

cotidiano das pessoas através desse fazer, pode contribuir muito nessa fase de 

reorganização e de resignificação na vida dos aposentados. 

Ao considerar o idoso como um sujeito que pode retomar seus desejos e 

fazer escolhas sobre seus investimentos, a Terapia Ocupacional poderá 

proporcionar o verdadeiro ato de cuidar.  

Ayres (2002) aponta as diferenças entre o tratar e o cuidar nas ações de 

assistência à saúde. 

Esse autor considera que o predomínio da tecnociência nas ações de saúde 

promoveu um distanciamento entre o profissional que cuida e o que é cuidado por 

ele, que passou a ser olhado apenas como objeto e não mais como sujeito. 

Avalia que esse tipo de ação limita o lugar do prazer e do desejo, 

distanciando-se da noção de Boa Saúde, não considerando o projeto de felicidade 

do sujeito que está sendo cuidado. 

Propõe então uma ação reconciliadora através do diálogo entre a arte 

tecnocientífica do tratar e a vida. 

Ayres (2002) define o cuidar da seguinte forma: 
 
 

[..] cuidar é querer, é fazer projetos, é moldar a argila. 
Querer é o atributo e o ato de ser. Cuidar é sustentar no 
tempo, contra e a partir de resistências diversas da 
matéria, uma forma humana de ser. Mas é igualmente 
soprar o espírito, isto é, ver que essa forma não seja pura 
matéria suspensa no tempo, mas um ser que permanente 
busca ser, pensa, sente, um ente “que se quer sendo”. 
(p. 08). 
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Por essa proposta, o cuidado torna-se um espaço relacional onde o cuidador 

escuta e contribui para a realização do projeto de felicidade do que é cuidado. O 

assistido deixa de ser mero objeto e retoma sua condição de sujeito desejante. 

Avaliamos que essa proposta é algo de fundamental importância para os 

profissionais de saúde que se dispõem a cuidar de velhos. A pessoa que envelhece 

já é colocada no lugar do não sujeito pela sociedade contemporânea que a 

desvaloriza. Existe uma tendência à interiorização dessa desvalorização social, o 

que pode ser agravado nas situações de cuidados de saúde quando há a 

predominância dessa cultura tecnológica que anula o sujeito.  

Ao falarmos em criação ou resgate de projetos de vida dos que se 

aposentam, mencionamos uma escolha subjetiva de investimentos, em que o 

terapeuta ocupacional irá se colocar como facilitador desse processo. 

Entretanto, temos que considerar que essa escolha subjetiva se dá dentro de 

certa circunscrição sócio cultural, como nos mostra Velho (1981): 
 
 

De qualquer forma, o projeto não é um fenômeno 
puramente interno, subjetivo. Formula-se e é elaborado 
dentro de um campo de possibilidades, circunscrito 
histórica e culturalmente, tanto em termos de própria 
noção de indivíduo como dos temas, prioridades e 
paradigmas culturais existentes. Em qualquer cultura há 
um repertório limitado de preocupações e problemas 
centrais ou dominantes. (p.27). 

 
 

Os projetos são então elaborados a partir das experiências e vivências do 

sujeito que é constituído e que vive dentro de uma cultura, por isso, a necessidade 

de se relativizar, quando se fala em projetos individuais. 

Outro aspecto importante ressaltado por Velho (1981) como condição de 

existência do projeto é a sua capacidade de ser comunicado, reforçando a 

impossibilidade de este ser puramente subjetivo.  

Esse autor afirma ainda que: 
 
 

O mundo dos projetos é essencialmente dinâmico, na 
medida em que os autores têm uma biografia, isto é, 
vivem no tempo e na sociedade, ou seja, são sujeitos à 
ação de outros atores e às mudanças sócio-históricas. 
(VELHO, 1981, p. 27). 
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Falamos então de projetos de investimentos que são construídos por sujeitos 

constituídos dentro de uma cultura e realidade, que possam ser comunicados e 

compartilhados dentro de um grupo social e que são passíveis de mudanças por 

serem dinâmicos. 

Almeida (2005) concorda com a opinião de que não se pode falar em projeto 

de vida sem considerar a relação entre o indivíduo e a sociedade. Manifesta ainda 

uma preocupação de não escuta das particularidades, quando se tenta impor um 

modelo de velhice bem-sucedida e culpabilizar o idoso que por ventura se afasta 

desse modelo, sem considerar as suas condições de existência.  

Por isso, afirma que há de se considerar “o campo no qual se inserem as 

possibilidades de delimitação de projetos de vida”. (ALMEIDA, 2005, p.97). 

A autora analisa que nas sociedades industriais e produtivistas que se 

afirmaram no decorrer do séc. XX, apesar das possibilidades de escolhas estarem 

abertas para todos, não se aplicam da mesma forma e na mesma intensidade para 

todos os seus membros. Avalia que na escala social mais alta, os limites que 

demarcam as fronteiras de escolhas são mais amplos do que nas escalas sociais 

mais baixas. 

Considera ainda como margens que demarcam essas fronteiras de escolhas 

a posição ocupada pelos indivíduos e pelos grupos sociais; os interesses e 

aspirações pessoais; os papéis desempenhados junto a grupos de referência; o 

sentimento de pertencimento, dos méritos e reconhecimentos. 

Ao analisar as condições de vida dos idosos brasileiros, Almeida (2005) 

pondera que estes se defrontam com problemas sobre determinados nas questões 

de saúde, aposentadorias, pensões, alimentação, transporte, saneamento básico, 

acessibilidade, entre outros. 

Outra questão que aponta como fundamental é a “desconstrução de um 

imaginário prenhe de estigmas e preconceitos, e pelo reconhecimento social dos 

que envelhecem e dos que já se situam na categoria “idosos”“. (ALMEIDA, 2005, 

p.108). 

Aprecia ainda, que a elaboração de projetos é um constante exercício da 

alteridade e que pode criar “condições para que as virtualidades não só se 

explicitem como ganhem o estatuto de realidade”. (ALMEIDA, 2005, p. 108). 
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Reassumir o fio condutor da existência através da (re) criação de projetos que 

permitam o exercício da singularidade e da alteridade pode trazer aos idosos a 

possibilidade de recolocar-se socialmente através da quebra do estigma de 

impossibilidades e do não lugar social que lhes é impetrado e portar-se como agente 

de mudanças. 

Ao compreendermos o envelhecimento como um processo de crescimento e 

de movimento da vida, consideramos que tanto o tempo do trabalho como o tempo 

livre constituem oportunidades de continuidade desse crescimento pessoal e de 

expressão da originalidade. 

É indispensável que, após o encerramento das atividades laborais, os sujeitos 

encontrem satisfações em investimentos alternativos que permitam a reorganização 

do seu tempo e da sua vida em geral, que evitem situações de isolamento ou 

adoecimento. 

É de fundamental importância também que analisemos os projetos de vida em 

relação às condições de existência dos sujeitos. 
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CAPÍTULO 5 
 METODOLOGIA 
 

 

Por meio do registro de cinco casos acompanhados individualmente em 

Terapia Ocupacional, objetivou-se observar como essa intervenção poderia 

colaborar para a revisão de projetos de vida na pós aposentadoria. 

Tratou-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa. Justifica-se o uso 

deste método por permitir aprofundar-se “no mundo dos significados das ações e 

relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e 

estatísticas”. (MINAYO, 1993, p.22). 

A busca pelo significado através dos métodos qualitativos, também é 

ressaltada por Turato (2005), no trecho a seguir: 
 
 

Primeiramente, o interesse do pesquisador volta-se para 
a busca do significado das coisas, porque este tem um 
papel organizador nos seres humanos. O que “as coisas” 
(fenômenos, manifestações, ocorrências, fatos, eventos, 
vivências, idéias, sentimentos, assuntos) representam, dá 
molde à vida das pessoas. Num outro nível, os 
significados que as “coisas” ganham, passam também a 
ser partilhados culturalmente e assim organizam o grupo 
social em torno de representações e simbolismos. (p.4). 
 

 

Como primeira parte da pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica 

sobre os temas abordados, a saber: o envelhecimento, a Gerontologia, a Terapia 

Ocupacional, o trabalho, a aposentadoria e projeto de vida. 

Foram selecionados sujeitos, de ambos os sexos, três mulheres e dois 

homens, com idade de 48 a.71 anos, para os quais o afastamento das atividades de 

trabalho ou a proximidade da aposentadoria, passou a ser vivido como uma situação 

de crise e de ruptura na organização dos seus investimentos. 

A idade cronológica não foi um critério de exclusão, por não ser considerada 

nessa pesquisa como determinante para a entrada na velhice. Foram critérios de 

exclusão os quadros demenciais ou de grande comprometimento motor. 

A renda familiar desses sujeitos variava entre R$400,00 e R$2.000,00. 
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Inicialmente, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas para coleta de 

depoimentos com enfoque principal no histórico das atividades ocupacionais e 

sociais desses sujeitos, projetos anteriores e novos interesses.  

O procedimento de entrevistas semi-estruturadas foi escolhido pelo seu 

caráter aberto e flexível, que pôde permitir aos entrevistados narrarem sobre as 

atividades que fizeram parte do seu processo de vida, bem como de estarem 

manifestando o significado e valores que atribuem a elas. Essa característica das 

entrevistas em uma pesquisa qualitativa é registrada por Minayo (2000): 
 
 

No caso da pesquisa qualitativa, ao contrário, o 
envolvimento do entrevistado com o entrevistador, em 
lugar de ser tomado como uma falha ou um risco 
comprometedor da objetividade é pensado como 
condição de aprofundamento de uma relação 
intersubjetiva. Assume-se que a inter-relação no ato da 
entrevista contempla o afetivo, o existencial, o contexto 
do dia a dia, as experiências, e a linguagem do senso 
comum, e é condição “sine qua non” do êxito da pesquisa 
qualitativa. (p.124). 

 
 

Foi registrado um período de oito meses desses atendimentos que se 

realizaram semanalmente durante o ano de 2007 e cuja proposta foi de reflexão 

sobre o momento da aposentadoria e de vivências relacionadas ao fazer, através da 

realização de atividades. 

Essas atividades tiveram como objetivo a possibilidade de experimentar 

novas formas de criar, de experimentar situações inéditas, de expressar-se e 

relacionar-se com o outro, de relacionar-se com a sua produção, de conhecer os 

significados das experiências vividas, da possibilidade de criação de novos 

investimentos que lhes dessem prazer e de novas possibilidades de inserção social. 

O pesquisador manteve-se como coordenador desses atendimentos e no 

papel de facilitador desse campo de experimentações de atividades. 

Desta forma, podemos caracterizar o seu papel como observador participante, 

na medida em que foi também ator no processo de coleta de dados. Pois, 

“observação participante é um processo que é constituído duplamente pelo 

pesquisador e pelos atores sociais envolvidos” (MINAYO, 2000, p. 143.). 

Foi mantido um diário de campo através do registro de cada sessão. Esse 

método mostrou-se importante para a pesquisa proposta por possibilitar o registro do 
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processo de cada sujeito, bem como a reflexão desse processo por parte do 

pesquisador. 

Para Lourau (1996), o diário de campo ultrapassa seu quadro técnico de 

coleta de informações, é freqüentemente também um diário de pesquisa. Registra a 

temporalidade cotidiana de uma investigação que engloba o projeto-processo 

científico, que muitas vezes lhe escapa. 

Após oito meses, foram coletados depoimentos dos sujeitos sobre a 

reorganização da sua rotina após o período de atendimento da Terapia Ocupacional. 

Foi avaliado como o campo de experimentação proposto pela Terapia 

Ocupacional articulado com a Gerontologia pôde estar contribuindo para a revisão 

de projetos de vida na pós-aposentadoria. Foi analisado também, a partir das 

categorias levantadas pela pesquisa de campo, se o histórico ocupacional dos 

sujeitos tem relações com a possibilidade de criação de novos projetos. 

 

 
5.1 ANÁLISE DE DADOS 
 

 

A análise de dados foi referenciada à Hermenêutica–Dialética. 

Minayo (2002) faz um resgate do início dos debates entre Habermas e 

Gadamer sobre os métodos em Ciências Sociais: 
 
 

A partir dos anos 60, o debate sobre hermenêutica e 
dialética entre Habermas e Gadamer em Dialética e 
Hermenêutica (HABERMAS, 1987) e em Verdade e 
Método (GADAMER, 1999) veio beneficiar as discussões 
sobre métodos em ciências sociais, na medida em que 
esses dois autores buscaram formas de objetivar a práxis 
da produção de conhecimento. (MINAYO, 2002, p. 96). 

 
 

A Hermenêutica trata da explicação e interpretação de um pensamento que 

pode ser no sentido literal, através da explicação lingüística de um termo, ou da 

compreensão simbólica, do conteúdo, do significado. Essa compreensão do sentido 

orienta-se por um consenso possível entre o sujeito agente e aquele que busca 

compreender. 
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Demo (1995) também ressalta a importância do contexto em que se realiza a 

comunicação: 
 
 

A Hermenêutica se especializa em perscrutar o sentido 
oculto dos textos, na certeza de que no contexto há por 
vezes mais do que no texto. Esgueira-se nas entrelinhas, 
porque nas linhas está por vezes, precisamente o que 
não se queria dizer. (p. 247-248)  

 
 

Para Gadamer (1987 apud MINAYO, 2000), o homem como ser histórico é 

finito e se complementa na comunicação. A compreensão dessa comunicação 

também é finita, ocupa um ponto no tempo e no espaço, por isso é preciso 

compreender também o seu contexto e a sua cultura. 

A Dialética, por sua vez, é a ciência do diálogo, da pergunta e da 

controvérsia; mantém o princípio do conflito e da contradição como algo 

permanente. Compreende que toda formação histórica está sempre em transição e 

que a captação desse movimento contraditório é dinâmica e em permanente 

projeção. Esforça-se para entender o processo histórico em seu dinamismo, 

provisoriedade e transformação. 

A Dialética defende que nada se constrói fora da história e que os seres 

humanos não são apenas objetos de investigação, mas pessoas com as quais 

agimos em comum. 

Gadamer (1987 apud MINAYO, 2000) propõe que a Hermenêutica una-se à 

retórica para a compreensão da mensagem, da orientação e modificação da ação do 

homem. 

Habermas (1987) reconhece também a possibilidade de um encontro entre a 

Hermenêutica e a Dialética. Considera que ambas têm o homem como ponto de 

partida, têm a práxis-social como objeto de análise e buscam a afirmação ético-

política do pensamento. A Hermenêutica-Dialética faz a síntese dos processos 

compreensivos e críticos. Refere ainda que a Análise Hermenêutica-Dialética não 

determina técnicas de tratamento de dados e sim a sua compreensão. Seria então, o 

caminho do pensamento.  

Minayo (2002) defende a importância de se apoiar nas análises de contexto e 

práxis, pois considera que nem tudo na vida social é transparente e inteligível, e nem 

a linguagem é uma estrutura completa da vida social. 
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Stein (1987) tenta recuperar os aspectos coincidentes entre Hermenêutica e 

Dialética:  

- Ambas trazem em seu núcleo a idéia fecunda das condições históricas de 

qualquer manifestação simbólica, da linguagem e de qualquer trabalho do 

pensamento. 

- Ambas partem do pressuposto de que não há observação imparcial e nem 

há ponto de vista fora do homem e fora da história. 

- Ambas ultrapassam a simples tarefa de serem ferramentas do pensamento. 

São modos pelos quais o pensamento produz racionalidade. 

- Ambas estão referidas à práxis. 

A Hermenêutica-Dialética leva que o intérprete busque entender o texto, a 

fala, o depoimento como resultado de um processo social e de conhecimento, frutos 

de múltiplas determinações, mas com significado específico. 

Considera o contexto sócio histórico do sujeito, pondera que o ato humano 

que atravessa o meio social conserva suas determinações, mas transforma o mundo 

em dadas condições. 

Entende o sujeito como fruto de dadas condições, mas também produto da 

sua ação transformadora sobre o meio social. 

Minayo (1992) organiza uma proposta de interpretação qualitativa de dados 

que denomina método hermenêutico-dialético. Esse método de análise tem como 

pressupostos básicos: “a idéia de que não há consenso e nem ponto de chegada no 

processo de produção de conhecimento”, e ainda o fato de que “a ciência se constrói 

numa relação dinâmica entre a razão dos que a praticam e a experiência que surge 

da realidade concreta”. (GOMES, 1993, p.77). 

O método hermenêutico-dialético proposto por Minayo (1992) compreende 

dois níveis de interpretação: 

Nível das determinações fundamentais: que já deve ser estabelecido na fase 

exploratória da investigação e que se trata do contexto sócio histórico do qual faz 

parte o grupo social a ser estudado. 

Nível de encontro com os fatos empíricos: baseia-se no encontro com os fatos 

surgidos durante a pesquisa de campo; é o estudo da realidade em toda a sua 

dinâmica. 
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Para a operacionalização da proposta, a autora ainda apresenta os seguintes 

passos: 

- Ordenação dos dados: compreende a sistematização de todos os dados 

colhidos. Nessa fase, realizam-se a transcrição das entrevistas, a releitura do 

material, a organização dos relatos e dos dados da observação participante. 

- Classificação dos dados: segundo Minayo (1992), aqui é preciso 

compreender que os dados não existem por si só, mas construídos a partir dos 

questionamentos que fazemos sobre eles, com base nos fundamentos teóricos. A 

partir do que se torna relevante nos textos, podem se elaborar categorias 

específicas. 

- Análise final: é o momento em que se estabelece a articulação entre os 

dados coletados e os referenciais teóricos da pesquisa para encontrar os 

fundamentos às questões e objetivos formulados. Este pode ser identificado como o 

verdadeiro momento dialético da análise de dados, pois promove relações entre o 

concreto e o abstrato, o geral e o particular, a teoria e a prática. 

Ao referenciarmos a análise de dados dessa pesquisa ao método 

hermenêutico-dialético, organizamo-la da seguinte forma: 

- Nível das determinações fundamentais: elaboração do perfil dos sujeitos da 

pesquisa. 

- Nível do encontro com os fatos empíricos: análise das entrevistas e dos 

dados das observações participantes. 

- Identificação das categorias de análise. 

- Condensação dos dados, tendo como base o referencial teórico. 

- Análise das categorias em relação ao quadro teórico.  

Antes da apresentação dos casos, explicitaremos as principais informações 

identificadas nas entrevistas semi-estruturadas realizadas. Foram organizados 

dados da história de vida dos sujeitos entrevistados, da sua história profissional, das 

relações sociais e familiares, da organização do tempo livre, sonhos e projetos 

anteriores, interesses atuais, principais queixas e organização da rotina diária.  

No registro do processo dos atendimentos de Terapia Ocupacional foram 

observados: a possibilidade de experimentar novas formas de criar, de vivenciar 

situações inéditas, de expressar-se, de se relacionar com a sua produção e com os 
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outros, de conhecer os significados das experiências vividas, da possibilidade de 

criação de novos projetos de investimentos e novas possibilidades de inserção 

social. 

A seguir, realizaremos a apresentação dos sujeitos que participaram dessa 

pesquisa, bem como do processo dos seus atendimentos na Terapia Ocupacional. 

Em função do sigilo, apresentaremos pseudônimos para identificá-los. 

 

 

5.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS 

 

 

Por que outro emprego? Para ocupar o tempo, sentir-me útil e aumentar 
a minha renda. 

Heloísa, 65 anos, feminino, solteira, sem filhos. 

 

Nasceu no nordeste, em uma família de 13 filhos. Seu pai era de família 

abastada e ligada à política local. Sua mãe era de procedência humilde e sem bens. 

Por conta da oposição da família ao casamento, seu pai abriu mão da sua herança e 

passou a trabalhar em uma indústria têxtil que promovia todos os recursos básicos 

como: moradia, escola, assistência médica e atividades sócio-culturais, o que 

possibilitava certo conforto à família. 

Os pais mantinham bom relacionamento que se refletia em um clima tranqüilo 

dentro da família. 

Na infância, Heloísa já incluía nas suas brincadeiras interesses que se 

revelaram desde cedo, como o gosto pelo rádio, cinema e o desejo de conhecer o 

mundo, manifestado em uma coleção de fotos de diversos países que recortava de 

anúncios de sabonete. 

Começou a estudar aos seis anos de idade. Tinha interesse pelas disciplinas 

de História, Geografia e Português. Não manifestava interesse pela Matemática. 

Possuía vários amigos com quem freqüentava o cinema com assiduidade. 

Após o casamento de sua irmã mais velha e da sua vinda para São Paulo, 

esta estimulou os outros irmãos a virem também para o sudeste. Nesse período, a 
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indústria têxtil que impulsionava a cidade onde moravam, já estava em decadência e 

a permanência por lá se mostrava sem boas perspectivas. 

Aos 11 anos, Heloísa mudou-se para São Paulo e aos 12 anos, iniciou sua 

vida profissional. Logo em seguida, trouxe também seus pais para residirem com 

ela. 

Aos 12 anos, começou a trabalhar como ajudante em uma grande indústria 

têxtil paulistana. Sua função era de “esticar os fios” para que pudessem ser usados 

nas máquinas. 

Após algum tempo, foi contratada como telefonista na estatal responsável por 

esses serviços. Lá, permaneceu por exatamente 30 anos e nove meses. Nesse 

período, acompanhou a evolução dos serviços de telefonia e tem grandes momentos 

marcados na sua memória, como os primeiros interurbanos internacionais ou o 

surgimento do telefone discado, quando a intervenção das telefonistas já não era 

necessária para uma ligação ser completada. 

Conciliava trabalho e estudos e assim concluiu o curso do segundo grau. 

Tinha o desejo de cursar faculdade de Jornalismo ou de Ciências Sociais, mas 

abandonou esse sonho para dedicar-se ao trabalho, pois havia assumido para si os 

cuidados e o sustento dos pais. Outro grande interesse não concretizado foi cursar 

música e aprender tocar teclado. 

Possuía uma extensa carga horária de trabalho e por muitas vezes assumia 

outro emprego paralelo, realizando em média 14 horas de trabalho por dia. Todo o 

investimento dos seus ganhos incluía os pais, como a aquisição de sua primeira 

residência, quando optou por uma casa maior para que eles pudessem continuar 

residindo com ela. 

Possuía bom relacionamento com a chefia e com os colegas de trabalho. Nos 

períodos de férias, costumava viajar para a praia com a irmã ou com amigos. Nos 

finais de semana, dedicava-se à leitura, cinema e o rádio que sempre foi presença 

diária.  

Nunca teve projetos de casamento ou de constituição de uma família. 

Relacionava o casamento com um possível cerceamento da sua liberdade e não 

percebia em si disponibilidade para dedicar-se aos cuidados de filhos. 

Após o falecimento dos pais, uma das irmãs, também solteira, passou a 

residir com ela. 
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Em 1987, aposentou-se pela primeira vez e, logo em seguida, empregou-se 

novamente em outra empresa, ainda na função de telefonista, onde permaneceu por 

oito anos. 

Em 1995, ao desligar-se dessa empresa, iniciou uma função diferente, como 

monitora de circuito de segurança em um grande condomínio. Teve boa adaptação a 

essa nova função. Em maio de 2006, foi dispensada e iniciou outra busca por um 

novo trabalho, mas dessa vez, sem sucesso imediato.  

Nesse período, passou a sentir fortes dores na coluna e no braço, tonturas, 

dores no peito e irritabilidade. Procurou ajuda médica, quando foi diagnosticado um 

quadro de somatização. Relacionava seus sintomas com o afastamento do trabalho 

e ao tomar conhecimento da proposta desenvolvida pela pesquisadora, ou seja, de 

atender a aposentados que viviam essa mudança como crise, procurou 

espontaneamente a Terapia Ocupacional com pedido de ajuda. 

Quando do início do seu acompanhamento na Terapia Ocupacional, a sua 

rotina diária consistia em acompanhar a irmã ao tratamento de Fisioterapia a que 

esta estava se submetendo; ler o jornal diariamente; cuidar dos afazeres 

domésticos; freqüentar a igreja uma vez por semana e enviar diariamente seu 

currículo para diversas empresas à procura de um novo trabalho.  

Justificava a busca de um novo emprego por necessidades financeiras para 

ocupar o seu tempo e por considerar o trabalho uma fonte de prazer. 

 

O Processo nos Atendimentos de Terapia Ocupacional 

 

Por conta do grande interesse que manifestava por leitura, iniciou os seus 

atendimentos trazendo o Guia de Serviços e Cartografia de São Paulo de 1878 e 

livros que registravam a história dos bairros de São Paulo com fotos do início do séc. 

XX. 

Através desses materiais, relembrou a sua chegada à cidade e atualizou as 

imagens das fotos com o momento atual, demarcando as mudanças ocorridas na 

metrópole. 

Comparou a atitude consumista da sociedade atual com o seu gosto por 

coisas mais antigas, o que fazia com que freqüentasse sebos à procura de livros e 
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discos antigos. Em relação a este fato, diz sentir-se deslocada, não consegue 

aceitar essas mudanças.  

Após o comentário da terapeuta sobre o livro Memória e Sociedade de Ecléa 

Bosi (2003), que traz depoimentos de idosos que registram a memória da cidade, 

Heloísa interessou-se e iniciou a sua leitura selecionando trechos para serem 

comentados nos atendimentos. Novamente associou-os com a sua história, quando 

morava na zona leste, na primeira casa que havia conseguido adquirir e que era 

constantemente invadida pelas águas das enchentes, o que lhe causou perdas de 

bens preciosos, como livros, escritos de sua autoria, além de móveis e utensílios. 

Recordou-se também de sempre ter cuidado dos pais, sem muita ajuda dos 

irmãos. 

Mencionou que gostaria de ter morado na Europa e participado de grandes 

acontecimentos. Lembrou-se de ter sido chamada para a Guerrilha do Araguaia, 

através de amigos que militavam na esquerda durante o regime militar no Brasil. 

Refere que teria aceitado se não fosse responsável pelos pais. 

Depois admitiu que o fato de ter vindo para São Paulo proporcionou-lhe 

maiores possibilidades de crescimento pessoal e cultural e reconheceu que sua 

função de telefonista, exercida durante tantos anos, colocava-a em contato com o 

mundo, ajudando na comunicação das pessoas, conectando vários estados e 

países.  

Percebeu também a sua participação na construção da história das 

telecomunicações. Iniciou um movimento de valorização maior da sua história 

pessoal. 

Resgatou o seu desejo de cursar Ciências Sociais, mas naquele momento 

considerava não ter conhecimentos suficientes para prestar vestibular. 

Nesse período, continuava a enviar diversos currículos para variadas ofertas 

de trabalho, frustrando-se a cada falta de retorno. 

Ao observar a irmã que reside com ela ou a situação de três vizinhas mais 

idosas que moram sós e estão doentes, Heloísa reconheceu seu incômodo com a 

forma a qual estas estão envelhecendo. Indignou-se com o fato de a irmã não estar 

se cuidando e de ela mostrar-se desmotivada. 
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Ganhou um computador usado de uma sobrinha, o que lhe despertou o 

interesse de estudar informática. Iniciou o curso em uma Organização Não 

Governamental (ONG) indicada pela terapeuta e que oferece o curso gratuitamente. 

Envolveu-se com os novos conhecimentos, o que fez com que após certo tempo, 

tivesse adquirido um computador mais novo e com maiores recursos. 

Passou a usar a informática para seguir na busca de um novo emprego e, ao 

explorar outros recursos da internet, resgatou músicas e vídeos antigos de cantores 

que sempre admirou, começou a interessar-se por desenhos e criações artísticas. 

Optou então, por experimentar atividade de pintura nos atendimentos e 

surpreendeu-se ao descobrir essa habilidade, pois sempre se considerou incapaz 

para qualquer atividade semelhante. 

Como ainda apresentasse sinais de ansiedade, por iniciativa própria, Heloísa 

iniciou a prática de meditação, oferecida em um Centro de Convivência, próximo à 

sua residência. 

Nesse período, Heloísa já estava expandindo seus interesses e criando novos 

investimentos, mas ainda incomodava-se com o fato de não estar trabalhando. 

Após vários meses de procura, finalmente foi chamada para uma entrevista 

para uma função de tele marketing oferecida exclusivamente para aposentados. 

Ficou indignada com o baixo salário oferecido e com a carga horária exigida.  

Recusou a oferta e passamos a propor que refletisse melhor sobre o tipo de 

trabalho que procuraria a partir de então, na tentativa de direcionar melhor essa sua 

busca que até então tinha sido realizada de forma indiscriminada e que havia se 

tornado fonte de grandes frustrações. 

Passou a considerar a possibilidade de conciliar a necessidade de busca de 

uma nova fonte de rendas de acordo com seus interesses e com a possibilidade de 

manutenção das novas atividades que havia iniciado. 

Começou então a enviar seus currículos para livrarias e sebos, e decidiu 

prestar um concurso público para uma função administrativa na Câmara Municipal. 

Foi aprovada com uma boa classificação. Apesar de não ter garantias de ser 

chamada para uma contratação, este fato lhe proporcionou grande satisfação, pois 

jamais havia prestado concurso algum e estava concorrendo com um número 

grande de pessoas mais jovens. 
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Heloísa ainda conservava o sonho de estudar música. Os cursos oferecidos 

eram todos particulares, para os quais não possuía recursos financeiros. Após 

meses de pesquisas, ela descobriu um serviço de parceria do Governo do Estado 

com uma entidade religiosa que oferece diversos cursos de formação, inclusive de 

música. 

Matriculou-se de imediato e passou a estudar teoria musical, canto, violão e 

teclado. 

Ao final dos oito meses de acompanhamento na Terapia Ocupacional, 

Heloísa continuava a ajudar a irmã na administração da casa, já havia terminado o 

curso de informática, freqüentava o curso de música uma vez por semana, a prática 

de meditação também com essa freqüência e mantinha suas atividades religiosas 

aos domingos. 

Passou a organizar viagens mensais que realizava em companhia da irmã. 

Apresentava considerável melhora da ansiedade e extinção dos sintomas 

psicossomáticos. 

 

Considerações sobre o caso 

 

Desde a sua infância no nordeste, Heloísa já manifestava curiosidade e 

interesse pelas coisas do mundo e aproveitava ao máximo as oportunidades que 

tinha para adquirir novos conhecimentos, o que se refletiu nos atendimentos de 

Terapia Ocupacional, quando também demonstrou abertura para experimentações, 

novas aprendizagens e para a descoberta de novos talentos. 

Heloísa traz em sua história a dedicação aos outros. Apesar da opção de não 

ser esposa e mãe, desde cedo, assumiu para si os cuidados com os pais e, 

posteriormente, com a irmã. 

Na convivência com essa irmã, com as vizinhas idosas e já mais 

dependentes, entra em contato com a velhice, espelhando-a no outro e recusando a 

imagem desta relacionada com a falta de motivações, a doença e a solidão. 

Durante a realização das atividades, conseguiu fazer uso dessas para 

resgatar a sua história pessoal como também dos locais onde morou. Durante o 

processo de atendimentos, já conseguiu ir gradualmente construindo novos projetos 
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como a aprendizagem de computação e a prática de meditação e resgatando 

desejos antigos como o curso de música, assimilando e conciliando o novo ao 

antigo. 

Nas duas aposentadorias anteriores, retornou imediatamente à dedicação 

quase exclusiva para novos trabalhos. Após a intervenção da Terapia Ocupacional, 

começou a considerar a possibilidade de conciliar a necessidade de aumento da 

renda econômica com a realização de outros projetos e investimentos de outra 

ordem, o que não tinha sido possível na sua história profissional anterior. 

Apesar da necessidade de outro trabalho, passou a considerar as ofertas de 

remuneração oferecidas, na postura de não aceitação de rendimentos que 

considerava indignos para a função ou carga horária exigidas. 

Começou a planejar o destino de parte do salário que poderá obter com um 

novo emprego para uma poupança que será destinada à concretização do seu maior 

sonho: conhecer a Europa. 

A prática religiosa permaneceu como um investimento constante durante toda 

a sua vida. 

A criação e o resgate de projetos que estão lhe proporcionando prazer 

colaboraram para a extinção dos sintomas somatizadores que apresentava no início 

dos atendimentos. 
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Comecei a trabalhar aos cinco anos de idade e nunca mais parei. 

Marcos, 58 anos, masculino, casado, três filhos. 

 

Nascido em São Paulo é o primeiro filho do segundo casamento de sua mãe. 

Possui um irmão mais novo. O irmão mais velho, do primeiro casamento de sua 

mãe, já é falecido. 

Seu pai era muito severo, não o deixava brincar e desde que tinha cinco anos 

de idade, exigia que ele o acompanhasse nos serviços de carretos que fazia com um 

caminhão. 

Não tinha amigos, pois era proibido de sair de casa. 

Iniciou seus estudos aos sete anos de idade. Tinha dificuldades com a 

Matemática e era surrado pelo pai por isso.  

Possui como boa lembrança da infância as viagens para Santos, nas férias 

escolares. 

Seu pai faleceu quando ele tinha 17 anos e passou então a viver com a mãe e 

o irmão. 

No campo profissional, passou por diversas funções. Foi garçom, segurança, 

office-boy, feirante, bilheteiro, bancário, vendedor, metalúrgico, entre outras. Ficava 

em média um ano em cada função e se não gostava, mudava. Sempre iniciou 

diversos projetos, mas não deu prosseguimento a nenhum. 

Aos 30 anos, casou-se pela primeira vez quando teve seu primeiro filho. 

Separam-se após um período curto do casamento. Após a separação, ficou 

muitos anos sem ter notícias do paradeiro desse filho, pois sua ex-esposa cortou o 

contato com ele. 

Em 1979, casou-se pela segunda vez e tem dois filhos com sua segunda 

esposa. 

O casamento e a constituição de uma família sempre foi seu desejo. Após 

certo tempo, sua mãe veio morar com eles também. 

Terminou seus estudos de segundo grau cursando o supletivo aos 40 anos de 

idade. Tinha pretensão de cursar Direito ou de ingressar para a Aeronáutica, mas 

não investiu nesses projetos. 
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Trabalhava em média 10 horas por dia, tirava as férias em dinheiro, não tinha 

atividades de lazer. Relacionava-se bem com colegas e com a chefia. 

Sempre se interessou por leituras, atividades artesanais e de marcenaria. Há 

30 anos, interessou-se pelo Kardecismo, investindo em aperfeiçoamentos e desde 

então mantém atuação constante na Federação Espírita, com envolvimento 

importante nessa atividade. 

Há 20 anos, tornou-se cartorário e se mantém no mesmo emprego desde 

então. Recentemente, passou a considerar a possibilidade de se aposentar, quando 

solicitou à chefia uma promoção que poderia ajudá-lo a contar com um benefício 

maior na pós-aposentadoria. Essa promoção foi negada, o que lhe provocou 

sentimentos de falta de reconhecimento de sua dedicação de vinte anos a esse 

trabalho. 

Por essa época, seus filhos, já adultos, ficaram desempregados, o que 

provocou uma crise financeira na família com endividamentos importantes. Seu filho 

do primeiro casamento, com quem já não tinha mais contato há anos, reapareceu na 

tentativa de uma reaproximação.  

Esses fatos terminaram por eliciar-lhe uma crise depressiva importante. 

Durante esse período, teve que se afastar do trabalho, ficou sem iniciativa, insone, 

inapetente e passou a necessitar da ajuda da esposa, inclusive para as atividades 

de auto-cuidado. 

Iniciou tratamento Psiquiátrico e Psicoterápico. Após melhora dos sintomas, 

tentou retomar suas atividades anteriores, mas como apresentava dificuldades, foi 

encaminhado para a Terapia Ocupacional. 

No início do seu acompanhamento na Terapia Ocupacional, ainda estava 

fazendo uso de antidepressivos. Havia solicitado a contagem de tempo para a sua 

aposentadoria, quando constatou que deveria ainda aguardar 12 meses para poder 

obtê-la integralmente. 

Nesse período, acordava por volta de 5 horas da manhã, devido ainda à 

insônia. Já havia retornado ao trabalho diariamente e freqüentava a Federação 

Espírita uma vez por semana. 
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O Processo nos Atendimentos de Terapia Ocupacional 

 

Como manifestava interesse por atividades artesanais, principalmente em 

trabalhos com madeira, foi proposto pela terapeuta que iniciasse uma atividade 

desse tipo. 

Passou a construir pequenos objetos de madeira para a sua casa. 

Durante a realização da atividade, Marcos fazia uso freqüente também da 

linguagem para se expressar, o que por diversas vezes fez com que se 

desconcentrasse e perdesse a seqüência dos passos para a realização da atividade. 

Em princípio, esse cuidado ficou a cargo da terapeuta. 

Referiu que o pai possuía uma pequena marcenaria e que o observava 

trabalhando. Foi quando adquiriu alguns conhecimentos sobre essa técnica. 

Resgatou desta forma, a relação que mantinha com o pai e que sempre foi 

conflituosa, pois este se mostrava muito autoritário e severo. Recordou também que, 

quando criança, a sua primeira iniciativa para trabalhos com madeira foi a 

construção de um carrinho de rolimã que foi sendo realizado aos poucos, nos 

momentos em que o pai se ausentava da marcenaria. 

Teve a desilusão de ver o seu carrinho destruído pelo pai, pois não queria que 

ele brincasse na rua. Relatou que o pai sempre o cerceava nas suas iniciativas e 

incomodava-se com o fato de que com o irmão mais novo, seu pai parecia mais 

condescendente. 

Nesse período, costumava trazer questões e dúvidas sobre alguns sintomas 

que percebia em si ou sobre como lidar com os familiares e solicitar a opinião da 

terapeuta. Parecia ainda inseguro sobre a sua melhora e em tomar algumas 

decisões. 

Após dois meses de atendimento, Marcos sofreu um acidente com a bicicleta 

quando fraturou a clavícula e teve que se submeter a uma cirurgia. Isto fez com que 

ficasse um mês afastado dos atendimentos e, quando retornou, estava 

impossibilitado de realizar atividades manuais, por conta da imobilização do braço. 

Passou então a trazer leituras que estava realizando nesse período em que 

também estava afastado do trabalho. Eram livros e revistas que traziam textos sobre 

auto-ajuda, ocultismo e técnicas orientais.  
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Relatou então, a descoberta do seu interesse pelo Kardecismo há 30 anos. 

Estava à procura de explicações para o sentido da vida e dos comportamentos do 

homem. Identificou-se com a proposta do Kardecismo, passou a estudá-la e tornou-

se atuante na Confederação Espírita. Sua família também aderiu a essa proposta e 

todos passaram a praticá-la. 

Identificou que essa atividade foi a única que conseguiu manter constante 

durante todos esses anos, pois todos os outros projetos que havia iniciado, 

acabaram sendo abandonados. 

Um desses projetos mais recentes foi um curso de massoterapia, pois 

percebia em si interesse e dom para executar massagens. Logo após ter iniciado o 

curso, começou a sentir os sintomas da depressão que o impediam de se concentrar 

e por isso desistiu. 

Após a recuperação do braço, Marcos retornou à realização das atividades 

com madeira, sempre destinando esses produtos à sua casa e à família. 

Por essa época, demonstrou interesse pela prática de algumas técnicas 

orientais como Tai-Chi-Chuan e Liang Gong por acreditar que poderiam lhe ajudar a 

relaxar. Dentre os locais que ofereciam essas possibilidades, escolheu praticá-las no 

Parque do Ibirapuera junto a um grupo que lá se reúne nos finais de semana. Desta 

forma, conciliaria essa atividade com o trabalho. 

Convidou a esposa a acompanhá-lo, esta aceitou e terminaram por criar um 

grupo de referência e convívio, que passou a organizar outros encontros para 

jantares e algumas viagens.  

O filho do seu primeiro casamento que havia se reaproximado há pouco 

tempo, aos poucos, foi criando mais intimidade com Marcos e a família, passando a 

manter contato e a freqüentar sua casa esporadicamente. 

Por essa época, os outros filhos de Marcos já haviam se empregado 

novamente e voltaram a contribuir com as despesas da casa. Isso o animou a 

começarem a se organizar para quitar as dívidas contraídas nesse período. 

Passou então a se informar com advogados e conhecidos sobre a melhor 

forma de fazê-lo. Reuniu a família e juntos traçaram um plano de prioridades, 

renegociaram , parcelaram essas dívidas e passaram a eliminá-las. Nesse período, 

já retomava a capacidade de iniciativa e de tomar decisões. 
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Ao mesmo tempo, passaram a fazer projetos para depois da aposentadoria 

de Marcos. Optaram por mudar-se para o litoral de Santa Catarina, onde a esposa 

de Marcos possui parentes e lá montariam um negócio próprio. Como os filhos 

possuem conhecimentos e grande interesse em informática, têm projetos de montar 

uma Lan House, onde estes entrariam com o conhecimento técnico; Marcos, com a 

administração; e sua esposa, com uma lanchonete. 

A definição de um projeto familiar mobilizou-os ainda mais a quitarem 

rapidamente as dívidas para conseguirem fazer um capital para ser investido no 

novo negócio. Passaram a contar os meses que ainda faltavam para concretizar 

esse sonho.  

Aos poucos, Marcos foi diminuindo as doses do antidepressivo até que 

abandonou o seu uso definitivamente. 

Marcos resolveu também aprofundar seus conhecimentos Kardecistas e 

voltou a investir nessa área, freqüentando outro grupo além da Federação Espírita. 

 

Considerações sobre o caso 

 

Ao iniciar os atendimentos, Marcos resgata atividades de marcenaria que, de 

certa forma, eram-lhe conhecidas, mas tem a oportunidade de realizá-las em um 

espaço construtivo onde a sua criatividade foi reforçada, valorizada e não cerceada 

como quando convivia com o pai e arriscava-se a construir algo na sua marcenaria. 

Essas atividades foram destinadas à família, criando a possibilidade de levar 

a confirmação dessa potencialidade para o ambiente familiar. Ao mesmo tempo, 

pôde acolher o filho que havia reaparecido e incentivar os outros dois filhos a 

retomarem suas atividades de trabalho. 

Marcos passou a experimentar novas atividades fora do setting dos 

atendimentos e na companhia da esposa. Essas atividades eram realizadas em um 

ambiente mais amplo, o que lhe proporcionaram uma ampliação da sua inserção 

social, como a criação de um grupo de referência para a organização de viagens e 

outras atividades sócio-culturais. 

Ao sentir-se mais potencializado, Marcos conseguiu ir reassumindo o lugar de 

chefe familiar e passou a organizar-se para a sua aposentadoria de forma gradual. 
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Primeiro, organizando-se para quitar as dívidas que havia contraído em um 

projeto no qual toda a família foi envolvida. Isso permitiria aposentar-se sem levar 

rastros dessa fase e que pudessem comprometer seu bem-estar. 

Formula projetos familiares como a mudança para o litoral e a criação de um 

negócio em que todos estivessem envolvidos e mantém a pretensão de conciliar o 

trabalho com outras atividades de lazer. Desta forma, parece ter a intenção de 

conciliar o cuidado de si com o cuidado dos familiares. 

A atividade religiosa manteve-se como uma atividade constante e alvo de 

novos investimentos. 
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Nunca fiz projetos, nunca alimentei sonhos. 

Jonas, 67 anos, casado, duas filhas. 

 

Natural de São Paulo passou a infância na zona leste da cidade, sempre foi 

um garoto travesso, tem uma irmã. 

Gostava de jogar futebol, tinha muitos amigos, conviviam muito, mas também 

brigavam muito. As brincadeiras e traquinagens com os amigos permanecem como 

uma lembrança marcante dessa época. 

Iniciou os estudos aos seis anos de idade. Gostava de Matemática, mas não 

tinha interesse por Ciências e Português.  

Aos nove anos de idade, decidiu que não iria mais depender economicamente 

do pai e empregou-se em um açougue. Acordava às quatro horas, fazia as entregas 

do açougue até às sete horas e depois ia à escola. Ao término das aulas, às 16 

horas, retornava para o açougue, onde permanecia até às 20 horas.  

Após a conclusão do curso primário, ingressou no Serviço Nacional da 

Indústria (SENAI) para o curso técnico em mecânica. 

Aos 14 anos, foi registrado pela primeira vez. Aos 18 anos, concluiu o curso 

no SENAI e empregou-se em uma metalúrgica. 

Sempre cumpriu rigorosamente o horário de trabalho, mantinha bom contato 

com os colegas de trabalho e com a chefia, mas tinha fama de ser bravo pela forma 

incisiva com que expressava suas opiniões. 

Nos horários livres, jogava vôlei e futebol em um clube recreativo do bairro, 

onde mantinha um grupo de amigos. Nas férias, costumava viajar para as colônias 

do SESC. 

Casou-se pela primeira vez aos 26 anos e teve duas filhas com a sua primeira 

esposa. O casamento durou apenas cinco anos. Após a separação, a ex-esposa 

rompeu o contato com ele e as filhas se afastaram definitivamente.. 

Seu segundo casamento ocorreu há 38 anos com uma viúva que já tinha três 

filhas. Essas passaram então a ser tratadas como filhas legítimas por ele. 

Durante 38 anos, trabalhou no ramo de metalurgia. Sua primeira 

aposentadoria se deu quando estava com 51 anos. Num prazo de poucos dias 
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empregou-se novamente em outra metalúrgica, onde permaneceu por cinco anos. 

Após a dispensa desse emprego, passou imediatamente a procurar um novo 

trabalho. 

Apresentou-se para uma vaga, mas resolveram não contratá-lo porque já o 

consideravam velho para a função. Insistiu durante três meses, comparecendo 

quase diariamente na empresa e acabou por comprovar que daria conta da 

produção exigida, sendo então contratado. 

Sua função na metalúrgica era a montagem manual de uma peça e durante 

os 11 anos que lá permaneceu esforçou-se para corresponder às exigências de 

produtividade que aumentavam de tempos em tempos, inclusive após o diagnóstico 

de Doença de Parkinson.  

Em 2006, a empresa transferiu-se para o interior do estado. Até a véspera do 

fechamento da sede na capital, seu diretor que até então mantinha bom 

relacionamento com Jonas, não havia se manifestado sobre o seu destino. Todos os 

outros seus colegas de trabalho já haviam resolvido sua situação: uns, convidados a 

seguirem para o interior; outros, dispensados. 

Jonas, por sua vez, também não conseguiu questionar seus superiores sobre 

a sua situação. A empresa se transferiu, continuou a pagar o seu salário sem exigir 

que ele continuasse trabalhando e adiou a decisão da sua dispensa. 

Este fato lhe causou grande desconforto, pois não conseguia adaptar-se à 

idéia de ser remunerado sem estar trabalhando. 

Como havia se mudado para outro bairro há algum tempo, já não tinha mais o 

clube para freqüentar. Passou então a permanecer em casa ajudando a esposa nos 

trabalhos domésticos e a aguardar diariamente o telefonema do seu ex-diretor para 

definirem a sua situação na empresa. Mantinha suas atividades religiosas duas 

vezes por semana. 

Seus novos projetos também se direcionaram para a manutenção da 

atividade laboral. Tinha intenção de montar uma pequena oficina para pequenos 

reparos e trabalhar como autônomo. 

Nesse período, apresentou piora evidente dos sintomas parkinsonianos, 

sinais de depressão, emagrecimento importante, 16 kg. no prazo de três meses, e 

fortes dores na coluna. 
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Procurou ajuda psiquiátrica e foi então encaminhado para a Terapia 

Ocupacional. 

 

O Processo nos Atendimentos de Terapia Ocupacional 

 

No princípio dos atendimentos, Jonas se mostrava o tempo todo preocupado 

com a piora dos tremores parkinsonianos e com as possíveis conseqüências destes 

sobre a sua autonomia. 

Solicitou então, fazer uma revisão dos exercícios de alongamento que haviam 

sido indicados na época em que freqüentou a Associação Brasileira de Parkinson e 

que deveria executar diariamente. 

Iniciamos essa revisão conjuntamente e Jonas também usava os 

atendimentos para expressar verbalmente a sua angústia e incômodo em relação à 

sua situação na empresa. Insistia em conseguir uma audiência com o diretor desta 

para tratarem do assunto e aguardava ansioso, uma ligação telefônica. Deixou de 

sair de casa porque temia que a fizessem no momento em que estivesse ausente. 

Temia ser acusado de abandono do emprego. Continuava a receber seu 

salário mensalmente, mas qualquer dia de atraso no pagamento tomava-o como 

razão para ter sido dispensado definitivamente. Considerava a possibilidade de ser 

chamado para reassumir sua função, embora não tivesse planos de mudar-se de 

São Paulo. 

Nesse período, fez consultas com diferentes médicos e ficava em dúvida 

sobre qual tratamento seguir e em qual dos procedimentos prescritos poderia 

confiar. Teve algumas crises de agitação psicomotora, sendo necessário recorrer a 

prontos socorros por algumas vezes. 

Seus dias eram organizados em torno do tratamento e da sua convivência 

com a esposa dentro do lar, onde tentava manter algumas atividades de reparos e 

manutenção da casa. 

A esposa assumiu uma atitude super protetora em relação a ele, tomando 

para si todas as responsabilidades e decisões da casa, inclusive os contatos com a 

empresa para resolver a sua situação funcional.  
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Após certo tempo, Jonas foi se dando conta de que talvez essa situação não 

se resolvesse a curto prazo e, aos poucos, conseguiu voltar a sair de casa para as 

atividades religiosas que mantinha anteriormente. Na igreja, mantinha um círculo de 

amizades e de companheirismo, recebendo inclusive ajuda e aconselhamentos de 

alguns advogados sobre como proceder em relação à empresa. 

Essas orientações, aos poucos, vão lhe dando maior segurança sobre seus 

direitos e sobre como negociá-los. 

A partir do estímulo por parte da terapeuta para investigarmos outros 

interesses, Jonas concordou em experimentar algumas técnicas orientais como Tai 

Chi Chuan, mas sempre se referindo aos benefícios que elas poderiam promover em 

relação à sua doença. 

Começou a freqüentar um grupo de práticas orientais, uma vez por semana, 

na companhia da esposa. Dessa atividade parecia aproveitar mais os movimentos 

físicos do que a possibilidade de relaxamento e concentração. 

O casal mostrava-se bastante envolvido com os problemas das filhas e dos 

netos que Jonas passou a assumir como seus, desde que rompeu relações com as 

filhas biológicas. Responsabilizavam-se, inclusive, por algumas tarefas domésticas 

de uma das filhas, tais como a realização de compras ou acompanhar o neto ao 

médico, o que parecia sobrecarregá-lo. 

Ao trazer esses assuntos, foi–lhe sugerido pela terapeuta, que trouxesse fotos 

da sua família para os atendimentos, o que chegou a realizar isso por algumas 

vezes, apresentando um a um, além de descrever a sua relação com cada um deles. 

Nesse período, uma das filhas que reside nos Estados Unidos adoeceu e, 

preocupados com os seus gastos no tratamento, o casal resolveu vender o 

apartamento em que moravam para lhe repassar parte do dinheiro e irem morar em 

um apartamento menor que mantinham alugado. 

A operação de venda do imóvel foi feita rapidamente e sem maiores 

dificuldades. Decidiram então, realizar uma reforma no apartamento menor, antes de 

se mudarem para lá. 

Essa reforma tornou-se complicada, com inúmeros problemas com relação 

aos serviços de pedreiros, marceneiros e a administração do condomínio. 
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O casal apresentou dificuldades em negociar atrasos ou retoques desses 

serviços, culminando em vários meses de reforma, vários processos na Vara de 

Pequenas Causas e no Serviço de Proteção ao Consumidor (Procon) e com os seus 

nomes protestados no Serviço de Proteção ao Crédito, por conta de terem 

suspendido os pagamentos dos serviços não realizados a contento, segundo a 

avaliação deles. 

Permaneceram vários meses instalados em apenas um dos cômodos do 

apartamento até darem término à reforma e à arrumação da casa. 

Nesse período, os dois entraram em quadro de stress com várias 

manifestações clínicas e o relacionamento entre eles ficou desgastado. Dedicavam-

se integralmente a esses problemas e Jonas passou a ser bastante inconstante nos 

atendimentos. 

Apesar das ausências, solicitou que a terapeuta não o abandonasse, 

mantinha contato freqüente e conseguia ir para o atendimento nos momentos de 

maior angústia, comprovando a solidificação de um vínculo de referência. 

Seu quadro clínico teve piora evidente, tornou-se insone e deprimido. Apenas 

nos momentos de grande consternação conseguia falar sobre o assunto e 

apresentava grande dificuldade para abstração. 

Entendia a situação como uma provação divina e não conseguia enxergar 

soluções. 

Manifestava sentimento de impotência e desvalorização, por não conseguir 

dar conta de resolver os problemas. Sua esposa se queixava de sobrecarga, o que o 

fazia sentir-se mais ineficaz. A convivência entre eles tornou-se extremamente 

tensa. 

Foi sugerido pela terapeuta o direcionamento para terapia de casal ou o 

encaminhamento da esposa para atendimento psicoterápico. Essas sugestões não 

foram aceitas. 

Nessa fase, deixaram inclusive de preocupar-se com a sua situação na 

empresa. 

Ficavam planejando fazer uma grande viagem quando tudo estivesse 

terminado. 
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Considerações sobre o caso. 

 

Apesar de já ter o diagnóstico de Doença de Parkinson há três anos, Jonas 

conseguiu, em princípio, adaptar-se às solicitações de produção do trabalho e 

realizá-lo a contento. Após a sua dispensa da empresa, passou a manifestar piora 

dos sintomas, centralizar sua atenção e preocupação na evolução da doença. 

A dispensa do trabalho sem uma definição da sua situação funcional parece 

tê-lo deixado em suspenso, sem uma direção a tomar e fez com que fosse adiando a 

definição de um desligamento definitivo. 

A postura super protetora da esposa e a sua falta de reação diante disso, foi 

colocando-o cada vez mais em uma situação de impotência e falta de autonomia, 

atingindo a sua auto-estima e o seu papel de administrador do lar. Passou a 

antecipar a dependência que talvez a doença lhe trouxesse no futuro. 

O fato de nunca ter realizado planejamentos em sua vida, de nunca ter 

alimentado sonhos refletiu-se nos atendimentos, quando manifestou dificuldades 

para criação e experimentação de atividades.  

Este fato também pode ser associado ao seu histórico de ocupações, que 

sempre esteve relacionado ao trabalho em metalurgia que parecia não exigir 

criatividade. A prática de esportes, que lhe era de grande interesse, já havia sido 

abandonada há muito tempo. 

Jonas também apresentava necessidade de narrar os acontecimentos da 

semana, usando mais os atendimentos para falar do que para a experimentação do 

fazer. 

Diante dos novos fatos, o casal reagiu de forma atuadora, realizando a 

mudança de casa e a reforma desta de forma confusa, criando conflitos com todos 

os envolvidos nesse projeto. 

As conseqüências dessas atitudes mostraram-se destrutivas e promoveram 

resultados bastante prejudiciais aos dois, que passaram a ter problemas com a 

justiça e tiveram seus nomes protestados no Serviço de Proteção ao Crédito. 

A relação do casal também sofreu enorme desgaste. A sua convivência diária 

passou a ser tensa e conflituosa, o que também prejudicou a possibilidade de 

manterem as atividades que realizavam juntos. 
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Apesar de apresentar uma personalidade mais resistente e dificuldades para 

maiores abstrações, Jonas criou um vínculo com a terapeuta e manteve o espaço 

dos atendimentos, apesar das ausências freqüentes, como uma referência para os 

momentos de maiores angústias. 

Demonstrava crítica dessa situação, manifestada nos pedidos de desculpas e 

nas justificativas pelas ausências, e na solicitação expressa por diversas vezes de 

que a terapeuta não desistisse dele. 

O período de oito meses estipulado para a realização dessa pesquisa 

mostrou-se insuficiente para que Jonas pudesse elaborar as mudanças e perdas 

que ocorreram na sua vida e para criar condições de esboçar novos projetos de 

investimentos. 
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Vivo como velha, apesar de ainda ser jovem. 

Rosana, 48 anos, solteira, sem filhos. 

 

Foi adotada pelos tios que já tinham cinco filhos quando ainda era bebê, pois 

esses avaliaram que sua mãe biológica não apresentava condições de cuidar dela. 

Desde então, não sabe do paradeiro da sua mãe. Possui uma irmã biológica por 

parte da mãe, com quem mantém contatos esporádicos. O contato com seu pai 

biológico, também é pouco freqüente. 

Sempre se relacionou bem com a família que a adotou. Seus irmãos eram 

bem mais velhos que ela e sempre a ajudaram. 

Iniciou os estudos aos sete anos de idade, sempre gostou de estudar e tem o 

período do colégio registrado como a melhor época da sua vida. Suas disciplinas 

preferidas eram Biologia, Português e Inglês. Tinha muitos amigos e freqüentava as 

atividades culturais que a escola promovia. 

Aos 18 anos, começou a trabalhar como auxiliar de escritório e a conciliar 

estudo e trabalho. Em princípio, pensou cursar Biologia, mas desistiu por não gostar 

das atividades de laboratório e então escolheu cursar Serviço Social. 

Durante a faculdade fez vários estágios remunerados. Terminou o curso em 

1985, mas não recebeu o diploma porque não havia entregado a monografia exigida 

como requisito parcial para a formatura. Só retornou à faculdade cinco anos depois, 

quando foi obrigada a cursar mais um ano, devido a mudanças no currículo. 

Depois de formada, ingressou como assistente social no serviço público da 

saúde. 

Nessa época, tinha como projetos adquirir casa própria e casar-se. 

Algum tempo depois, sua mãe adotiva teve o diagnóstico de Doença de 

Alzheimer e Rosana passou a cuidar dela. Sua rotina limitou-se ao trabalho e aos 

cuidados com a mãe. Nesse período, seu pai adotivo faleceu, permanecendo 

apenas ela e a mãe. 

Em 2002, aos 43 anos de idade, Rosana sofreu um Acidente Vascular 

Cerebral Isquêmico (AVCI). Iniciou então as intervenções de reabilitação e passou a 

ter ajuda de uma cuidadora para a sua mãe. 
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Apresentou boa evolução permanecendo apenas um pequeno déficit de força 

muscular e passou a fazer uso de uma bengala, mais devido a uma artrose de 

joelho, do que por conta de dificuldades em relação à marcha. 

Apresentou também quadro depressivo após o AVC, com crises de choro 

freqüentes e, apesar da boa evolução na reabilitação, não conseguia retomar as 

suas atividades anteriores e passou a depender de outros para realizar tarefas 

simples. 

Após quatro anos de afastamento do trabalho, decidiu solicitar a 

aposentadoria por invalidez. Alguns meses após, a sua mãe faleceu e ela passou a 

residir só, no mesmo terreno onde moravam uma das irmãs e um dos irmãos 

adotivos. 

Manifestava grande incômodo com as mudanças que ocorreram na sua vida 

após o AVC, e dizia sentir-se como uma velha. Rosana não conseguia reorganizar 

suas atividades e retomar maior autonomia. 

Foi encaminhada então para a Terapia Ocupacional pelo Serviço Social da 

unidade de saúde onde realizava seu tratamento. 

Seu primeiro contato com a terapeuta foi realizado por telefone e a sua auto-

descrição forneceu a idéia de alguém que teria ficado com graves seqüelas e com 

grandes dificuldades para locomoção, dando indícios da sua auto-imagem após a 

doença. 

Quando do início do seu acompanhamento na Terapia Ocupacional, Rosana 

tinha a sua rotina organizada em torno de diversas consultas no serviço de 

reabilitação e freqüentava a igreja uma vez por semana. 

Suas queixas eram relacionadas à perda da habilidade e destreza para 

realizar tarefas, a sentimentos de menos valia e à dificuldade de dar prosseguimento 

aos projetos que idealizava. 

Referia sentir-se velha, apesar de estar com 47 anos. 

Manifestava interesse por diversas atividades como: leitura, artesanato, 

cinema, teatro, jardinagem e retomar os estudos, talvez através de um curso de pós-

graduação. 

Mantinha o sonho antigo de realizar um casamento. 
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O Processo nos Atendimentos de Terapia Ocupacional 

 

No princípio dos atendimentos, Rosana ainda mantinha uma extensa rotina de 

consultas médicas e de intervenções de reabilitação. Possuía uma agenda só para 

esses compromissos do seu tratamento. 

Começou trazendo todas as atividades que havia iniciado e abandonado 

antes de finalizar: trabalhos de crochê e um livro cujo título era Quem ama não 

adoece. 

Referia ter aprendido crochê há muitos anos com a mãe e ter escolhido esse 

livro para ler, porque acredita na idéia de que as emoções influenciam na doença e 

na sua cura. 

Não sabia referir qual era a dificuldade que encontrava para dar continuidade 

às coisas que planejava fazer. Achava que passou tanto tempo cuidando da mãe 

que havia perdido o ritmo. 

Em casa, começava a reassumir algumas tarefas como cozinhar e passar as 

roupas. Antes, estava contando com a ajuda da irmã, por ainda não se sentir capaz 

de realizar essas tarefas. 

Ao realizar as atividades no atendimento de Terapia Ocupacional foi 

observada certa dificuldade para concentração, organização e insegurança quanto 

aos passos a seguir. 

Depois de certo tempo, decidiu aprender algo novo e escolheu experimentar 

pintura sobre tela. Esse processo de realização mostrou-se lentificado e sempre 

solicitava ajuda da terapeuta para escolhas ou para lhe recordar as orientações já 

fornecidas sobre a técnica de realização. 

Começou a alimentar o sonho de ter sua casa própria, pois residia em uma 

casa de fundos da irmã, para quem pagava aluguel. Decidiu que seus quadros iriam 

decorar sua nova casa. Passou a se informar sobre financiamentos imobiliários. 

Por diversas vezes, demonstrou incômodo com a sua dificuldade para se 

organizar nos seus compromissos, para dar conta do que planejava realizar e 

solicitava ajuda da terapeuta para tal. 
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Por morar no mesmo terreno que outros familiares, envolvia-se com os 

problemas dos irmãos e dos sobrinhos. Chegava a fornecer ajuda econômica a 

vários deles.  

Ao comunicar-se com parentes do interior e comentar do seu desejo de 

arrumar um companheiro, estes lhe falaram de um dos seus sócios que também 

expressava essa intenção e iniciaram um movimento para aproximá-los. Rosana 

passou então a se comunicar com o rapaz por telefone e depois de certo tempo, 

decidiu ir visitar esses familiares e conhecê-lo. 

Depois de ter conhecido esse rapaz, decidiram assumir o namoro e Rosana 

passou a visitá-lo uma vez por mês e a conviver com a família dele. 

Como uma das irmãs havia assumido os cuidados de quatro dos seus netos, 

pois a mãe desses havia se afastado, Rosana começou também a se ocupar com as 

crianças, dedicando muito do seu tempo a elas. 

Por vezes, queixava-se do alto grau de solicitações familiares, mas ainda 

apresentava dificuldades para colocar limites a elas. 

Após alguns meses, inscreveu-se num financiamento da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano (CDHU) para aquisição de um apartamento. 

Apresentou melhora quanto aos cuidados com a sua imagem, assumindo 

corte de cabelo e roupas mais joviais. 

   

 Considerações sobre o caso 

 

Rosana apresenta na sua história um longo período de dedicação quase 

exclusiva aos cuidados com a mãe doente, adiando alguns projetos em função 

disso. 

Após o falecimento da mãe, também se encontrava com problemas de saúde 

e necessitando dos cuidados de outros. Demonstrava incômodo com a sua situação, 

sentindo-se velha aos 47 anos, mas sem conseguir produzir modificações 

significativas no seu cotidiano, mesmo após ter obtido melhoras com o trabalho de 

reabilitação. 

A causa do seu AVCI, aos 43 anos, nunca foi esclarecida, pois anteriormente 

não apresentava nenhuma situação de predisposição. 
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Apesar de ter solicitado a sua aposentadoria por invalidez, após quatro anos 

da ocorrência do AVC, Rosana não havia se preparado para essa nova situação e 

parecia ocupar todo o seu tempo com os compromissos relacionados ao seu 

tratamento. 

Desde o início dos atendimentos, manifestava interesse em diversas 

atividades e cursos, mas não conseguia se organizar para efetivá-los. Essa 

dificuldade para organização foi reproduzida nas atividades que realizava nos 

atendimentos de Terapia Ocupacional e na inconstância em comparecer nos 

horários agendados. Esses fatos pareciam relacionados à dificuldade para 

concentração e atenção. 

À medida que foi se sentindo mais segura, retomou alguns cuidados com a 

sua casa e principalmente, passou a ajudar a irmã nos cuidados com os netos, 

reproduzindo novamente o que já havia vivido com a mãe, isto é priorizando o 

cuidado com o outro. 

Após iniciar o namoro com o rapaz que a família lhe apresentou, Rosana 

apresentou significativa melhora na auto-estima. Passou então a refletir sobre a sua 

dificuldade em efetivar investimentos pessoais que não incluíssem toda a família. 

Parece nesse momento iniciar um processo de individuação importante. 

Naquele momento, passou a se preocupar com a aparência, melhorando o 

auto cuidado. Nessa época, percebeu que já não necessita mais da bengala para se 

locomover e que as dificuldades que ainda apresentava não estavam diretamente 

relacionadas aos déficits motores os quais já haviam sido sanados com o processo 

de reabilitação. 

Conseguiu então conciliar um pouco mais os seus interesses e opiniões com 

os dos seus familiares. 

Após os oito meses de atendimento, passou a investir na possibilidade de 

aquisição da sua casa própria e analisar o resgate de seu sonho antigo de casar-se. 

Começou a incubar também o projeto de fazer peças artesanais com técnicas 

que já havia aprendido, tais como pintura, mosaico e bordado para vender e 

melhorar a sua renda mensal. 

A idéia de um curso de pós-graduação permanecia como uma possibilidade 

futura. 
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Não percebi que estava envelhecendo. De repente, perdi o fio da meada. 

Iolanda, 71 anos, casada, uma filha, duas netas. 

 

Nascida na área rural do interior do estado de São Paulo, é filha de pai 

espanhol, mãe italiana e tem seis irmãos. Desde pequenos, todos ajudavam os pais 

na roça e estudavam na escola rural onde terminou o curso primário. 

Quando estava com 18 anos, veio para a capital junto com a família e 

trabalhou como babá e ajudante de costura. 

Aos 20 anos, casou-se com um militar que lhe proporcionou um padrão de 

vida melhor. Após o casamento, deixou de trabalhar e passou a administrar o lar. No 

ano seguinte ao casamento, teve uma filha que aos dois anos de idade teve paralisia 

infantil permanecendo com graves seqüelas motoras. 

Iolanda passou então a dedicar-se aos cuidados e tratamentos da filha. Após 

vinte anos de casamento, descobriu a traição do esposo e exigiu o desquite. Depois 

da separação voltou a trabalhar, dessa vez como gerente numa floricultura, onde 

permaneceu por 25 anos. Cuidava da floricultura de domingo a domingo, como se 

fosse sua propriedade. 

Sua filha casou-se e teve duas filhas que foram criadas por Iolanda, pois a 

mãe não conseguia realizar os cuidados maternos adequados, por conta das suas 

incapacidades físicas. 

Depois de certo tempo, Iolanda também se casou novamente e passou a 

residir com as duas netas e o novo esposo. Dedicava todo o seu tempo à floricultura, 

aos cuidados da casa e das netas, não dispondo de tempo disponível para o lazer 

ou para as férias. 

O seu trabalho com o público lhe proporcionava muito prazer, pois lhe 

permitia conhecer várias pessoas e criar muitos vínculos sociais. 

Após 25 anos administrando a floricultura, o proprietário resolveu fechá-la. 

Iolanda resolveu solicitar a sua aposentadoria e passou a sonhar que teria todo o 

tempo disponível para fazer o que quisesse, já que suas netas já estavam adultas, 

trabalhavam o dia todo e estudavam à noite. 

Passados dois meses do seu afastamento do trabalho, Iolanda sofreu um 

AVCI, quando permaneceu por 25 dias hospitalizada. Na época, percebia as 
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alterações que se instalaram após o AVC, mas acreditava que voltaria a ficar como 

era antes. 

Ao retornar para casa, permanecia com seqüelas como uma afasia de 

expressão com limitações para leitura e escrita, diminuição do tônus muscular do 

lado esquerdo do corpo e o uso de uma bengala para auxiliar na sua locomoção. 

Iolanda não conseguia aceitar suas limitações, tinha crises de choro 

freqüentes e passou todo o tempo a comparar a imagem de uma mulher super ativa 

que tinha de si, antes, com a do momento: um nada. Não se conformava de não 

conseguir ler mais o jornal diariamente como fazia e de não sentir-se segura para 

sair só às ruas. 

O neurologista a encaminhou para a Fonoaudiologia e para a Fisioterapia, de 

onde foi também encaminhada para a Terapia Ocupacional. 

Quando iniciou o seu acompanhamento na Terapia Ocupacional, Iolanda 

permanecia o tempo todo sozinha em casa, pois seu marido e as netas trabalhavam 

o dia todo. Ainda apresentava dificuldades para retomar as tarefas domésticas, 

demonstrava grande insegurança para locomoção, conseguia se comunicar e 

manter diálogos apesar da afasia de expressão e assistia aos telejornais para suprir 

a falta que sentia da sua leitura diária. Demonstrava grande sentimento de 

desvalorização pessoal, com várias referências auto-depreciativas. Não acreditava 

que ainda tivesse capacidades preservadas. 

 

O Processo nos Atendimentos de Terapia Ocupacional 

 

No início dos atendimentos, mostrava-se bastante queixosa e intolerante. Sua 

irritabilidade era constante. Aos poucos, conseguiu ir relaxando e passou a 

aproveitar a proposta de experimentação de atividades e a se relacionar melhor com 

a terapeuta. Sua resistência inicial parecia vencida. 

Logo no princípio, escolheu uma atividade, pintura sobre tela que nunca havia 

experimentado, mas pela qual reservava grande admiração. Não apresentou 

dificuldades em escolher uma figura para reprodução e a começar a executá-la. 

Envolveu-se bastante com a atividade e passou a valorizar sua produção. Ao 

realizá-la, percebeu suas reais limitações deixadas pelo AVC, mas também 
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descobriu habilidades ainda bastante preservadas, a capacidade de aprender coisas 

novas e de descobrir novos interesses. 

Essa vivência proporcionou-lhe a oportunidade de compartilhar com a 

terapeuta a sua angústia e o medo que a ocorrência do AVC lhe causou. Medo da 

morte e da dependência. Sentia também revolta por não ter tido tempo de aproveitar 

do seu tempo livre, pois havia adoecido logo após se aposentar. 

Conseguiu, aos poucos, ir elaborando as perdas que havia sofrido e as 

mudanças que essas haviam proporcionado à sua vida. 

Passou a levar para casa os quadros que produzia e essa sua produção 

passou a ser o intermediário nas relações com o esposo e as netas as quais se 

queixavam de que, desde o AVC, Iolanda não conseguia falar de outro assunto e os 

queixumes eram sua única forma de comunicação com elas durante todo o tempo. 

Uma das netas passou a comprar materiais de pintura para que a avó 

pudesse produzir também em casa e valorizava muito suas habilidades. Seu 

sentimento de impotência foi diminuindo e sentia-se encorajada a prosseguir nessa 

exploração. Sua produção expressava certa vivacidade que já surgia também no seu 

contato com os outros. 

Aos poucos, Iolanda foi se sentindo segura para retomar os cuidados 

domésticos e, desta forma, recuperou também habilidades anteriores que ainda 

mostravam-se conservadas.  

Nesse período, retomou contatos mais constantes com uma irmã que morava 

próximo a São Paulo, inclusive convidando-a para visitá-la com mais freqüência. 

Após certo tempo, resolveu voltar às atividades manuais que anteriormente 

realizava com destreza como o tricot e o crochê. Durante certo tempo, com a ajuda 

da terapeuta, permaneceu relembrando as técnicas dessas atividades e depois 

passou a confeccionar algumas peças para uso próprio. 

Durante a realização dessas atividades, recordava-se do passado, 

lembrando-se das situações em que havia aprendido a executá-las e das pessoas 

que havia presenteado com as peças as quais confeccionava. Assim, foi resgatando 

a história da sua vida e das relações que lhe foram importantes. 

Nesse momento, parecia já haver retomado o fio da meada que achava que 

havia perdido, quando da ocorrência do AVC. 
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Apesar dos progressos, Iolanda ainda permanecia muito isolada, pois 

continuava a passar os dias em casa e só saía para vir a pé para o tratamento. Não 

cogitava arriscar-se a tomar uma condução para que pudesse se locomover para 

lugares mais distantes. Essa insegurança ainda mantinha-se bastante consolidada, 

apesar de já ter recebido alta da Fisioterapia e de conseguir locomover-se bem com 

a ajuda da bengala. 

Como mantinha grande interesse pela atividade de pintura sobre tela, foi 

estimulada durante um longo período, a freqüentar um Centro de Convivência onde 

poderia participar de um curso de pintura, aprimorar a sua técnica e ampliar seu 

universo de relações sociais. Mas, para isso, teria que se transportar de ônibus e 

Iolanda nunca se dispôs a aventurar-se nessa empreitada. 

Sua família alegava não ter tempo de acompanhá-la, pois as atividades do 

Centro de Convivência eram realizadas no horário comercial, quando todos estavam 

trabalhando. Iolanda não possuía condições econômicas que lhe permitiriam fazer 

uso freqüente de táxi ou contratar um acompanhante. 

Apesar de termos realizado ampla pesquisa, não foi encontrado nenhum outro 

local para o qual Iolanda pudesse locomover-se a pé e que oferecesse 

gratuitamente as atividades de convivência para as quais demonstrava interesse. 

Ao fim dos oito meses em que esse caso foi registrado, essa impossibilidade 

de locomoção para lugares um pouco mais distantes mostrou-se como um fator 

limitante para que Iolanda pudesse expandir seu universo de realizações e de novas 

inserções sociais. 

Atualmente, mantém os cuidados domésticos, permanece atualizada sobre os 

acontecimentos através da televisão, pois infelizmente não recuperou totalmente a 

sua capacidade para leituras, continua comparecendo às consultas e realizando 

algumas atividades manuais em casa. 

Sua auto-estima apresenta considerável melhora e o seu contato interpessoal 

é bastante agradável. 

Seus contatos sociais limitam-se aos familiares e a duas vizinhas com quem 

mantém relações de amizade. 
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Considerações sobre o caso 

 

Apesar de ter chegado para os atendimentos, ainda bastante abalada com a 

ocorrência do AVC e apresentando considerável sentimento de auto depreciação, 

Iolanda, desde o início, arriscou-se a aprender uma atividade desconhecida, 

demonstrando disponibilidade para experimentação de situações inéditas. 

Conseguiu valorizar a sua produção e reconhecer em si potencialidades 

preservadas e a relativizar então as suas reais limitações. Essa vivência lhe permitiu 

entrar em contato com os sentimentos em relação ao AVC sofrido e com o fato deste 

ter lhe colocado em contato com o medo da morte e de ter sido a sua entrada na 

velhice, pois até então, não se sentia envelhecendo. 

Através da sua produção na Terapia Ocupacional, conseguiu refazer as suas 

relações familiares, abrindo-lhe novas formas de comunicação. Proporcionou-lhe 

também segurança suficiente para retomar suas funções domésticas, seu lugar 

dentro do lar. 

Ao retomar antigas habilidades, conseguiu também recordar a sua história, a 

capacidade que apresentava para lidar com mudanças, valorizar vivências e papéis 

já exercidos na sua vida como os cuidados com a filha deficiente, o refazer da sua 

vida conjugal através do segundo casamento e a educação das netas. 

A recuperação da sua auto-estima promoveu também uma melhora evidente 

no seu contato com a terapeuta que, posteriormente, refletiu-se também no contato 

com as vizinhas com as quais mantinha relações de amizades. 

A ampliação dos contatos sociais de Iolanda, bem como a criação de projetos 

para além do ambiente familiar e arredores, mostrou-se limitada promovendo a 

estagnação da evolução do caso nesse sentido. 

Este fato pode ser relacionado à falta de retaguarda familiar que pudesse lhe 

proporcionar um acompanhante familiar para a sua circulação às ruas, já que 

Iolanda, em princípio, não se disponibilizou a arriscar-se locomover-se para 

distâncias maiores.  

As condições de acessibilidade e adequação dos meios de transportes 

disponíveis na cidade também não contribuem para transmitir segurança às pessoas 

que apresentam algumas necessidades especiais. 
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Outro fator a ser apontado é a carência de serviços especializados de 

acompanhantes para idosos que sejam gratuitos. 

As condições econômicas de Iolanda não lhe permitem acesso a serviços 

particulares e os serviços gratuitos na comunidade que ofereçam cursos ou 

atividades sociais ainda são insuficientes. 
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5.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 
 

A maioria dos sujeitos dessa pesquisa possuía o mesmo histórico: início 

precoce no trabalho e inteira dedicação à sua extensa carga horária. As justificativas 

para este fato foram de necessidade econômica, mas também de sentimentos que 

envolvessem prazer e realização com a vida profissional. 

Essa constatação coincide com o que já foi descrito na revisão bibliográfica 

realizada pelos autores Santos (1990) e Sennett (2005), que descrevem o trabalho 

como promovedor de sentido para a vida, do senso de auto-respeito, do sentimento 

de utilidade, da fonte de criatividade e de engajamento social. 

Além da dedicação ao papel profissional, a família também esteve presente 

no continuum das suas vidas. 

Mesmo as mulheres que não se casaram e não tiveram filhos, dedicaram 

muito do seu tempo e investimento aos cuidados com os familiares. 

Os sujeitos analisados demonstraram ter priorizado o eixo da sua 

sociabilidade no âmbito das relações familiares. 

Outro aspecto constante na vida desses sujeitos foi a dedicação às atividades 

religiosas. Embora tivessem opções por crenças diferentes, estas sugeriram ocupar 

um lugar de dedicação e motivação importante para todos os pesquisados. 

Geertz (1989) discorre no trecho a seguir sobre as funções estabelecedoras 

de disposições e motivações que a religião pode cumprir: 
 
 

[...] religião é um sistema de símbolos que atua para 
estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras 
disposições e motivações nos homens através da 
formulação de conceitos de uma ordem de existência 
geral e vestindo essas concepções com tal aura de 
fatualidade que as disposições e motivações parecem 
singularmente realistas. (p. 67). 
 
 

O autor define os elementos simbólicos como “formulações tangíveis de 

noções, abstrações da experiência fixada em formas perceptíveis, incorporações 

concretas de idéias, atitudes, julgamentos, saudades ou crenças” (p. 68). 
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Geertz (1989) analisa ainda que os símbolos sagrados podem sintetizar o 

ethos de um povo, como o seu caráter, suas disposições morais e estéticas e sua 

visão de mundo. 

Desta forma, a religião pode trazer parâmetros de comportamento e 

explicações para a existência, fato explicitado por um dos sujeitos pesquisados na 

explanação sobre a sua escolha do Kardecismo como fonte de estudo e prática 

religiosa. 

A aposentadoria vivenciada como crise foi um critério de seleção para a 

pesquisa. Os sujeitos participantes se enquadravam nas características descritas 

por Santos (1990), nas categorias aposentadoria recusa e aposentadoria 

sobrevivência, também já abordadas na revisão bibliográfica e novamente descritas 

aqui, tais como: a identidade pessoal marcada pelo papel profissional, a não 

aceitação da aposentadoria e a ausência de projetos de vida fora do trabalho. 

O caso de Marcos, por exemplo, demonstrou-nos que o atendimento com um 

tempo considerável na pré-aposentadoria mostrou-se bastante produtivo. Este fato 

permitiu o planejamento desta com a eliminação de problemas que pudessem 

comprometê-la, como a dívidas que havia contraído a melhora do seu estado de 

saúde e a organização para esse momento com a incubação de novos projetos que 

incluíam toda a família. 

Os sujeitos pesquisados referiam não perceber o seu processo de 

envelhecimento até entrarem em contato com a aposentadoria ou a sua 

proximidade. Este fato foi observado independente da idade cronológica. 

Demonstraram ter interiorizado o sentimento de que se não estão mais aptos ao 

trabalho, estão velhos. 

Esse dado corrobora também com o que já foi descrito em literatura sobre a 

entrada simbólica na velhice que pode ser provocada por alguns eventos que 

ocorrem na vida dos sujeitos e que se caracterizam como rupturas do percurso da 

existência, sendo o afastamento do trabalho um fato importante nesse momento da 

vida. 

Diante disso, alguns sujeitos da pesquisa reagiram de forma positiva 

buscando ajuda de imediato; outros, apenas a procuraram após a instalação de 

quadros clínicos diversos cujo início foi associado ao começo da aposentadoria. 

  



 105

Não fazemos aqui a relação direta de envelhecimento com a doença, mas sim 

consideramos a falta de perspectivas de futuro e de lugar social como facilitadores 

do adoecimento, descrito por Almeida (2005): 
 
 

Mas quando lançamos o idoso no passado e cerceamos 
qualquer possibilidade de este retorno se articular com o 
presente e projetar o futuro, adubamos a emergência de 
várias formas de descompensação. É possível que certas 
patologias associadas à velhice venham a ser revistas se 
consideradas a partir da negação de futuro, tantas vezes 
imposta aos idosos. (p.106). 

 
 

Para alguns, o adoecimento os colocou numa situação de maior fragilidade e 

dependência. As reações diante destes fatos também foram diversas. Alguns 

demonstraram recursos para mudar essa situação e responderam à intervenção da 

Terapia Ocupacional promovendo a elaboração das mudanças ocorridas e 

conseguindo planejar novos trajetos.  

Esse processo apontou estar intimamente ligado às condições pessoais para 

entrar em contato com angústias, limites e com a capacidade de enfrentar situações 

inéditas apresentadas pelo sujeito no percurso da vida. 

Essa conexão é ilustrada por Calado (2004) nos seguintes trechos: 
 
 

 [...] a capacidade de reação depende de toda uma vida 
durante a qual ter-se-á reagido, adaptando-se mais ou 
menos bem, a difíceis situações de ruptura, de ordem 
material ou psicológica (p. 70). [...] A capacidade de 
resistir, de forma positiva, às vicissitudes da idade maior, 
resulta, em boa parte, das experiências de superação 
das diferentes rupturas, das diferentes perdas, com que 
os idosos se confrontaram ao longo do seu percurso (p. 
71). 

 
 

Dadas essas condições, o campo de experimentação proposto pela Terapia 

Ocupacional mostrou ser facilitador da: possibilidade de resgatar a história de cada 

um, de elaborar perdas, criar novas possibilidades e de promover a reorganização 

do fazer através da sua experimentação. 

Sua articulação com o campo da Gerontologia através da compreensão do 

envelhecimento nas suas facetas bio-psico-sociais, permitiu conciliar a abordagem 

dos quadros de adoecimento: AVC, depressão, Doença de Parkinson, ansiedade, 
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apresentados pelos sujeitos da pesquisa com a criação de projetos e a 

reorganização do seu cotidiano. 

Desta forma, a Terapia Ocupacional na área do envelhecimento pode ampliar 

sua atuação para além da reabilitação funcional e do incentivo para as atividades de 

lazer através da incorporação da noção de saúde como produção de vida, centrada 

no fazer humano e no estabelecimento de um contínuo agir sobre o mundo. 

Levando em conta a condição desejante do idoso, a Terapia Ocupacional 

passará a olhá-lo como um sujeito que se reaproriará da condução dos seus 

investimentos, e não mais como alguém que é mero objeto de cuidados. 

Essa nova perspectiva de atuação da Terapia Ocupacional é traduzida por 

Castro, Lima e Brunello (2001) no trecho a seguir: 
 
 

Não se trata de construir modelos, receitas, bulas, 
indicações de atividades, mas de construir com cada 
paciente, junto com ele, uma trajetória singular, um 
projeto de vida, uma forma de sair das malhas 
aprisionantes de uma vida relegada a espaços restritos e 
estreitos. Trata-se de ampliar a vida, buscar 
interlocuções, conexões, favorecer encontros, possibilitar 
trânsitos novos, empreender um conjunto de ações que 
se tornarão uma nova “ponte” de interação do sujeito com 
a época e o local no qual vive, configurando assim, a 
partir das atividades, uma nova entrada social. (p.57). 

 
 

O tempo de cada um também tem que ser considerado. Nos oito meses de 

observação, cada sujeito pesquisado mostrou um ritmo diferente no processo. Os 

que já tinham no seu histórico características para exploração e conhecimento de 

situações novas mostraram um ritmo mais rápido; outros, com características mais 

dependentes, apresentaram um processo mais lento. 

A delimitação do tempo da observação foi estabelecida para fins da pesquisa 

a qual mostrou que o respeito ao tempo e processo de cada indivíduo é 

fundamental. Esse desenvolvimento está intimamente ligado à subjetividade e 

história de cada um, sendo desta forma, único e não passível de normatização. 

Ao passo que alguns, nesse período de oito meses pré-estabelecido, 

conseguiram elaborar as mudanças, criar e dar encaminhamento a novos projetos; 

para outros, foi um tempo suficiente apenas para o início de vínculo com a 
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terapeuta, para entrar em contato com suas angústias e o princípio de expressão 

dos seus sentimentos. 

Observou-se que em relação aos projetos de vida, foram demonstradas as 

possibilidades de manutenção de investimentos anteriores como os cuidados 

familiares e as atividades religiosas, bem como do resgate de projetos antigos que 

haviam sido abandonados e da criação de talentos nunca antes explorados. 

Em relação aos projetos de vida resgatados ou criados, foram observadas 

diferenças em relação à questão de gênero.  

As mulheres apresentaram tendência para criarem ou resgatarem projetos 

pessoais relacionados ao cuidado de si e conciliá-los com os cuidados em relação 

aos familiares, os quais eram exercidos antes. 

Já, em relação aos homens, não foi observada essa intenção para criação de 

projetos exclusivamente pessoais, pois estes eram relacionados à criação de 

projetos que tinham os familiares como co-operantes ou se adequavam aos projetos 

de outro familiar. 

Foi observado também que, em relação aos sujeitos masculinos pesquisados, 

a função de chefe familiar esteve todo o tempo presente, seja no movimento de 

resgatá-la ou no sentido de expressar as conseqüências da perda desse papel e a 

angústia que este fato provocava. 

As mulheres explicitaram maior preocupação com o aumento da renda 

familiar. 

Podemos analisar esse dado em relação ao fato de que atualmente as 

mulheres já trazem em sua história o hábito de conciliarem o seu papel profissional 

com os cuidados de outros, como filhos ou outros familiares. A sua participação 

econômica na renda familiar também parece ser algo já assimilado por elas. 

Os que apresentaram menor autonomia tiveram maiores limites na expansão 

dos seus projetos no que se relaciona à ampliação da circulação social.  

Quaresma (2004) aborda a questão da autonomia da seguinte forma: 
 
 

Dificuldades de autonomia são cotidianos difíceis, 
marcados por limitações materiais, físicas e também 
relacionais [...] mais não é do que o produto da trama de 
fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais e até 
circunstanciais, presentes ao longo da vida. (p.44). 

  



 108

 
 

A escassez de recursos sociais que possam oferecer atividades sócio-

culturais e educacionais gratuitas mostrou-se como um fator limitante para a 

ampliação e aprofundamento dos projetos pessoais dos sujeitos pesquisados e 

apesar de extensa procura, nesse sentido, pela pesquisadora e por alguns dos 

sujeitos participantes, foram poucas as oportunidades encontradas. 

A situação econômica dos aposentados aqui abordados não lhes permitiu a 

adesão a cursos ou filiação a clubes particulares que pudessem oferecer as 

atividades de seus interesses.  

Os sujeitos que apresentaram menor autonomia quanto à sua locomoção, 

tiveram maiores dificuldades para freqüentarem os recursos da comunidade. A 

inadequação dos meios de transporte e mesmo a falta de acompanhantes, devido à 

indisponibilidade dos familiares, ampliaram as dificuldades de acesso dessas 

pessoas. 

Essa observação reforça o fato de que os projetos subjetivos encontram-se 

adequados à realidade de cada um e de que os idosos, com piores condições 

econômicas, encontram maiores barreiras para a concretização das suas 

expectativas. 

É como descrito por Lopes (2006, p.95): “A revisão de projeto de vida, 

adequando-o à realidade atual, inclusive do ponto de vista das condições pessoais, 

orgânicas e econômicas, indica soluções criativas e individuais”. 

Todos os sujeitos que conseguiram elaborar novos investimentos 

demonstraram melhora do seu estado de saúde, inclusive com a extinção de alguns 

sintomas que apresentavam no início dos atendimentos. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

A compreensão do envelhecimento como um processo complexo nas suas 

dimensões bio-psico-sociais não é possível de ser contemplada por uma única 

disciplina. 

A Gerontologia no seu caráter interdisciplinar transcende o conhecimento 

técnico mais fragmentado integrando teorias e métodos, o que possibilita novas 

compreensões e ações mais satisfatórias para as questões que a longevidade 

introduz na sociedade contemporânea. A integração de conhecimentos promove a 

busca de elementos gerais e comuns de cada disciplina, permitindo a co-existência 

das especificidades integradas dentro de uma compreensão complexa dos eventos. 

A interlocução da Terapia Ocupacional com a Gerontologia gera um avanço 

da atuação desses profissionais no campo do envelhecimento por meio da aquisição 

de novos conhecimentos no sentido do empreendimento de novas práticas. 

A apreensão do envelhecimento como processo de vida capacita o terapeuta 

ocupacional para além da promoção da reabilitação neuro-motora e/ou cognitiva 

nesse campo, superando desta forma, a atuação técnica fragmentada que foi 

incorporada na prática no decorrer da sua história. Cria-se a possibilidade de esse 

profissional auxiliar junto aos idosos também na abordagem de processos e 

vivências que necessitem ser completados e integrados para que novos sentidos e 

significados sejam incorporados, outros trânsitos e possibilidades criados, permitindo 

assim, o resgate do continuum da vida com sentido e prazer. 

A aposentadoria é vivenciada por muitos como um momento de ruptura que 

pode assumir grande importância nos sentimentos de exclusão e de solidão na vida 

das pessoas, bem como de eliciador de agravamentos de saúde.  

O profissional de Terapia Ocupacional possui arsenal e formação técnica que 

lhe possibilita escutar, compreender, diagnosticar e colocar-se como interlocutor das 

reais necessidades desse sujeito. Paralelo a isso, pode apresentar um campo de 

experimentação do fazer que possibilite a aquisição de novos conhecimentos e 

aprendizado para delinear novos projetos de vida.  
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Nessa pesquisa, a idade cronológica ou o tempo de aposentadoria não se 

mostraram como fatores de impedimento ou de limitação para a construção de 

novos projetos. 

De acordo com a compreensão dinâmica dos sujeitos e do processo de vida 

que embasou este trabalho, consideramos que esses projetos foram escolhas 

realizadas naquele momento da vida dessas pessoas e que trazem como essência, 

a possibilidade de serem revistos posteriormente. 

Em um dos casos pesquisados, a preparação para a aposentadoria mostrou-

se de grande importância por ter possibilitado a oportunidade de o sujeito organizar-

se com antecedência e com tempo hábil para assimilar as possíveis mudanças que 

essa nova situação poderia trazer. Este fato trouxe a chance de ingresso a essa 

nova fase com mais conforto e tranqüilidade. 

Esse dado reforça a necessidade de programas de preparo para a 

aposentadoria que podem se caracterizar como ações preventivas à vivência de 

crises e de rupturas no continuum da vida. 

Diante do ritmo apresentado pelos sujeitos desse estudo, colocamos em 

questão os programas de pré-aposentadoria que vêm sendo oferecidos por algumas 

empresas e que, na sua maioria, limitam-se a poucos encontros que ofereçam 

informações sobre direitos trabalhistas e sobre a necessidade de aproveitamento do 

tempo livre. 

O processo de elaboração do abandono das atividades de trabalho e a 

possibilidade de reorganização da vida na pós-aposentadoria mostraram-se mais 

complexos do que a mera assimilação de informações, demandando uma 

abordagem mais longa em respeito ao ritmo individual dos sujeitos; não sendo 

possível desta maneira um único padrão do qual não considere o perfil e a história 

das pessoas abordadas. 

A criação de grupos de Terapia Ocupacional em propostas de preparação e 

organização para a aposentadoria surge como um novo recurso a ser implementado.  

A vivência em grupo possibilita a troca de experiências e o aumento da 

sociabilidade. Singulares histórias são resgatadas e novos sentidos podem surgir. O 

campo de experimentação do fazer que esses grupos proporcionam, promove o 

reconhecimento de reais limites e possibilidades, bem como facilitam a 
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experimentação do novo, das capacidades criativas e da aquisição de novos 

conhecimentos, linguagens e práticas. 

Essas atividades podem promover uma efetiva interação social e diferentes 

possibilidades para essa inserção. 

O tempo de duração desses grupos deve ser definido de acordo com o perfil 

dos seus integrantes e com a demanda explicitada por eles. 

A possibilidade de resposta a essa abordagem e a viabilidade de construção 

de novos projetos de vida estão intimamente relacionadas à história de vida, 

situação social e cultural dos sujeitos. 

A consideração aos projetos construídos de forma tão singular permite ao 

terapeuta ocupacional despir-se do perfil de adaptador ou normatizador do 

comportamento às normas sociais, como já esteve inscrito na história dessa 

profissão, em respeito à construção de inovadoras concepções de saúde que 

promovem um novo perfil profissional. 

Os projetos elaborados pelos sujeitos participantes foram extremamente 

particulares. Diversas foram as escolhas apresentadas as quais não se limitaram 

apenas a revisões de papéis profissionais ou sensibilização ao voluntariado. 

A possibilidade das pessoas aposentadas vivenciarem uma diversidade maior 

de alternativas, tais como: a conciliação de projetos pessoais com outros os quais se 

relacionem aos cuidados de outrem, o equilíbrio de atividades que revertam renda 

com outras que lhes proporcionem lazer e descanso, gera uma mudança na 

multiplicidade de papéis, bem como a prevenção de futuras crises, caso uma dessas 

opções não seja possível em outro momento da vida. 

O baixo valor das aposentadorias mostrou-se como um fator limitante para a 

concretização de alguns projetos elaborados pelos sujeitos pesquisados. 

A indisponibilidade de recursos econômicos pessoais para serem investidos 

em atividades educacionais e culturais associada à escassez de oferta de serviços 

públicos com esse perfil, tornou mais restrita a possibilidade de encaminhamento de 

alguns dos projetos elaborados. 

Os sujeitos que apresentaram menor autonomia quanto à locomoção tiveram 

mais uma agravante para o acesso aos serviços devido às más condições dos 
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transportes urbanos que ainda não se adaptam às reais demandas de portadores de 

necessidades especiais. 

A não oferta de serviços gratuitos de acompanhantes para idosos e a 

impossibilidade dessa função ser exercida por um familiar também se colocaram 

como um limite para a expansão das atividades desses sujeitos mais dependentes 

para locomoção. 

Esses fatos reforçam a necessidade de maior sensibilização e envolvimento 

dos órgãos públicos e da coletividade nas questões que limitam a real inclusão dos 

idosos na sociedade, através de ações que se tornem efetivas ao impedimento do 

seu isolamento social.  

Devemos nos atentar às más condições econômicas dos aposentados que 

não permitem a manutenção ou obtenção de condições dignas para um 

envelhecimento saudável, bem como para a escassez de serviços gratuitos que 

respondam às suas reais necessidades. 

Oferecer oportunidades que colaborem para a superação do estigma de 

inatividade ligada aos que se aposentam; da união imediata do afastamento do 

trabalho com a entrada na velhice e, desta, com doença; e perda de autonomia para 

administrar as suas vidas e os seus desejos; fazem-se imprescindíveis em uma 

época que todos passam a viver mais. 

Há que sensibilizar a todos para a necessidade de preparação para o 

processo de envelhecimento como algo natural ao processo da vida e dispor-se para 

uma atitude positiva em relação à aposentadoria, destituindo-a da marca de um 

período exclusivo de perdas e isolamento, considerando-a como plausível de novos 

desafios e oportunidades.  

A preparação para a aposentadoria previne impactos e rupturas os quais 

podem provocar importantes comprometimentos sociais e da saúde dos indivíduos. 

Quebrar a associação de idade avançada com desvalorização e estagnação 

possibilita a continuidade de emancipação como direito de todos os sujeitos, 

independentemente da sua idade cronológica. 

A mudança das concepções estigmatizantes sobre o avanço da idade é 

primordial para que toda a sociedade se conscientize das transformações ainda 

necessárias para abranger a grande população de idosos que a longevidade tem 

promovido. 
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Esta é uma missão de todos. Cabe aos profissionais que trabalham com a 

questão do envelhecimento estar atualizando a sua prática por meio da assimilação 

da complexidade desse processo, segundo os pressupostos da Gerontologia. 

É de primordial importância também a criação de oportunidades para que os 

idosos se conscientizem de suas potencialidades que venham a permitir a 

manutenção da emancipação e o exercício da sua cidadania. 

Mas, essas ações só serão efetivas se a coletividade estiver preparada para 

acolher e oferecer os recursos necessários para a efetivação desses projetos, 

criando possibilidade de se tornarem realidade. 

Que seja possível concretizar os sonhos, como proposto por Adélia Prado 

(1999, p. 88): 

“O sonho encheu a noite, extravasou pro meu dia, encheu minha vida e é dele 

que vou viver, porque sonho não morre”. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Por este instrumento de autorização por mim assinado dou pleno 

consentimento à aluna do Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Regina Maria Tiveron – para realizar 

coleta de dados que serão utilizados na pesquisa: A Terapia Ocupacional no campo 

da Gerontologia: uma contribuição para projetos de vida.* 

Tenho pleno conhecimento que não haverá desconforto, danos e/ou riscos à 

minha pessoa decorrentes da pesquisa. Tenho ainda a liberdade de me recusar a 

participar ou retirar-me em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e 

sem prejuízo, tendo assegurado a garantia de sigilo e privacidade quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa além de não haver nenhuma forma de 

indenização ou ressarcimento das despesas decorrentes da participação na mesma. 

Concordo plenamente que todos os dados obtidos e quaisquer outras 

informações concernentes aos mesmos, constituam propriedades exclusivas da 

aluna, à qual dou pleno direito de retenção, uso na elaboração da pesquisa e de 

divulgação em atividades didáticas do país e do estrangeiro respeitando os 

respectivos códigos de ética. 

 

 

 

Assinatura                                                                  RG 

 

 

 

* Título provisório 

Pesquisadora: Regina Maria Tiveron 

 Fone: (11) 8167-7210  /  e- mail: reginativeron@superig.com.br 
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ANEXO 2 
Roteiro de Entrevista  

 
 

Dados Pessoais: 
 
Idade:                                             Sexo: 
Nacionalidade:                                        Local de nascimento:                      
Data de nascimento: 
Escolaridade:                                       Estado civil: 
Endereço:                                              Bairro:                                        Fone: 
Reside em casa própria? 
Quantas pessoas residem na casa? 
Profissão: 
Em qual empresa se aposentou? 
Em que função se aposentou? 
Há quanto tempo? 
Valor da aposentadoria: 
Renda familiar: 
 
História de Vida e História Ocupacional 
 
Como foi a sua infância? 
Possui irmãos?                                    Quantos? 
O que gostava de fazer quando criança? 
Tinha amigos? Brincava? 
Com quantos anos iniciou os estudos? 
O que achava das disciplinas da escola? Tinha preferências ou dificuldades em 
alguma delas? 
Fatos marcantes da infância e juventude. 
Com quantos anos se casou? Teve filhos? 
Com quantos anos começou a trabalhar? Em que função? Essa função foi uma 
escolha ou oportunidade de emprego? 
Trocou de emprego ou mudou de função, durante a vida profissional? 
Gostava do que fazia? Qual era a carga horária de trabalho? 
Como era a relação com os colegas de trabalho e com a chefia? 
Como conciliava as atividades profissionais e a família? 
Costumava tirar férias? Com que freqüência? O que fazia no período de férias? 
O que fazia nos períodos de folga e finais de semana? 
Tinha atividades de lazer? Quais? 
Por quais atividades se interessava, além do trabalho? Se não chegou a realizá-las, 
qual foi o motivo? 
Investia em alguma atividade além da profissional e abandonou? Por quê? 
Participa ou participou de algum tipo de movimento social? (grupos religiosos, assoc. 
de bairro, sindicatos, etc.). 
 
Descrição da rotina atual 
 
Organização do dia/dia: 
Convivência social: 
Relacionamento familiar: 
Interesses atuais: 

  


