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Para a Constituição de Novas Práticas em 
Terapia Ocupacional. 

Maria do Carmo Castiglione 

Sabemos que há uma dificuldade generalizada em lidar bem com a 
deficiência física. Esse comportamento parece ter suas raízes no âmbito 
social, e consequentemente, no cultural. A 16gica dos valores sociais 
dominantes determina o perfil que os indivíduos devem configurar, a fim 
de se integrarem na sociedade. Aqueles que por uma ou outra razão, fogem 
do prescrito, tomam-se presas fáceis da violência, da intolerância, do 
6dio, do preconceito, do desprezo dos olhares enviesados, e, 
frequentemente, são encarados como cidadãos de segunda classe. 

O terapeuta ocupacional enfrenta cotidianamente o ideal de estética 
corporal que a sociedade defme e os atributos ligados ao padrão esperado. 
Pode-se dizer enfrentar porque, na verdade, ele lida com indivíduos que 
desejam ter qualidades, de que foram privados. Por não conhecer, na 
profundidade necessária, o emaranhado dos fenômenos psicossociais 
suscitados pela questão, a atuação de um profissional dessa área frente à 
pessoa que apresenta o corpo imperfeito está, no meu entender, aquém do 
possível e do desejável. 

Partindo da discussão conceitual de Canguilhem, em "O normal e o 
patol6gico" (1990), toda doença é, basicamente, uma situação de déficit; 
no entanto, uma alteração bioquúnica é insatisfat6ria para explicar uma 
doença: ela s6 adquire significado quando referida à totalidade do homem 
doente. Ou seja, Canguilhem consegue dar uma visão abrangente do ser 
humano, ao pensar o biol6gico, o psicol6gico e o social a um s6 tempo. 
Por isso, o limite entre o normal e o pat610gico é impreciso para diversos 
individuos considerados simultaneamente, num dado momento. Por outro 
lado é perfeitamente preciso para um único e mesmo indivíduo, considerado 
em diferentes pontos do mesmo tempo. Para o autor, mais do que o homem, 
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é a própria vida que institui suas nonnas, que são ao mesmo tempo 
condições de sua preservação e luta contra os perigos que a ameaçam. 

Há portanto uma nonnatividade biólogica que significa: a vida dita 
as normas que lhe permitem manter-se e crescer, e dita novas normas 
quando se vê ameaçada. 

O "normal" é, pois, um valor estabelecido pela vida em sua própria 
defesa e interesse. O "normal" é aquele que sente que pode arriscar, porque 
tem a plasticidade necessária para fazê-lo. Faz parte da saúde, diz 
Canguilhem, poder abusar da saúde. 

É o doente - e não o são - quem faz economia, pois tende a reduzir 
suas normas e estabilizar suas condições de vida. Dessa forma é a partir 
do próprio indivíduo, considerado à luz de sua história, que se pode chegar 
à conclusão do corte existencial por uma doença. 

Outro aspecto que precisa ser considerado quanto ao encadeamento 
de fenômenos ligados à doença é assinalado por L.A. Amaral. "Algo 
ocorre com o indivíduo (de forma congênita ou adquirida) em função 
de uma cadeia de circunstâncias (etiologia) provocando alterações na 
estrutura ou funcionamento do corpo (patologia). Essas alterações 
(manifestações), se evidentes, são exteriorizadas por anomalias na 
estrutura ou aparência, ou ainda no funcionamento de um orgão ou 
sistema (deficiência) alterando a capacidade de realização (incapacidade), 
o que pode colocar o indivíduo em situação de prejuízo (des-vantagem), 
resultante de deficiência ou incapacidade, em relação a outros 
indivíduos de seu grupo", (p.49). Esse encadeamento é o substrato do 
documento da O.M.S. - Secretariado Nacional- 1989, que identifica as 
categorias de deficiência, incapacidade e desvantagem, no sentido de 
estabelecer qual a importância e a ordem de grandeza dos problemas 
implicados em cada uma delas e quais os recursos necessários à 
solução dos mesmos. 

O encadeamento de fenômenos ligados à doença extrapola a própria 
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doença em seus aspectos individuais, na medida em que repercute 
culturalmente. Na verdade, encontra-se aí um conjunto de conceitos -
estigma, estereótipo, preconceito e atitudes, que devem ser estudados mais 
profundamente. 

Estigma refere-se a uma "marca" que um indivíduo possui e que o 
distingue pejorativamente dos outros. Tal diferença, por sua vez, leva à 
segregação social. Criam-se, assim, visões estereotipadas do real, 
notadamente no campo das relações sociais. Quando falamos do real, 
estamos próximos do campo do preconceito que, nas palavras de 
Klineberg, se "refere a pré-julgamento, um sentimento ou resposta 
antecipadaem relação a pessoas ou coisas e portanto, não baseados em 
experiência real. Pode ser positivo ou negativo ... " (1959, p.590). 

O resultado desses aspectos tende a viabilizar a ação social dos 
indivíduos portadores de deficiência física. Ainda que se observe hoje em 
dia a presença de um discurso mais integrador, a pessoa portadora de 
deficiência física não tem seus direitos reconhecidos pela grande maioria 
das culturas. Daí o fato de ser necessário e urgente repensar como os 
conceitos discutidos acima se relacionam e se congregam, constituindo 
um sistema sócio-cultural ambíguo e contraditório, no que concerne à 
pessoa portadora de deficiência física. 

Há, assim, que se assegurar, por exemplo, o direito de livre 
locomoção e, para isso, os meios de transporte coletivo precisam ser 
revistos. A construção de edifícios requer nova regulamentação que 
garanta a ausência de barreiras arquitetônicas (revisão de largura das portas, 
introdução de escadas rolantes, rebaixamento das guias para facilitar a 
travessia com cadeira de rodas). Outros fatos que impedem o acesso à 
educação, à cultura e ao lazer estão de igual modo, a requerer urgente 
revisão. Cabe, também, discutir e propor soluções para que as pessoas 
portadoras de deficiência concorram, em igualdade de condições no 
mercado de trabalho. 

Com bases nessas preocupações, vejo como tarefa fundamental do 
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docente de terapia ocupacional, sair dos limites estreitos de uma atividade 
profissional interessada quase exclusivamente nos aspectos curativos e 
individuais da doença, para visar a promoção da saúde. É preciso 
questionar os modelos vigentes na terapia ocupacional, propondo o reexarne 
da fonna de intervenção do terapeuta ocupacional. É preciso consolidar 
uma linha de pensamento que sugere a inserção cada vez maior da terapia 
ocupacional na realidade social. Essa ação mais abrangente e globalizante, 
deve estar embasada numa reflexão mais ampla sobre o homem e a 
sociedade, a saber: em uma análise do meio de vida desse homem e na 
realidade institucional nas quais se encontra inserido. Essa postura deve 
possibilitar o rompimento com muitos preconceitos e estigmas, na medida 
em que amplia os espaços onde o indivíduo se expressa como sujeito de 
sua própria história e do processo social, o qual inclui, mas não valara, a 
própria deficiência. Isso significa lidar não com rótulos imobilizantes e, 
sim, com as potencialidades e as limitações de qualquer indivíduo concreto, 
sem perder de vista que o caráter de toda intervenção técnica específica 
deve ser o de ampliar, cada vez mais, as possibilidades da relação 
terapêutica, ou seja, pennitir que o indivíduo se expresse na sua inteireza, 
enfrentando os diferentes problemas que nelas são encontrados. 

É necessário abordar o indivíduo portador de deficiência física na 
sua totalidade e refletir sobre o lugar da patologia tanto na problemática 
do deficiente quanto na postura técnica do profissional; conhecer as 
diferentes fonnas de manipulação e auxílios adaptativos, que contribuam 
para que o indivíduo adquira novas habilidades ou que objetivem o 
fortalecimento da musculatura e a recuperação das funções motoras ou da 
sensibilidade. É fundamental a reflexão de que a busca de uma vida 
saudável implica conhecer as diversas possibilidades de elaboração de 
uma vida equilibrada. Isso é muito mais do que eliminar os obstáculos 
físicos. 

Precisamos objetivar uma nova proposta de atuação que possibilite 
a superação da descontextualização, fragmentação e dicotimização do 
indivíduo, em geral. Na tentativa de sair do impasse da fragmentação do 
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homem em diferentes esferas (da qual a primeira delas é a física x mental), 
sujeitas, cada uma, a juízos de valor. Elegi e destaco como referencial 
teórico para minha atuação profissional Lúria e Jung. Na verdade, a 
construção deste sistema não comporta nenhuma síntese fácil. Mas, em 
linhas gerais pode-se dizer que os princípios que governam o 
funcionamento do cérebro humano, tal como descrito por Lúria, pennitem 
a apreensão do indivíduo como um todo, retirando, assim, o foco do 
problema do orgão lesado. Da mesma fonna, adotando a ótica junguiana, 
evidencia-se que o corpo humano não se reduz à essência mecânica de 
toda e qualquer realização do ser: é sobretudo um todo personalizado. 
Centrando-se no portador de deficiência física à luz de tais abordagens, 
toma-se imprescindível que, em terapia ocupacional, sejam oferecidos 
tratamentos dinâmicos e individualizados que contemplem a singularidade 
da personalidade do paciente. Viver como totalidade - e ensinar a viver 
como totalidade - fazem parte da terapia ocupacional bem sucedida. 

Finalizando, gostaria de comentar um trabalho de pesquisa que 
realizei junto aos alunos matriculados na disciplina "Terapia Ocupacional 
Aplicada às Funções Corporais e suas Alterações f' no primeiro semestre 
de 1993. Meus objetivos eram identificar os conceitos "espontâneos" sobre 
a visão de corpo e sobre a visão de deficiência física que esses alunos 
tinham e os motivos que tomam difícil lidar com o corpo da pessoa 
portadora de deficiência. Gostaria de verificar também, se através da 
apropriação de conceitos científicos no decorrer do curso, seria possível 
transfonnar essa visão. 

Isso porque, como docente, estou buscando as concepções que 
facilitam e/ou impedem uma relação profissional de qualidade. 

Quanto às noções referentes ao corpo, os resultados da pesquisa 
indicam que, já antes do curso, as atitudes culturais voltadas para o corpo 
parecem estar passando por uma transfonnação onde se pode estabelecer 
uma relação de identidade e igualdade entre o corpo e a psique - o EU. 
Após o contato com algumas teorias e autores a respeito do tema do corpo 
é possível notar que houve interação dos conceitos espontâneos e 
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científicos. Alguns alunos, mais que os outros, conseguem traduzir 
exatamente o que vem sendo discutido no curso, na busca de compreender 
o fenômeno "corpo humano". O corpo é expressão do EU, deve ser visto 
como uma UNIDADE. Trata-se, portanto, da produção de um conceito 
que exige a capacidade de abstração e de reflexão sobre as questões que 
se colocam em relação ao corpo. 

Quanto à visão de deficiência física é possível observar que há nos 
alunos, no início do curso, uma ambiguidade com relação ao indivíduo 
portador de deficiência física. Alguns chegam a considerar a pessoa 
portadora de deficiência física "como uma pessoa nonnal", o que revela, 
no meu entender, uma atitude que tende a tratar a situação superficialmente 
desconsiderando a complexidade da questão, que vai desde a 
estigmatização social do portador de deficiência física até as barreiras 
arquitetônicas que se colocam no seu cotidiano. Ao admitir a limitação ao 
corpo, também atribuem um valor pejorativo ao mesmo, levando 
consequentemente à limitação da pessoa. 

A redução da pessoa, por exemplo, pode se dar se esta for 
comparada a uma máquina que não funciona bem. Contudo, encontram
se conceitos espontâneos que não se centram em um único aspecto do 
indivíduo portador de deficiência física, vendo-se neles possibilidades de 
recuperação e não apenas aspectos desviantes, que se constituem em 
problemas. A discussão em sala de aula tem contribuído para os alunos 
estruturarem seus conceitos espontâneos e organizá-los num sistema 
conceitual mais abrangente, numa construção paulatina e contraditória 
que, partindo de generalizações, encaminha-se para uma nova consciência. 

Quanto aos elementos facilitadores e os restritos ao contato físico, 
constatei primeiramente, uma idealização da profissão de terapeuta 
ocupacional, visto entenderem que ela assegura ao profissional um poder 
e uma força que lhes possibilita melhorar a vida das pessoas. Verifiquei 
também, percepções de que a culpa pela aversão ao contato era atribuída 
ao outro - o indivíduo portador de deficiência física - caso não desejasse 
- como se isso fosse possível - ser auxiliado a enfrentar seus problemas. 
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Encontrei, ainda, o reconhecimento da dificuldade do contato físico com 
o portador de deficiência física, em razão da proximidade gerar sentimentos 
como ansiedade, angústia, pena e medo. Tais emoções parecem só ser 
superadas, de acordo com os participantes da pesquisa, ao se estabeler um 
vínculo na relação terapêutica. 

Uma fonna de superar o preconceito, a ansiedade, etc., é buscar 
respaldo teórico. Reforça esse aspecto a necessidade apontada de se contar 
com um enfoque mais amplo que "vá além da técnica e da ciência e 
contemple a integração mente-corpo" como forma de transcender a 
dicotomia instalada no próprio seio da Terapia Ocupacional. 

Em síntese a pesquisa revelou aspectos que os alunos julgavam 
importantes de serem vistos e revistos, quando do contato físico com o 
portador de deficiência física. Foi possível verificar também que os 
conceitos iniciais encaminham-se, ainda que lentamente, para a resolução 
do problema. Esse fato aponta um nível de desenvolvimento mais 
elevado, na medida em que a interação dos conceitos espontâneos e 
científicos parece estar se processando, gerando novas fonnas de ver e 
lidar com o indi víd uo portador de deficiência física. 

A Terapia Ocupacional precisa, a meu ver, estudar e tratar numa 
perspectiva abrangente todas as manifestações de enfennidades humanas 
e suas sequelas, sendo o trabalho corporal uma das possibilidades de 
intervenção. Este, tal como o vejo, é perfeitamente adequado para se obter 
o importante, necessário e imprescindível equilíbrio fisiológico e 
psicológico do ser humano. A partir dessa perspectiva, reafIrma-se, ao 
invés de excluir, a pertinência de uma abordagem multidimensional, 
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envolvendo tratamentos em vários níveis do sistema corpo/mente, o que 
irá exigir a presença de uma equipe inter-disciplinar, ou seja, vários 
especialistas compartilhando da mesma concepção de saúde. 

Ainda para não perder de vista o paciente como ser humano, é 
fundamental a construção de vrnculos sólidos entre terapeuta - paciente, 
entendendo-se por vínculo a definição dada por Pichon - Riviere (1986): 
relacionamento estabelecido entre duas totalidades, ou seja, entre duas 
pessoas que se apresentam de forma inteira e transparente na interação. 

Do ponto de vista do terapeuta, isso implica abrir-se para o paciente, 
escutando-o e comprendendo-o em sua atuaI condição. Implica, ainda, 
um exercício competente do saber e do saber fazer, impondo-se por tais 
qualidades como autoridade a serviço daqueles que buscam tratamento. 

Isto é pouco, poderiam ser derivadas muitas outras consequências. 
No entanto, se apenas isso fosse feito, teríamos dado o 10 passo desta 
tarefa interminável e que é para toda a vida. 
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