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(Dupront  apud in Certeau, 2006) 



 

 

RESUMO 

 

CONCEITUAÇÃO E PRÁTICA DA MATRIZ TEÓRICA DO MÓDULO 

DE ENSINO “AÇÃO COMO PRECURSORA DO PENSAMENTO 

HUMANO”: INVENTÁRIO DE POTÊNCIA – CAMPO A 
 

 

O presente trabalho é baseado nos conceitos teóricos do módulo de ensino “A Ação como 

precursora do pensamento humano” do curso de Terapia Ocupacional da Unifesp – Campus 

Baixada Santista e aborda a questão do cotidiano como constituinte do sujeito no seu 

território. Os referenciais teóricos apontam a construção do raciocínio de como o processo da 

ação produz o pensamento e as consequências dessa concepção no conhecimento do humano. 

Ao articular tais conceitos com a Terapia Ocupacional, busca-se uma prática profissional não 

focada na patologia em si, mas sim nas potências do sujeito reveladas nas sutilezas do seu 

cotidiano.  Ao invés de propor a avaliação no formato tradicional, foi planejada a construção 

de um instrumento que qualifique a ação e a potência do sujeito onde através de um olhar 

minucioso sobre as sutilezas que compõe o cotidiano enfatizam a importância da ação na 

constituição do humano, tornando então coerente avaliar o sujeito nesta mesma vertente. O 

“Inventário de Potência” é composto pelos “setores do cotidiano”: Repousar, Comer, 

Sociabilizar, Lazer, Auto Cuidar, Morar, Aprender, Deslocar e Trabalhar. Cada ação cotidiana 

é detalhada através das “categorias”: sensação, local, horários, hábitos, utensílios, relações e 

ritmo. Este instrumento foi aplicado em doze usuários da rede de saúde mental do município 

de Santos, e por se tratar de uma pesquisa densa, com vasto conteúdo para análise, resultou 

em duas monografias. Esta monografia abrange os inventários 01 a 06 sequencialmente. Após 

aplicação e análise deste mapeamento, surgiram dificuldades, rupturas, potências e atividades 

significativas que compõe a vida desses sujeitos relevando como este se coloca do mundo. 

Desse modo constatou-se que o instrumento pode servir de base para elaboração de práticas 

da Terapia  Ocupacional, focadas no processo de coordenação de ação e emoção do sujeito 

com seu grupo, na reconstrução de suas cadeias operatórias do cotidiano, na ampliação de seu 

campo operatório, na incorporação de ações e gestos exteriorizados e nas formas de 

sensibilidade corpórea. 

 

Palavras chave: Avaliação, Potência, Atividades Cotidianas, Terapia Ocupacional 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

CONCEPT AND PRACTICE OF THEORETICAL MATRIX THE 

THEACHING MODULE: “ACTION AS A PERCURSOR OF HUMAN 

THOUGHT”: INVENTORY OF POTENTIAL – FIELD A 

 

The present work is based on the theoretical concepts of the theaching module: “Action as a 

precursor of human thought” of the course Occupational Therapy UNIFESP – Campus Santos 

Region and addresses the question of everyday life as a constituent of the subject in its 

territory. The theoretical benchmarks point to the construction of the reasoning the of how 

process of action produces the thinking and consequences of this conception of human 

knowledge. By articulating these concepts with the Occupational Therapy, seeks a 

professional practice not focused in the pathology itself, but in potency of the person 

revealing the subtleties of everyday life. Rather than propose evaluation in the traditional 

format, it was planned to construct an instrument that qualifies the action and potency of the 

person where through a detailed look on the subtleties that composing everyday life and  the 

importance of action in to human constitution, became coherent evaluate the person in this 

same vein. The “Inventory of Potential” is composed by "sectors of everyday life": Sleep, Eat, 

Socialize, Leisure, Self Care, Living, Learning, and Work. Each sector is detailed through the 

"categories": sensation, location, schedules, habits, utensils, relationships and rhythm. This 

instrument was administered in twelve users of mental health network of the city of Santos, 

and by be is a dense research, with analysis extensive of content, resulted in two monographs. 

This monograph covers the inventories from 01 to 06 sequentially. After application and 

analysis of this mapping, emerged difficulties, ruptures, potential, and meaningful activities 

that make up this everyday life revealing how this person arises in the world. Thereby it was 

found that the instrument can serve as a basis for development of Occupational Therapy 

practices, focused on the process of coordination of action and emotion of the subject with his 

group, the reconstruction of operative chains of everyday life, in the expansion its field 

operative, in the incorporation of actions and gestures externalized and in the forms of bodily 

sensitivity. 

 Keyworlds: Evaluation, Potency, Activities of Daily Living, Occupational Therapy 
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PRÉ-REFLEXIVO 

 
“Para ser grande, sê inteiro: 

Nada teu exagera ou exclui.  

Sê todo em cada coisa. 

Põe quanto és 

No mínimo que fazes.  

Assim em cada lago a lua toda brilha, 

Porque alta vive.” 

Fernando Pessoa 

 

No segundo semestre de 2009, período referente ao quarto termo na universidade, 

tivemos o módulo: “A ação como precursora do pensamento humano”. Eu gostava muito 

porque me permitia fazer articulações com a Terapia Ocupacional e com os outros módulos 

que estavam acontecendo neste mesmo período, e isso pra mim fazia muito sentido. Quando 

chegou o momento de começar a elaborar o trabalho de conclusão de curso, eu pensei em 

estudar a relação deste módulo com a Terapia Ocupacional, e foi aí que tudo começou. 

 Ao interpretar este conteúdo e estudar a fundo os conceitos, comecei a me deparar 

com incongruências entre a minha visão de mundo e os conceitos teóricos. Comecei a me 

questionar sobre a autopoiese, sobre a constituição dos seres vivos e do homem e sobre o 

modo como as teorias excluem Deus desses processos. Identifico-me quando Fernando Pessoa 

diz em sua poesia: “Sê todo em cada coisa./ Põe o quanto és/ no mínimo que fazes.” Esse ser 

inteiro sempre permeou a minha vida, as minhas ações e isso, para mim significa ser coerente. 

Então como uma pessoa cristã- católica, futura terapeuta ocupacional e que encontra muito 

sentido na ação humana, fui em busca de articular esses modos de ver o mundo.   

Cicourel (1990) ressalta a diferença entre as ciências naturais e sociais quanto à 

construção do objeto de pesquisa, é que, no segundo caso, o pesquisador faz parte do campo, 

reafirmando a necessidade de se levar em consideração a construção subjetiva dos atores, o 

seu senso-comum e a subjetividade do próprio pesquisador, sob o risco do pesquisador 

construir uma teoria descolada da realidade social.  

No caso deste trabalho, me coloco como parte do campo da pesquisa de modo que não 

deixo de lado minhas crenças e o meu modo de ver o mundo ao relacionar com esta teoria. 

Pude perceber ao longo do estudo que existem sim, diferenças pontuais com relação a elas, 

porém foram mais significativos aqueles que unidos se complementam e podem contribuir 

para a Terapia Ocupacional. 



 

 

O problema metodológico crucial que aqui surge é consequência da diferença entre a 

realidade física, tal como é descrita pelo cientista físico, e a realidade social, tal como é 

descrita pelo cientista social. Schutz coloca essa diferença nos seguintes termos: 

 

 

Este estado de coisa se baseia no fato de que há uma diferença essencial na estrutura 

dos objetos de pensamento ou constructos mentais formados pelas ciências sociais e 

pelas ciências naturais. Cabe ao cientista natural, e somente a ele, definir de acordo 

com as regras processuais de sua ciência, o seu campo de observação e determinar 
os fatos, dados e acontecimentos (dentro deste campo) que sejam relevantes para os 

problemas ou para o objetivo científico ao seu alcance. Nem são esses fatos ou 

acontecimentos selecionados previamente, nem é o campo de observação 

interpretado previamente. O mundo da natureza, tal como é explorado pelo cientista 

natural, não "significa" nada para as moléculas, átomos e elétrons que nele existem. 

O campo de observação do cientista social, entretanto, quer dizer, a realidade social, 

tem um significado específico e uma estrutura de relevância para os seres humanos 

que vivem, agem e pensam dentro dessa realidade. (1990, p.98) 

 

 

Esta pesquisa opta, então, por uma visão metodológica que parte do pressuposto que a 

relação pesquisador-objeto são indissociáveis e assim sofrem interferências mútuas, fazendo-

se então necessário  alguns esclarecimentos sobre minha posição diante de tais conceitos em 

notas de rodapé ao longo do trabalho. Tais esclarecimentos foram possíveis através do 

pesquisador Fernando Gregianin Testa que me ajudou a entender que a linguagem científica e 

a teológica podem falar da mesma coisa, mas com um léxico distinto e com tradições 

distintas.  

 

Para o cristão, trata-se de entender como as evidências científicas são interpretadas 
dentro de sua visão de mundo. Todo pesquisador, inclusive o agnóstico, também 

performa uma interpretação valorativa da realidade. Ambos, agnóstico e crente, têm 

um quadro referencial anterior sobre o qual uma teoria parcial do mundo objetivo se 

apoia. (...) Da mesma forma, pode-se falar de uma árvore como um conjunto de 

tecidos, sua biologia, mas também pode-se falar de sua estética, sua beleza, pintá-la, 

etc. Os dois níveis explicativos não são mutuamente excludentes.1 (Testa, F. 

J./comunicação pessoal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  Testa, F. J. Engenheiro Eletrônico e desenvolvedor de softwares para telefonia computadorizada, 

mestre em Ciências da Religião pela PUC-SP, onde pesquisa as relações entre religião, ciências naturais e 

tecnologia.  



 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

“No módulo de ensino “A ação como precursora do pensamento no humano” 

buscamos novos pressupostos teóricos para a prática da Terapia Ocupacional a partir do 

processo da ação e das atividades e de seus efeitos na produção do humano.” (MARQUETTI 

E KINOSHITA, 2011, p.216) 

 Inserido no currículo da graduação de Terapia Ocupacional da Universidade Federal 

de São Paulo – campus Baixada Santista, o módulo “A ação como precursora do pensamento 

humano”, desenvolve-se na construção do raciocínio de como o processo da ação produz o 

pensamento e as conseqüências dessa concepção no conhecimento do humano, refletindo 

como a construção da mente ocorre pelo fazer/ação na interação sócio-cultural
2
. Tal 

perspectiva é significativa para a pesquisa em Terapia Ocupacional, pois fundamenta e 

valoriza a Ação Humana que se constitui no objeto de estudo central na profissão.  

Para sua constituição enquanto profissão, a Terapia Ocupacional tem seus conceitos 

embasados por diferentes áreas do conhecimento, que ainda contribuem para a sua prática. 

Porém, como enfatiza Medeiros (2003), sua criação e desenvolvimento foram pautados pela 

prática-médica. 

 

 

 A Terapia Ocupacional, como profissão da área da saúde, não esta alheia aos 

acontecimentos e ao processo de produção dos pensamentos e ações das ciências, 

particularmente das ciências biológicas e humanas. Ao ser criada como uma pratica 

médica, a Terapia Ocupacional, mais exatamente a produção de seus conhecimentos, 

suas aplicações, de seu poder social, sofre toda uma influência daquela área, bem 

como do contexto sócio-político-econômico-cultural em que está inserida.(2003, p. 

39) 

 

 

A base teórica do estudo em questão envolve o conteúdo aplicado pelo módulo já 

descrito, o qual privilegia o estudo da ação, o núcleo identitário da Terapia Ocupacional. Os 

autores Maturana e Varela (2001), dialogam sobre a “organização autopoiética” onde os seres 

vivos são caracterizados por produzirem de modo continuo a si próprios na interação, ou seja, 

o sujeito constitui-se a partir de sua história de coordenações de [coordenação de ação] e 

[coordenação de emoção] na interação com os outros e não de uma mente transcendental 

apriori.
3
 

                                                
2  Na Trindade, de certa forma, também há a prioridade da ação ante ao pensamento: o que a constitui é o 

Amor, e não a idéia ou o pensamento, que é um conceito platônico. 
3
  1) A pessoa existe no momento de sua criação por Deus; 2) essa criação não é somente em um 

momento, mas é contínua (criação contínua); 3) No Cristianismo, o homem não precisa ser pensado de modo 



 

 

Esta linha de raciocínio mostra como, seja na filogênese como na ontogênese, os 

processos históricos de interação do corpo no seu meio geram as condições para a emergência 

dos modos de viver humano, que incluem a cultura e a linguagem. Citamos: “Nesta 

experiência optamos por um caminho alternativo ao tradicional, sustentado na dualidade 

mente/corpo
4
 no qual se supõe que as ações e/ou processos motores são determinados pelos 

processos cognitivos-afetivos.” (MARQUETTI E KINOSHITA, 2011, p. 216) 

O estudo também é baseado na articulação feita entre o conceito de cadeias operatórias 

no cotidiano de Leroi-Gourhan (1965) e o campo da Terapia Ocupacional e como os 

fundamentos básicos corporais (as formas de sensibilidade) podem ser determinantes na 

organização do pensamento e afeto do sujeito. Também, seguindo a abordagem deste autor 

reconhecemos como os aspectos da ação/fazer foram exteriorizados do homem ao longo dos 

séculos e as conseqüências deste processo para o humano.  

Conhecer o conhecer é o ponto central da base teórica do módulo em questão, uma vez 

que a proposta dos autores Maturana e Varela (2001) é a reflexão sobre a certeza, o 

incontestável e o quanto isto influencia nas interações humanas. Citamos: “[...] ao pretender 

conhecer o conhecer, encontramo-nos nitidamente com nosso próprio ser.” (MATURANA E 

VARELA, 2001, p.265)  

 

 

1.1. Teoria da Enação 
 

 A Teoria da Enação discute o processo da evolução dos seres vivos por meio das suas 

interações com o ambiente e com os outros.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
dualista (cartesiano) de corpo/mente(ou alma), mas como pessoa constituída de corpo e pensamento, onde o 

corpo é o a priori (para o pensamento). 4) No símbolo apostólico (o credo) se fala da ressurreição da carne e não 

do espírito. Também Paulo “Semeia-se um corpo corruptível, ressuscita-se em um corpo incorruptível” (1Cor 

15:42). Portanto, a ressurreição não é da mente, mas da pessoa. 
4  Segundo o Catecismo da Igreja Católica, “A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve 

considerar a alma como a «forma» do corpo (232); quer dizer, é graças à alma espiritual que o corpo, constituído 

de matéria, é um corpo humano e vivo. No homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a 

sua união forma uma única natureza.” 



 

 
[...] o sujeito se constitui a partir da sua história de coordenações [coordenações de 

ações] e [coordenações de emoções] na interação com os outros e não a partir de 

uma mente transcendental a priori. Na teoria da Enação temos como principais 

conceitos: o acoplamento estrutural entre organismo e meio, a ação corporificada, a 

auto-organização como capacidade do sistema vivo de se transformar continuamente 

na interação com o meio, o conhecimento como processo auto-organizador, a 

natureza retroativa e recursiva dos sistemas dinâmicos na busca constante do 

equilíbrio, a causa e efeito transformando-se mutuamente, o sujeito como intérprete 

da realidade de acordo com suas estruturas, a circularidade como condição 

fundamental da auto-organização dos sujeitos, a complexidade dos diversos 

elementos que constituem um sistema, a refutação da fragmentação da realidade e a 
mudança como parte intrínseca da natureza da matéria. (MATURANA, 2001, apud 

in MARQUETTI E KINOSHITA, 2011, p.216). 

  

 

Maturana e Varela (2001) colocam que todo ser vivo começa com uma organização 

inicial que condiciona o curso de suas interações e delimita as modificações estruturais que 

estas desencadeiam nele. Ao mesmo tempo, o ser vivo nasce num determinado lugar, num 

meio que constitui o entorno no qual ele se realiza e em que ele interage. Tais interações 

desencadeiam efeitos e transformações mútuas entre sistema vivo e meio. A esta condição que 

fornece aos seres vivos uma sustentação, que permite o acontecimento de diversos processos 

sem interromper relações específicas que ocorrem entre os seus componentes para caracterizá-

lo como tal, pertencente de uma classe especifica, denomina-se organização.  

 Diferentemente da organização, a estrutura de um sistema vivo é compreendida como 

os componentes e as relações que constituem concretamente esse sistema e configuram sua 

estrutura de forma que pode ser modificada sem alterar sua identidade.  

 Exemplificando tais conceitos, podemos pensar no homem que constantemente realiza 

ações e movimentos com seu corpo. Estes, por sua vez, desencadeiam certas mudanças na sua 

estrutura, porém ele continua sendo tal porque sua organização se mantém.   

 “Seres vivos diferentes se distinguem porque tem estruturas distintas, mas são iguais 

em organização” (MATURANA E VARELA, 2001). 

O processo de mudanças contínuas na estrutura dos sistemas vivos, acontece até que 

uma das interações seja destrutiva. Enquanto existir o equilíbrio dessas interações, o meio e o 

organismo sofrerão mutuamente mudanças de estado, e esse processo continuado é 

denominado acoplamento estrutural. Tal fenômeno tem como conseqüência a adaptação de 

um organismo a um meio e vice- versa. 

  

 

 



 

 
[...] em nossa vida cotidiana, atuamos como se tudo que encontramos fossem 

unidades estruturalmente determinadas. O automóvel, o gravador, a máquina de 

costura ou o computador, são sistemas com os quais lidamos como se tivessem uma 

determinação estrutural. Se assim não fosse, como explicar que quando surge um 

defeito, tentamos modificar-lhes a estrutura e não outra coisa?[...] Assim, os defeitos 

das maquinas construídas pelo homem são mais reveladoras de seu efetivo 

funcionamento do que as descrições que deles fazemos quando não acontecem. [...] 

Essa atitude cotidiana [...] não é adequada somente aos sistemas artificiais, mas 

também aos seres vivos e sociais. Se assim ano fosse, jamais iríamos ao médico, 

quando nos sentíssemos mal [...] (MATURANA E VARELA, 2001, p.109-110) 

 

 

Ainda com base nesses autores, o funcionamento do sistema nervoso nos organismos é 

a expressão de sua conectividade ou estrutura de conexões, e que o comportamento surge de 

acordo com o modo como se estabelecem nele suas relações internas de atividade. 

“O que a presença do sistema nervoso faz, é expandir o domínio de condutas 

possíveis, ao dotar ao organismo de uma estrutura espantosamente versátil e plástica.” 

(MATURANA E VARELA, 2001)
5
. 

Para a compreensão dos seres vivos, os autores apresentam que em todas as suas 

dimensões, se torna necessário entender os mecanismos que os fazem seres históricos. Dessa 

forma, acontece com o ser humano, que desde o seu nascimento passa pelo processo de 

maturação, e ao longo da sua vida interage com o meio e com outros seres que fazem parte do 

seu cotidiano. 

 

1.2. Cadeias Operatórias 
 

 

Com efeito, para um observador exterior nada há de comum entre uma sociedade de 

formigas e uma sociedade humana a não ser a existência de tradições que 

asseguram, de uma geração para outra, a transmissão das cadeias operatórias que 

permitem a sobrevivência e o desenvolvimento do grupo social.(LEROI -

GOURHAN, 1965, p. 13)  

 

 

O conceito de cadeia operatória é introduzido por Leroi-Gourhan (1965) que ao 

discutir as diferenças e identidades grupais conclui que essas sobrevivem através de uma 

memória na qual se inscrevem os comportamentos. 

  

 

 

                                                
5  O sistema nervoso, portanto, é para o ser humano é a condição necessária para amar. Amar, aqui, 

torna-se a expansão máxima das suas capacidades. 



 

 
No impulso tomado pela Evolução, os sistemas nervosos parecem progredir em duas 

direções opostas: numa delas (a do inseto, ou do pássaro), a aparelhagem nervosa 

canaliza de forma mais estrita os comportamentos; na outra (a dos mamíferos e do 

homem), os trajetos nervosos enriquecem-se prodigiosamente com toda uma série de 

elementos conectivos, aptos a estabelecerem relações entre situações já 

experimentadas e situações novas. A memória de um indivíduo, constituída no 

primeiro período da vida, ultrapassa então a memória específica, que não é mais do 

que o resultado das disposições hereditárias da aparelhagem nervosa. (1965, p 17) 

  

 

 O autor coloca que a constituição de uma cadeia operatória está centrada no jogo de 

experiências que induz no ser humano um condicionamento por “ensaio e erro” onde a 

linguagem é base determinante.  

Aprofundamos, então no módulo, que este conceito vai de encontro com a Terapia 

Ocupacional uma vez que é descrito pelo conjunto de comportamentos que compõe o 

cotidiano de cada sujeito. Para classificá-los, Leroi-Gourhan (1965) os divide em: 

comportamento automático, maquinal e lúcido. 

O comportamento automático é o conjunto de características relacionadas à 

sobrevivência, ligados diretamente à natureza biológica. São exemplos: as atitudes corporais 

como mastigar, andar, atividades sexuais, etc. Os comportamentos adquiridos ao longo da 

vida nas experiências individuais e coletivas, inscritas no gesto e na linguagem é o 

denominado de comportamento maquinal. A confrontação, percepção, reflexão e afetos que 

conduz a criação de novas cadeias é denominado de comportamento lúcido.  

Esses três planos encadeiam-se em proporções variáveis e em ligação direta com a 

sobrevivência do dispositivo social, com os diferentes níveis do comportamento humano. 

(LEROI-GOURHAN, 1965) 

Tais comportamentos são efetivados de modo cíclico e contínuo, ou seja, o 

comportamento automático desencadeia o comportamento maquinal, que por sua vez leva ao 

comportamento lúcido, fazendo então referência ao inconsciente, ao subconsciente e ao 

consciente que constituem o funcionamento do aparelho neuropsíquico humano. 

 

 

[...] não é possível imaginar nem um comportamento operatório que exigisse uma 

constante lucidez, nem um comportamento totalmente condicionado a ponto desta 

ultima nunca ter de intervir; o primeiro porque conduziria à necessidade de 

reinventar o mínimo gesto, o segundo, porque conduziria a um cérebro inteiramente 

pré-condicionado e, conseqüentemente, não humano (LEROI-GOURHAN, 1965, p 

27) 

 

 



 

 

As cadeias operatórias constituem os modos de vida de cada indivíduo. São ações 

diretamente relacionadas com a sensibilidade e afetos que se tornam fundamentais e 

elementares e compõe a chamada Zona de Penumbra, uma cadeia de gestos que apesar de 

fazerem parte do domínio banal do cotidiano concedem a sintonia e caracterizam a forma de 

ser de cada homem.  

“O conceito de cadeias operatórias pode ser apropriado pela Terapia Ocupacional na 

medida em que esta privilegia o cotidiano e seus gestos banais como um de seus objetos de 

estudo e atuação.” (MARQUETTI E KINOSHITA, 2011, p.219)  

Incorporando tais conceitos com a prática de Terapia Ocupacional interpretamos que a 

constituição do sujeito e o seu modo de viver no mundo se torna possível através de um 

conjunto de cadeias operatórias consensuadas socialmente. Citamos: “Nossa vida é composta 

por gestos ínfimos e elementares que, embora pareçam insignificantes, viabilizam o nosso 

viver cotidiano.” (MARQUETTI E KINOSHITA, 2011, p. 219) Os autores enfatizam a 

importância dos gestos elementares no cotidiano. A cadeia de hábitos realizados pelo 

indivíduo para desenvolver determinadas tarefas ao longo do seu dia, representa suas 

preferências, o modo com que foi criado, sua cultura, ritmo, sensações e desejos. 

 

 

Gosto de conhecer lugares novos, experimentar comidas, bebidas, cheiros, gosto de 

conhecer pessoas e conversar... Adoro as sensações, os sentidos sem dúvida 

nenhuma são fundamentais para os seres humanos, são através deles que 

conhecemos o mundo, que vivemos. Mas ao mesmo tempo em que gosto do novo, 

costumo manter velhos hábitos e quando gosto do jeito que faço alguma coisa é 

difícil para eu mudar. (CANON, 2008 apud in MARQUETTI E KINOSHITA, 
2011). 

  

 

 As cadeias operatórias estão num domínio banal do cotidiano, o que faz com que sua 

importância seja reconhecida somente no momento em que acontece uma ruptura. E as 

rupturas são fatos que incessantemente acontecem na vida das pessoas, porém dependendo do 

seu impacto, o indivíduo consegue ou não reestruturar tais cadeias e restabelecer uma sintonia 

no seu modo de vida.  

Torna-se então coerente relacionar a prática terapêutica ocupacional, que tem como 

um dos seus objetos de estudo o cotidiano e o fazer humano dentro de um contexto 

biopsicossocial, com essa abordagem que vê o homem como um ser constituído 

constantemente ao longo da sua vida através da sua interação com o meio e com os outros. 

 



 

 

 

Diariamente construímos e refinamos os processos de interação do corpo no seu 

meio, a coordenação de ações e emoções com os outros, e transformamos no tempo 
e espaço vivido esse gestual cotidiano que ao longo da nossa existência compõem a 

própria vida. A vida e os modos de viver cotidianos estão nas ações e gestos 

enatuados6 no instante presente e não nas suas representações. Habitualmente 

acreditamos que o sentido da vida é construído através de eventos importantes, atos 

distintivos da rotina, celebrações incomuns, ações únicas, etc. Entretanto, este tipo 

de eventos são apenas alguns pontos de suspensão do cotidiano e não têm 

significação, se não são incluídos no conjunto de ações e emoções coordenadas do 

nosso presente. A vida acontece, diariamente, no cotidiano. (MARQUETTI E 

KINOSHITA, 2011, p. 219). 

 

 

Os gestos, as atitudes, a maneira de se comportar no domínio do banal e do cotidiano, 

constituem os elementos de ligação ao grupo social de origem (LEROI-GOURHAN, 1965). 

 

1.3.  Constituição identitária da Terapia Ocupacional 

 

 

Sendo a Terapia Ocupacional uma profissão da área da saúde, tem como objetivo a 

promoção, prevenção, desenvolvimento, tratamento e a recuperação do indivíduo 

que necessita de cuidados físicos, mentais, sensoperceptivos, cognitivos, emocionais 

e/ou sociais, visando ampliar seu desempenho em todo contexto biopsicossocial na 

vida cotidiana. (BRASIL, 2006). 

 

 

 A profissão dentro de seu contexto histórico como aponta Medeiros (2003) nos anos 

70 iniciaram-se grandes debates entre os profissionais americanos que questionavam os 

fundamentos da profissão, sua filiação a medicina e mesmo sua relação com o corpo de 

conhecimentos que a embasava e com as novas profissões, muito assemelhadas a Terapia 

Ocupacional (terapia pela arte, pela dança, orientação vocacional) que estavam surgindo. O 

movimento foi importante para florescer a investigação e o aprofundamento teórico a respeito 

do embasamento atual profissional. Assim o terapeuta ocupacional expandiu seus 

conhecimentos passando a interessar-se por abordagens sociológicas, psicológicas, do 

potencial humano na busca de novas fundamentações para a sua prática profissional. 

 A busca de um eixo identitário para a profissão segue a partir de uma cronologia 

histórica como aponta De Carlo e Bartalloti (2001): 

 

 

                                                
6  Enação – neologismo utilizado por Francisco Varela denotando a simultânea constituição do mundo e 

do sujeito em ação.  



 

 
Historicamente, a profissão sofreu dois processos distintos: um, mediante ocupação 

dos doentes crônicos em hospitais de longa permanência com base em programas 

recreativos e/ou laborterápicos; outro pela reestruturação da capacidade funcional de 

incapacitados físicos em programas multidisciplinares de reabilitação, sendo que, de 

modo geral, a prática da Terapia Ocupacional se constituiu sempre vinculada ao uso 

de atividades, sejam elas de auto-cuidado, de lazer ou produtivas ( 2001, p.37) 

 

 

A Terapia Ocupacional ao longo de sua trajetória fez uso de abordagens práticas 

baseadas em outras áreas do conhecimento, fazendo com que a profissão se consolidasse 

como tal. Sobre estas abordagens se criaram instrumentos que pudessem quantificar o papel 

da Terapia Ocupacional.  

Drummond (2007) aponta que a produção dos saberes singulares a um campo 

remontam a história, ás clientelas que se compõem num tempo e espaço, às diversidades 

culturais, às conjunturas políticas, econômicas e sociais que determinam práticas, às 

possibilidades de trânsito entre as áreas fronteiriças, o que torna incessantes as construções 

teóricas acerca dos fundamentos da terapia ocupacional. 

 Independente da área de atuação da Terapia Ocupacional por mais diferente que sejam 

as especificidades de cada uma delas, torna-se evidente que existe um eixo principal que 

centraliza tais ações e as definem como prática de Terapia Ocupacional. 

 Partindo dessa lógica entende-se que o cotidiano é um dos objetos de estudo 

fundamentais do terapeuta ocupacional, pois este é o cenário de sua observação e análise. Este 

baseia então sua prática em Análises de Atividades, de ações e gestos. Tal fato torna 

importante um olhar minucioso sobre o cotidiano e seus eventos, uma vez que neste contexto 

é possível identificar transformações ocasionadas pelo adoecimento ou outros fatores 

adversos, que influenciam nos diferentes âmbitos da sua vida, independente da classificação 

nosográfica atribuída a ele(física, mental, social, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A partir da construção deste raciocínio teórico buscou-se fazer uma leitura das práticas 

em Terapia Ocupacional, do conhecimento da própria ação e sua importância na constituição 

do humano e suas relações com o outro. 

 A compreensão de como a ação/atividade pode ser produtora de pensamento e a 

discussão da relação entre a ação e a construção do código simbólico da linguagem, são 

aspectos fundamentais para a formação do terapeuta ocupacional, pois o eixo identitário da 

profissão está centrado na ação e nas atividades. Baseados no que Maturana e Varela (2001) 

conceituam sobre a inseparabilidade entre o social, o humano e suas raízes biológicas, busca-

se com esse projeto investigar o ser humano pelo seu fazer, o que é fundamental para a 

Terapia Ocupacional.  

Neste estudo, propomos a construção de um modo de mapear o cotidiano pautado 

nesta teoria, pois torna-se coerente propor uma forma de avaliação com enfoque nas potências 

do sujeito e sua forma particular de agir no mundo com as suas peculiaridades e não apenas na 

sua  patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

 

 3.1. Objetivo geral 

 

Construir um instrumento de avaliação/mapeamento específico para a Terapia 

Ocupacional pautado no cotidiano, que tenha como objeto a análise da ação humana. 

Contribuir para a consolidação da identidade profissional deste campo de 

conhecimento. 

 

 3.2. Objetivos específicos 

 

- Construir um instrumento pautado no mapeamento do cotidiano específico para a Terapia 

Ocupacional denominado “Inventário de Potência – A vida em setores do cotidiano”; 

- Investigar como os conceitos elaborados no módulo (campo operatório, cadeia operatória, 

coordenação de ação e de emoção, processo de exteriorização e zona de penumbra), podem 

servir de base para o mapeamento e posteriormente para a reflexão dos processos terapêuticos 

ocupacionais constituindo-se num modelo baseado na ação; 

- Aplicar este instrumento em usuários de Saúde Mental para observar sua pertinência e 

efetividade; 

- Analisar, com base nos conceitos do Módulo Ação Humana, a rotina do individuo e a forma 

como ele se coloca no mundo com suas peculiaridades; 

- Identificar possíveis rupturas na vida do sujeito em analise e auxiliá-lo no processo de sua 

reconstrução ou adaptação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 4.1. Definição da proposta de pesquisa 

 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo de natureza qualitativa, Gil (2002)
 
refere 

que uma pesquisa exploratória é aquela que tem por objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 

Seu objetivo principal é o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições, que neste 

estudo é construir um instrumento de avaliação/mapeamento específico da Terapia 

Ocupacional baseada nas teorias já mencionadas.  

A partir da articulação dos seguintes conceitos estudados: cadeia operatória, campo 

operatório, coordenação de ação e de emoção, processo de exteriorização estabeleceu-se uma 

relação entre as ações cotidianas do sujeito, seus processos de ruptura, sua influência nos 

modos de vida do indivíduo e a Terapia Ocupacional, e a partir deste referencial conceitual 

pretende-se construir um instrumento que mapeie o cotidiano dos indivíduos.  

 A necessidade de um instrumento específico para a Terapia Ocupacional é o ponto 

central desta pesquisa, sendo que denominamos tal instrumento como Inventário de Potência. 

Ao invés de propor a avaliação num formato tradicional (focada na patologia do sujeito), a 

construção do inventário está focada na ação e potência do sujeito, pois, as referências 

teóricas trazem a ênfase de atribuir a importância à ação na constituição do humano tornando 

coerente avaliar o sujeito nesta mesma vertente. 

Dessa forma, esta proposta de mapeamento aprofunda as questões cotidianas, não 

somente na avaliação de sinais e sintomas da patologia do sujeito, mas sim na avaliação de 

como ele se coordena pelo  mundo com suas ações e emoções e como este se coloca frente ao 

cotidiano com suas peculiaridades. 

 

4.2. Sujeitos da pesquisa  

 

Os sujeitos desta pesquisa foram os usuários do Núcleo de Apoio Psicossocial IV 

(NAPS IV) envolvidos numa Atividade de Extensão Universitária na Unifesp/BS, sendo 

assim torna-se necessário apresentar sucintamente este equipamento de saúde e sua trajetória 

no SUS.  



 

 

O NAPS IV é um equipamento da Secretária da Saúde do município de Santos que 

tem sua história atrelada à luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica iniciada em meados 

dos anos 80.  

Tenório (2002) narra que experiência santista nasceu da intervenção pública realizada 

pela administração municipal da época na Casa de Saúde Anchieta: 

 

 

A Anchieta era uma clínica privada conveniada com o Inamps (isto é, contratada e 

financiada pelo poder público para prestar assistência pública à população) e 

funcionava há quarenta anos absorvendo praticamente toda a demanda de internação 

asilar da região. A intervenção, motivada pelas denúncias (logo comprovadas) de 

mortes, superlotação, abandono e maus-tratos, transformou-se em desapropriação 

por razões de utilidade pública e depois desdobrou-se em ações para extinguir o 

manicômio na cidade, com a implementação de um Programa de Saúde Mental 

organizado em torno dos então criados Núcleos de Atenção Psicossocial (Naps). 

(2002, p. 37) 

 

 

 Por este contexto iniciou a construção de novos serviços e de um modelo novo de 

atenção para a Saúde Mental, surgindo na época diferentes serviços dentre eles cinco Núcleos 

de Apoio Psicossocial (NAPS), Unidade de Reabilitação Psicossocial, Centro de Convivência 

Tam-Tam, Lar Abrigado, Núcleo de Atenção aos Toxicodependentes, e Serviço de Urgência 

nos Prontos Socorros Municipais. 

Assim Luzio e L‟Abatte (2006) apontam que ficou a cargo dos NAPS‟s a atenção 

integral para a demanda de saúde mental de cada região da cidade. Eles passaram a funcionar 

ininterruptamente, realizando ações de hospitalidade integral, diurna ou noturna; atendimentos 

às situações de crises; atendimento ambulatorial; atendimentos domiciliares; atendimentos 

grupais; intervenções comunitárias e ações de reabilitação psicossocial. A Unidade de 

Reabilitação Psicossocial era encarregada de coordenar e acompanhar os projetos de trabalhos 

dos usuários, visando sua participação social e autonomia, como, por exemplo: lixo limpo, 

grupo de vendas de apiários, limpezas de caixas d'água, adote uma praça, construção civil. 

Dessa unidade, originou-se a criação da Cooperativa Mista Paratodos em 1994. O Centro de 

Convivência Tam-Tam promovia ações culturais e artísticas e dirigia a rádio Tam-Tam. A 

República acolhia os usuários graves, ex-moradores, sem vínculos familiares, da Casa de 

Saúde Anchieta. O Núcleo de Atenção aos Toxicodependentes era responsável pelo 

atendimento de usuários dependentes de drogas por intermédio da hospitalidade integral, 

atendimento ambulatorial, atendimentos individuais e grupais. Finalmente, o serviço de 

urgência nos Prontos Socorros Municipais dava retaguarda ao sistema como um todo. 



 

 

Após 1997 não houve dos gestores municipais uma estruturação ou ampliação do 

serviço de saúde mental da cidade, isso reflete em um sucateamento dos equipamentos uma 

vez que eles ainda existam, porém sem a continuidade do projeto de saúde mental 

implementado até o ano de 1996. 

Neste contexto, Santos recebeu em 2005 um campus da Universidade Federal de São 

Paulo e com isso diversas atividades de pesquisa e extensão surgiram neste campus com o 

intuito de aproximar a universidade dos equipamentos e da população que é atendida, seja 

investigando em pesquisa de diversas temáticas e realizando atividades com o intuito de 

promoção de vida em atividades de extensão. Nesta vertente se insere um projeto com o 

objetivo de vivenciar as questões relacionadas com a Ação Humana junto com os usuários da 

rede de saúde mental do município. 

A elaboração desta pesquisa foi então a partir do Projeto de Extensão Universitária: 

“A ação como precursora do pensamento no humano”, onde se projetou trabalhar com os 

conceitos (já explicitados neste projeto) em ações práticas. Tal atividade foi desenvolvida no 

Laboratório de Atividades e Recursos Terapêuticos da Unifesp/BS e sendo o campo deste 

projeto uma parceria com o Núcleo de Apoio Psicossocial IV (NAPS IV)/ Santos.   

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UNIFESP/BS sob número 

0650/2010 (Anexo I) e todos os sujeitos da pesquisa deram sua autorização através do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II). 

 

4.3. Construção do Inventário de Potência  

 

 

Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a 
dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com 

este desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. 

[...] È um mundo que amamos profundamente, memória olfativa, memória dos 

lugares da infância, dos prazeres. (DUPPONT, apud in CERTEAU, 2008, p. 31) 
 

 

Para a construção do IP, foi feita uma análise minuciosa do cotidiano aprofundando 

conceitos trazidos por Certeau (2008) resultando nos chamados “Setores do cotidiano”, deste 

Inventário que compõe a vida na sua essência. Os primeiros setores descritos foram: 

REPOUSAR/ COMER/ MORAR/ SOCIABILIZAR/ AUTO-CUIDAR/ APRENDER/ 

DESLOCAR. Neles acontecem as atividades significativas e singulares do sujeito. Foram 



 

 

criadas também categorias para aprofundar as ações dentro dos setores: SENSAÇÃO/ 

LOCAL/ HÁBITOS/ UTENSÍLIOS/ RELAÇÕES. 

A etapa seguinte foi o planejamento teórico-prático do instrumento, que foi organizado 

em papel cartolina, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Primeira versão do Inventário de Potência 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a elaboração da primeira versão do inventário (Figura 1), foram realizados três 

pré-testes, no mês de agosto de 2010, entre um grupo de alunos do curso de Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal de São Paulo – campus Baixada Santista, onde foi 

possível conhecer cada um pelo ângulo das ações cotidianas. Um outro pré-testes foi realizado 

com um funcionário da Universidade. Foram verificados o tempo de aplicação e a viabilidade 

prática devido a própria estruturação do instrumento.  Constatou-se que o tempo médio de 

duração foi de uma hora e que a cartolina era pouco funcional para tal aplicação, uma vez que 

por ser grande, seu manuseio era difícil e poderia causar estranhamento na pessoa que 

responde o mesmo. 

 Em primeiro lugar, a estrutura do instrumento foi reorganizada no formato de uma 

tabela impressa em folha A3, conforme está na Figura 2. Foi realizada então neste novo 

formato, a segunda fase dos pré-testes, dessa vez com os funcionários do NAPS, os quais 

gostariam de conhecer o instrumento que em seguida seria aplicado nos usuários. Esta fase foi 

realizada nos meses setembro e outubro de 2010. Vale ressaltar que este momento do estudo 

foi realizado para verificar a viabilidade do instrumento e colaborar para o seu 

aprimoramento. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Figura 2 –Segunda Versão do Inventário de Potência 

 



 

 

Após tal aplicação apareceram necessidades para a complementação de alguns campos 

do instrumento. Foram eles: a idade do indivíduo, a data de aplicação, os setores do LAZER e 

TRABALHAR, e ainda as categorias HORÁRIOS e RITMO. Além disso, foi possível 

constatar que através desse mapeamento do cotidiano, as vivências são realmente singulares e 

as formas de agir do sujeito o revelam, como podemos ver na figura 3, onde aparecem 

comparações entre os pré-testes aplicados nos funcionários do NAPS IV. 

 

 

 

 

Figura 3 - Quadro comparativo dos resultados dos pré-testes  

 Utensílios no 

repousar 

As relações e o Auto 

Cuidado 

Os hábitos e o comer  As sensações e o 

Deslocar 

E
x

e
m

p
lo

 1
 

 

 

 

Coleção de 

revistas, livros e 

Bíblia 

 

Nos dias que se sente 

triste se arruma mais 

para esconder a tristeza. 

Quando esta bem se 
arruma classicamente 

 

 

Prefere comer a própria 

comida, não come em 

qualquer lugar nem 

qualquer coisa. Cuidado 
com o que coloca no 

corpo 

 

 

Não se importa muito. 

Mas esta sempre apta a 

sair 

E
x

e
m

p
lo

 2
 

 

 

 

Televisão e 

Travesseiro 

 

Se cuida sozinha mas 

quando vai sair gosta de 

se arrumar mais. Uso de 

salto e decote 
 

 

No trabalho, come em 

grupo, e em casa faz 

pouca comida, sempre 

fresca 

 

Transtorno quando o 

Ônibus para o trabalho 

atrasa 

E
x

e
m

p
lo

 3
 

 

 

 

 

Livros, música, 

cafezinho, fruta 

 

 

 

Não se importa com que 

os outros pensam. Se 

arruma para si 

 

Gosta de comida com 

temperos comuns e 

suaves. Prepara a janta 

para sobrar para o 

almoço do dia seguinte 
 

 

 

 

 

Importância 

E
x

e
m

p
lo

 4
 

 

 

 

Televisão e Livro 

 

As relações refletem no 

auto cuidado pois 
significa que está bem 

com os outros 
 

 

 

Come de tudo. Se 

importa se engordou ou 

não 

 

 

 

Loucura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na fase dos testes, reformulamos o inventário e chegamos ao modelo final 

representado na Figura 4. Em parceria com o Projeto de Extensão Universitária: “A ação 

como precursora do pensamento no humano”, foi realizado o campo da pesquisa com usuários 

do Núcleo de Apoio Psicossocial IV (NAPS IV)/ Santos. 

A partir do mês de novembro o aplicamos em doze usuários do NAPS IV que 

freqüentavam a Atividade de Extensão citada e todos assinaram o Termo de Livre 

Consentimento Esclarecido, conforme Anexo II. 

Optou-se por não observar nenhum dos prontuários para focar a pesquisa no sujeito, 

suas ações e necessidades, desconstruindo o olhar do problema/patologia, para construir um 

olhar para a potência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Terceira Versão do Inventário de Potência 

 



 

 

4.3.1. Setores do cotidiano 

 

 Mapear as ações cotidianas através dos nomeados setores do cotidiano, faz com que o 

foco do estudo seja nas suas sutilezas, como por exemplo, as vivências de olfato, paladar, 

audição, visão e tato dentro de cada um dos setores. Neste caso, não é possível dizer que estas 

sensibilidades singulares e únicas são apenas produtos de um grupo de receptores que enviam 

estímulos para o cérebro e ponto. Ao contrário, são produtos da interação do cérebro com todo 

o corpo e aquilo que o rodeia, ou seja, seu mundo construído gradativamente através de suas 

cadeias operatórias inscritas na Zona de Penumbra. Tudo isto ressalta a singularidade das 

vivências inseridas na realidade do sujeito. Definição dos setores: 

 Repousar: Compreende as formas particulares que podem ser associadas ao descanso. 

“O aumento do tempo livre remodelou a organização da semana permitindo uma autêntica 

individualização do tempo semanal. (...) Aos sábados, Joseph „está de festa‟, pois este dia lhe 

pertence como algo a que tem direito.” (CERTEAU, 1996, 2v, p.151) 

  

 Comer: Compreende atividades alimentares essenciais ao individuo e suas relações 

com os sentidos (olfato, paladar, tato, visão e audição). 

 

 

Às vezes a necessidade ou o contágio do exotismo levam a comer na casa dos outros 

o que jamais se comeria na própria casa, mas também há pessoas que preferem 

morrer de fome a ingerir alimentos estranhos, como acontece nas aldeias africanas 

da zona rural castigadas por longas secas, que dão aos animais o leite em pó que as 

organizações internacionais de ajuda distribuem entre eles. (CERTEAU, 2008, 2v, p. 

232) 

 

 

 Sociabilizar: Compreende o campo das relações humanas significativas e constituintes 

da vida do sujeito. 

 

 

[...] cumprimento mudo do homem que se apaga diante de uma mulher, [...] olhares 

furtivos do comerciante que avalia, com o rabo do olho, o comportamento do um 

estrangeiro ou de um recém-chegado, diálogos automáticos das comadres que se 

encontram „na soleira da porta‟, registro inconsciente dos passos da vizinha no 
patamar da escada, „que deve estar voltando da batalha, é a sua hora...‟[...] 

(CERTEAU, 2008, 2v, p. 53) 

 

 



 

 

 Lazer: Compreende as práticas prazerosas e de suspensão do cotidiano que dão a vida 

um momento de relaxamento.  

 

 

Representações teatrais, competições desportivas, sessões de canto e música, 

leituras, passeios, além de debates e cursos de formação – tais eram as formas 

através das quais os militantes preenchiam seu tempo livre. A questão do lazer, 

portanto, surge dentro do universo do trabalho e em oposição a ele: a dicotomia é, na 

verdade, entre tempo de trabalho e tempo livre ou liberado, e por lazer entende-se 

geralmente o conjunto de ocupações que o preenchem. (MAGNANI, 1996, p. 12)  

 

 

 Auto Cuidar: Compreende as atividades de cuidados com o próprio corpo e 

configuram sua identidade. 

 

 

Aqui os corpos se lavam, se embelezam, se perfumam, tem tempo para viver e 

sonhar. Aqui as pessoas se estreitam, se abraçam e depois se separam. Aqui o corpo 

doente encontra refúgio e cuidados, provisoriamente dispensado de suas obrigações 

de trabalho e de representação no cenário social.  (CERTEAU, 2008. 2v, p. 205)  

 

 

 Morar: Compreende a relação estabelecida com espaço habitado onde são delimitados 

suas atividades indispensáveis de maneira privada.  

 

 

O jogo das exclusões e das preferências, a disposição do mobiliário, a escolha dos 
materiais, a gama de formas e de cores, as fontes de luz, o reflexo de um espelho, 

um livro aberto, um jornal pelo chão, uma raquete, cinzeiros, a ordem e a desordem, 

o visível e o invisível, a harmonia e as discordâncias, a austeridade ou a elegância, o 

cuidado ou a negligência, o reino da convenção, toques de exotismo e mais ainda a 

maneira de organizar o espaço disponível, por exíguo que seja, e de distribuir nele as 

diferentes funções diárias (refeições, toalete, reccepção, conversa, estudo, lazer, 

repouso), tudo já compõe um „relato de vida‟, mesmo antes que o dono da casa 

pronuncie a mínima palavra. (CERTEAU, 2008 2v, p. 204)  

   

 

 Aprender: Compreende as assimilações das vivências, modos de fazer que levam a 

reflexões e influenciam os modos de vida. 

“Saber fazer, aprender a fazer, dizer como fazer: a sucessão dos gestos que se encadeiam, o 

hábil movimento das mãos necessitam por sua vez das palavras e do texto para circular [...]” 

(CERTEAU, 2008 2v, p. 287)  

 

 Deslocar: Compreende os infinitos trajetos da vida que permitem, através da 

mobilidade que as mais diversas ações se concretizem. 



 

 
Sair de casa, andar pela rua, é efetuar de tudo um ato cultural, não arbitrário: 

inscreve o habitante em uma rede de sinais sociais que lhe são preexistentes(os 

vizinhos, a configuração dos lugares, etc.). A relação entrada/saída, dentro/fora, 

penetra outras relações (casa/trabalho, conhecido/desconhecido, calor/frio, tempo 

úmido/tempo seco, atividade/passividade, masculino/feminino...). É sempre uma 

relação entre a pessoa e o mundo físico e social. (CERTEAU, 2008, 2v, p. 43) 

 

 

 Trabalhar: Compreende as tarefas funcionais que caracterizam a especialidade do 

individuo em fazer algo.  

 

 

[...] o desenvolvimento da identidade social estará fortemente pautado pelas relações 

de trabalho que o indivíduo desenvolve. Nesse sentido o trabalho pode ser visto 

como fundamental na constituição de redes de relações sociais e de trocas afetivas e 

econômicas que estão na base da vida cotidiana das pessoas (LANCMAN, 2002, p 

47) 

 

 

 4.3.2. Categorias 

 

Para a reflexão dos setores, a composição do inventário conta com categorias para a 

especificidade das ações em cada um dos setores e assim um melhor mapeamento.  

 Sensação – Os fenômenos vivenciados pelo sujeito, relacionados aos sentidos do 

corpo; 

 

 

[...] se o pensamento pode efetivamente assegurar uma certa consciência do vivido, a 

verdade é que existem, ao âmbito do equipamento sensorial, determinadas partes 

cuja atividade permanece a um nível infra-simbólico; é o caso, por exemplo, do 

gosto em sentido estrito, a qual só é reconstituído por si próprio já que não existe 

qualquer meio de dar a imagem do salgado. (LEROI-GOURHAN, 1965, p. 86) 

 

 

 Local – Caracterização dos lugares escolhidos pelo individuo para executar todas suas 

ações cotidianas; 

 

 

O que está à origem da eficácia social do bairro é um verdadeiro contrato social 

implícito: ninguém possui totalmente seu texto, mas todos dele participam de uma 

maneira ou de outra. Não há nenhuma tábua da lei onde estão afixados os artigos 

deste contrato pois ele está muito mais inscrito, de um lado, numa tradição oral que 

se transmite através da educação, e, de outro no jogo estereotipado dos 

comportamentos (sinais de polidez, tom de voz, olhares). (CERTEAU, 2008, 2v, p. 

164) 

 



 

 
 

 Horários – Momentos específicos do dia para executar determinadas ações; 

“O tempo que passa, separa ou liga (e que sem dúvida jamais foi pensado), não é o tempo 

programado.” (CERTEAU, 2008, 1v, p. 311) 

 

 Hábitos – Costumes que são substanciais para o individuo realizar as ações; 

 

 

Os gestos, as atitudes, a maneira de se comportar domínio banal e do cotidiano, 

constituem os elementos de ligação ao grupo social de origem, dos quais o individuo 

nunca se consegue libertar por completo mesmo quando transplantado para uma 

outra ou etnia. (LEROI-GOURHAN, 1965, p. 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 Utensílios – Equipamentos indispensáveis para as ações que atribuem significado e 

valor; 

 

 

Coisa estranha, quanto mais exíguo se torna o espaço próprio, mais ele é entulhado 

de aparelhos e de objetos. Diríamos que é preciso densificar este lugar pessoal, 
material e afetivamente, para tornar-se o território onde se enraíza o microcosmos 

familiar, o lugar mais privado e mais caro. (CERTEAU, 2008, 2v, p. 206) 

 

 

 Relações – Pessoas que compõe ações específicas na vida diária; 

 

 

A economia das palavras, dos gestos, das “explicações”, a economia do tempo 

também, permitem obter diretamente um aumento da qualidade: qualidade dos 
objetos, sem dúvida, mas também qualidade da relação como tal. Esta funciona de 

modo especial: não progride por aprofundamento como nas relações de amizade ou 

amorosas; visa ao contrário uma espécie de exaltação apenas do processo de 

reconhecimento. (CERTEAU, 2008, 2V, p. 52) 

 

 

 Ritmo – O transcorrer da ação. 

“Os ritmos, pelo menos para o sujeito, são criadores do espaço e do tempo; espaço e tempo só 

existem como vividos na medida em que se tenham materializado num invólucro rítmico. Os 

ritmos também são criadores de formas.” (LEROI-GOURHAN, 1965, p. 117) 

 

   

 

 



 

 

5. RESULTADOS  

  

 5.1. Descrição do campo: aplicação dos IPs 

 

Conforme citamos anteriormente o campo desta pesquisa aconteceu em parceria com o 

Projeto de Extensão universitária: “A ação como precursora do pensamento no humano”. A 

aplicação do instrumento foi realizada então com os usuários do Núcleo de Apoio 

Psicossocial IV (NAPS) que freqüentavam a atividade de extensão. Previamente a aplicação 

do instrumento, houve uma explicação sobre pesquisa aos usuários, onde foram feitos 

esclarecimentos. Esta fase inicial começou na última semana do mês de outubro de 2010. Este 

período foi aproveitado para o primeiro contato com os usuários, iniciando uma aproximação. 

Os inventários foram aplicados no período de novembro de 2010 a abril de 2011 

totalizando 12 inventários aplicados. Respeitando a confidencialidade da pesquisa e o sigilo 

quanto a identidade dos voluntários, os IP aplicados foram diferenciados pelos números de 01 

a 12 e os nomes são fictícios.  

Por se tratar de uma pesquisa densa com um conteúdo vasto para a análise, esta 

pesquisa resultou em duas monografias para o Trabalho de Conclusão de Curso da Terapia 

Ocupacional da Unifesp/BS, onde os alunos/pesquisadores realizaram uma divisão aleatória 

dos sujeitos da pesquisa para a análise dos inventários e, assim, o estudo da eficácia do 

instrumento. Esta monografia está baseada na pesquisa e a análise dos inventários de número 

01 a 06, sequêncialmente. 

Após a fase de aplicação do instrumento, estabeleceram-se critérios de avaliação sobre 

a leitura do cotidiano baseados nas teorias citadas neste trabalho, e objetivadas com o 

instrumento nos setores e nas categorias. O Inventário de Potência remete as atividades mais 

significativas do sujeito e suas peculiaridades, onde sem elas o sujeito se desestrutura, 

provocando assim as rupturas.  

O IP procura fazer o mapeamento do cotidiano atual, assim onde há lacunas podemos 

entender pela ruptura e perda da significação daqueles setores, pelo contrario, os setores em 

que obtiverem o maior numero de informações onde estarão registradas as atividades mais 

significativas para o sujeito. 

  

 

 



 

 

 5.2. Inventários de Potência aplicados  

 

 Para uma melhor visualização, os Inventários de Potência foram digitalizados e 

impressos nas dimensões originais do instrumento (folha A3, 297X420 mm). Optou-se por 

organizá-los de forma catalogada, dobrados em envelopes identificados pelo número do IP e 

pelo nome fictício dos usuários, preservando a identidade dos mesmos.  Na versão em pdf 

desta monografia, os Inventários foram ajustados às dimensões do documento e seguem 

sequencialmente, de modo que os envelopes não foram necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  REPOUSAR COMER SOCIABILIZAR LAZER AUTO CUIDAR MORAR APRENDER DESLOCAR TRABALHAR 

  

SE
N

SA
Ç

Ã
O

 

Apaga tudo ruim da 

mente. Descansar a 

mente com o corpo.  

Não faço muito 

Na hora da fome tudo é 

gostoso, mas depois dá 

enjôo e mal estar sempre 

Gosto de conversar para 

a pessoa não ficar 

intimada.  

Não ir com a minha cara, 

não achar que não falei 

nada. 

Preenche o vazio 

no coração. O 

coração não 

távazio de vez, 

mas fica com 

mais calor. 

Boa. Mostra que 

quer viver bem 

na relação com o 

mundo. 

 

Preocupação direto. 

Medo de algum 

jogar coisa do morro 

e quebrar o telhado. 

Se for coisa boa 

acho bom. 

 

As vezes é de 

preocupação, às 

vezes se distrai 

para passear. 

 

Faço algo dentro 

de casa. Não sinto 

falta porque não 

consigo trabalhar 

o dia inteiro  

(minha cabeça) 

  

L
O

C
A

L
 

Em casa no quarto, 

na cama 

 

Cozinha, quarto  

(Menos na área) 

Na rua 

Em casa com a sobrinha, 

mãe. Quando estou sem 

remédio, converso. 

Em casa 

 

Higiene em casa.  

Não come 

demais para não 

ficar obeso. 

Jabaquara. É uma 

casa.  

Cômodo que mais 

fica é o quarto. 

Em todo lugar.  

TV, rua, Igreja, 

NAPS.  

Casa/NAPS  

Fim do dia .Igreja 

(quase todos os 

dias). Não gosto 

de ficar em casa 

de dia. 

 

  

H
O

R
Á

R
IO

S 2h/3h ainda está 

acordado. Acorda +-

7h  As vezes dorme 

de novo. Acorda pela 

fome. 

19h30, 20h 

6h 

Às vezes almoça por causa 

do mal estar 

Na hora do noticiário 

 

Quando o 

sobrinho quer 

 

Quando vai sair, 

se prepara. 

Quando está em 

casa, relaxa. 

Todo dia. 

Sai só para ir à Missa 

e para ir ao NAPS 

Toda hora a 

gente aprende. 

Hora do 

noticiário.  

 

Tenho que sair 

sempre, pelo 

menos 1h/2h 

 

 

  

H
Á

B
IT

O
S Fica acordado 

assistindo noticiário 

(gosta de ouvir coisas 

novas) 

Às vezes sentado, às vezes 

deitado 

 

Quando táem crise sai 

andando, antes tinha 

medo (sem remédio) 

 

TV, brinca com o 

sobrinho. 

Cinema, muito de 

vez em quando. 

Não sai a noite 

para não parar 

no meio da rua 

 

Vigiar a casa, se 

chove tem que ver o 

ralo para não 

entupir. Ele que 

cuida e a sobrinha 

que faz faxina. 

Rezo o terço. 

 

A pé ou de 

ônibus. 

Sem remédio, 

anda para 

qualquer lugar 

 

  

U
T

E
N

SI
L

IO
S 

Dormir com tudo 

desligado, sem 

travesseiro. Lençol 

ou nada. Lã dá agonia 

Prato de vidro. Não gosto 

de tomar coisa com plástico. 

Só usa garfo. 

Bermuda com bolso pra 

por dinheiro e chave. Em 

crise, sai de qualquer 

jeito. 

 

O que tiver mais 

perto para 

alcançar. 

 

Produtos de 

higiene e roupas 

limpas. 

 

Lençol limpo, TV e 

noticiário.  

 

Não tem 

 

Ônibus,. 

O calçado não 

pode estar 

machucando, tem 

que ser 

confortável. 

 

 

R
E

L
A

Ç
Õ

E
S 

Sozinho 

 

Cada um come sozinho lá 

em casa 

 

Mãe, sobrinha, em casa. 

Gosto de conversar com 

Deus quando estou bem, 

quando estou ruim gosto 

de dormir. 

Sobrinho (filho 

da sobrinha) 

 

Difícil ir no 

médico sozinho. 

Só procura 

médico quando 

támuito ruim. 

Não fica com 

medo da doença. 

Mãe e sobrinha. 

Talvez a irmã 

venha. Se ela vier 

vai ficar com raiva. 

 

Menos com 

uma pessoa 

violenta 

 

Sozinho. 

Às vezes com a 

mãe para a Igreja. 
 

 

R
IT

M
O

 

Demora para dormir 

 

Às vezes é devagar. Se for 

gostoso, como rapidinho. 

 

Não consigo conversar 

tudo de uma vez. 

 
 

Quando é 

limpeza e faxina 

vou rápido. 

 

 
Demora para 

aprender 

 

Depressa 

 
 

Figura 5 –IP1 - Antonio 

 



 

 

 

Antonio tem 46 anos e seu IP foi aplicado no dia 11/04/2011. Os setores repousar, 

comer, sociabilizar, auto -cuidar, morar e deslocar foram totalmente preenchidos e o setor 

mais esvaziado foi o trabalhar. De um modo geral, o IP se apresenta repleto, inclusive 

apareceram questões da sua vida que extrapolaram os setores do instrumento. “Sinto falta 

de me sentir a vontade. Com a doença vem o desconforto. Sinto falta de estar curado 

realmente.”  



 

 

 

 REPOUSAR COMER SOCIABILIZAR LAZER AUTO CUIDAR MORAR APRENDER DESLOCAR TRABALHAR 

  

SE
N

SA
Ç

Ã
O

 

Deitar 

 

Gosta de comer 

 

Gosto 

 
 

Não gosta muito/ Não 

faz muita coisa 

 

 
-Morou no 

Maranhão  

-(sente falta) 

 

-Não gosta do 

abrigo 

“Não gosto de 

pensar muito 

nisso” 

 

Gosto 

 

Gostaria de 

trabalhar numa 

casa de família 

como doméstica, 

porém perdeu 

seus documentos 

quando morou na 

rua 

  

L
O

C
A

L
 

Cama no abrigo 

 
Abrigo –sala 

NAPS –no pátio 
Abrigo 

 
 

O pessoal do abrigo 

que corta o cabelo 
(só corto quando está 

grande) 

Abrigo 

 

“Não tem 

nenhum lugar 

que aprendo” 

 

Abrigo NAPS 

Não sai muito 

porque mora no 

abrigo e não tem 

para onde ir. 

“Quero voltar 

para o Maranhão” 

e lá juntar 

dinheiro 

  

H
O

R
Á

R
IO

S 

 
 

19h 

 
 
 

Abrigo –12h 
NAPS –12h 

Hora da convivência   

Segunda e terça 

feira NAPS o dia 

todo; 
O resto dos dias 
passa no Abrigo 

 

8h –vai pro 

NAPS 
17h –volta pro 

Abrigo 

 

  

H
Á

B
IT

O
S 

 
Sentada 

Não tem preferência 
por nenhuma comida 

Gosta de ficar quieta  
(não gosta de falar) 

  

“tomo café 8h, 

depois fico quieta 

almoço, lancho e 

por volta das 19h 

janto, tomo banho 

e vou dormir” 

 

   

  

U
T

E
N

SI
L

IO
S 

2 travesseiros 

Cobertor 

Gosta de comer com 

prato raso e colher 

 
 

Ver revista, gosta de 

assistir o que esta 

passando na TV 

 

Gosta de brinco, 

relógio e anel 

 
  

Perua da 

prefeitura 

 
 

 

R
E

L
A

Ç
Õ

E
S 

Dorme com 4 

pessoas 

 

Sozinha 

 

Só conversa com as 

pessoas do abrigo 

 

Até os 18 anos 

(Maranhão) gostava de ir 

a bailes e festas 

 

Cabeleireiro do abrigo 

 

-gosto das pessoas 

no abrigo 
-NAPS: nem gosto 

nem desgosto 

 
Gosta de ver a 

paisagem 

 
 

 

R
IT

M
O

 

Dorme logo 

 

Gosta de comer 

devagar 

 
  

Gosto que façam logo o 

que tem que fazer 

(cabeleireiro) 

 

As coisas 

acontecem devagar 

no abrig 

 

 

Tanto faz, não se 

importa tanto 

com isso 

 

 

Figura 6 – IP2 -Claudia 

 



 

 

  

Claudia tem 57 anos e seu IP foi aplicado no dia 11/04/2011. De um modo geral, 

apareceram muitas lacunas no seu IP, principalmente no setor lazer, aprender e trabalhar. A 

categoria menos respondida nos diversos setores refere-se aos hábitos. Além disso, alguns 

comentários com relação a sua história foram inseridos fora do instrumento, pois fazem parte 

da história pregressa dela. A saudade que sente do Maranhão e a vontade de voltar para lá são 

questões pertinentes na sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 REPOUSAR COMER SOCIABILIZAR LAZER AUTO CUIDAR MORAR APRENDER DESLOCAR TRABALHAR 

  

SE
N

SA
Ç

Ã
O

 “Não sinto nada” 

-não dorme 

muito bem 

porque o colchão 

é pequeno 

“Não sinto nada” 

Gosta de comida 

quente e doce 

“Normal” 

 

“Nenhuma” 

 

“Normal” 

 

“Não gosto muito” 

 

“Normal” 

 

“Gosto de andar, 

mas prefiro 

ônibus” 

“Gosto de ficar na 

rua” 

Gosto 

 

  

L
O

C
A

L
 

Sala –colchão 

Garagem do 

irmão 

 
-Na garagem do 

irmão 

 

Rua 

 

Casa do irmão 

 
Chuveiro, banho 

 

Casa do irmão (Morro São 

Bento) 

Casa pequena 

“Não gosto de nenhum 

cômodo” 

Com as pessoas 

 

“Fico andando 

nas ruas” 

Local que mais 

gosta Gonzaga 

 
-Lavar carros no 

Gonzaga de vez 

em quando 

-NAPS 

  

H
O

R
Á

R
IO

S 

Dorme entre 19, 

20h 

Acorda às 7h 

Almoço –12h 

Café –14h 

Janta –20h 

Sai depois do 

almoço 

 

“Se deixar assisto tv todo 

o dia” 

 
    

-Lavar carros: 

Três vezes por 

semana (sexta, 

sábado e 

domingo) 

-NAPS: vai 

quando quer 

  

H
Á

B
IT

O
S 

-dormir de 

barriga pra cima 

-assistir TV 

(quando dorme a 

tvfica ligada) 

Comer sentado no 

colchão 

 

Fala pouco 

 

 
-Assistir TV 

-(filme, novela) 

 

 
-Cortar o cabelo 

-Cortar unha  

-Fazer a barba  

 

“Fico o dia todo na 

garagem” 

Não ajuda a limpar 
 

Não tem caminho 

certo 

 

-NAPS: almoça, 

janta, toma 

remédio. 

 

  

U
T

E
N

SI
L

IO
S 

Cobertor, 

travesseiro macio 

 

Colher, prato raso 

 

Nada fundamental 

para sair de casa 

 

TV 

 
 

Nenhum objeto 

 
 

Ônibus 

 
 

 

R
E

L
A

Ç
Õ

E
S 

Sozinho 

 
Sozinho 

 

-Pessoal da rua 

-Encontrar alguém 

na rua 

-Irmão 

-Amigo de 

cama(toma conta) 

Sozinho (gosto) 

 
Sozinho 

 

Irmão 

 

“Agora você me 

pegou, não sei” 

 

Sozinho 

 

NAPS: todo 

mundo. 

As vezes 

participa do 

grupo, mas não 

gosta de 

conversar. 

 

R
IT

M
O

 

Dorme rápido 

 

Come rápido pelo 

costume 

 
     

Rápido 

 
 

 Figura 7 – IP3 -Ednaldo 

 



 

 

 

Ednaldo tem 39 anos e seu IP foi aplicado no dia 08/11/2010. Vários campos do seu IP 

ficaram esvaziados, principalmente os das categorias horários, ritmo e utensílios. Já a 

categoria sensação foi quase preenchida totalmente, porém as palavras utilizadas para 

descrever suas sensações foram: nenhuma, nada, normal e não gosto muito. Na categoria das 

relações, usou com frequência a palavra „sozinho‟. Um ponto interessante neste IP é que no 

setor trabalho, além de falar sobre este setor, ele falou sobre o NAPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 REPOUSAR COMER SOCIABILIZAR LAZER AUTO CUIDAR MORAR APRENDER DESLOCAR TRABALHAR 

  

SE
N

SA
Ç

Ã
O

 

Descansar 

 

Gostosa 

 

Não sou muito de 

conversar 

 

É bom 

 

Não sou vaidosa 

 

Gosto. Me adapto em 

qualquer lugar 

 

Aprender é estar 

sempre 

aprendendo. 

Quando começa 

a ler. 

Não gosta 

 
Tem que ter peito 

 

  

L
O

C
A

L
 

Em casa, na cama 

 

Na mesa em casa 

ou no NAPS 

 

+ no NAPS, onde 

mora ninguém vê  

 

As vezes vou para o 

NAPS de bicicleta, 

ciclovia pela praia 

 

Em casa 

 

Local com 10 famílias. 

Cada uma tem seu canto 

(sala, cozinha e banheiro) 

 

 
Casa NAPS 

Igreja. 

Cooperativa 

mista para todos. 

Reciclagem 

(esta afastada 

saudade/ 

depressão) 

  

H
O

R
Á

R
IO

S Dorme às 22h e 

acorda às 7h com 

o despertador 

 

Horário que der 

fome, a não ser fora 

de casa e no NAPS 

 

 
De manhã 

 

Quando vejo que a 

unha ta precisando, 

eu faço 

 

Fico a noite 

 
  

 

30 min para 

almoçar e 

descansar 

  

H
Á

B
IT

O
S Orações e brincar 

com o cachorro 

Snoopy 

 

Não gosta de 

hamburguer. 

Tendo feijão e 

arroz tá ótimo. 

Come pouco 

Tem dia que 

converso muito, 

tem dia que 

converso pouco. 

 

Andar de bicicleta, 

caminhar 

 

Boa alimentação 

 

Faço o que der pra fazer, 

me arrumo, as vezes chego 

tarde. 

Tenho vontade 

de aprender a 

mexer no 

computador. 

Cozinho bem 

Ônibus 

 

Toma café, não 

gosta de fofoca.  

 

  

U
T

E
N

SI
L

IO
S Travesseiro 

(indiferente), 

lençol fino, quase 

não usa cobertor 

 

Prato fundo. Em 

casa só usa garfo 

 

Bolsa. Não saio sem 

guarda-chuva 

 

Bicicleta, de vez em 

quando leva água 

 

Brincos 

 
Não tem nenhum objeto 

 

Ler a Bíblia 

porque tem que 

ler a Palavra de 

Deus. 

 

Bicicleta, ônibus 

Vai de ônibus.  

Uniforme (luva, 

calça, bota)  

Trabalha com 

sacolas plásticas 

 

R
E

L
A

Ç
Õ

E
S 

Dorme sozinha 

 

NAPS com todo 

mundo. Em casa 

sozinha. 

 

Poucas amizades. 

Pessoal do NAPS 

Tem 2 filhos, um é 

casado. 

Sozinha 

 

As vezes faz a unha 

das pessoas no 

NAPS 

 

Nos finais de semana, o 

filho vem, bastante 

vizinho, crianças fazem 

barulho 

(Saudade de Maceió) 

Aprender a 

Amar o próximo 

Sozinha. 

Grupo de 

Evangelização. 

Pessoal da saúde 

mental é difícil 

de lidar as vezes. 

 

R
IT

M
O

 

Demora um 

pouco. Sono leve 

 

Muito lenta 

 

Normal. Fala um 

pouco baixo 

 
Normal     

Tem que correr 

 

Figura 8 –  IP4 -Marta 

 



 

 

 

 Marta tem 52 anos e seu IP foi aplicado no dia 21/03/2011. De um modo geral, no IP 

se apresenta um preenchimento equilibrado dos setores/categorias.  Apenas as categorias 

horários e ritmo apresentam algumas lacunas. Além disso, os comentários adicionados foram 

principalmente com relação a saudade que sente de Maceió, cidade onde nasceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 REPOUSAR COMER SOCIABILIZAR LAZER AUTO CUIDAR MORAR APRENDER DESLOCAR TRABALHAR 

  

SE
N

SA
Ç

Ã
O

 

Repousar corpo e 

mente. 

Descansar 

Unir o útil ao 

agradável 

Nutritiva, leve e 

preço bom. 

Aonde for elas querem 

que você assuma uma 

postura social 

(complicado) 

Interação sem 

ponderar ou submeter 

Diversão em 

qualquer coisa, 

Ouvir música 

Simples, todos 

fazem 

 

Ter o próprio espaço 

 

Várias coisas ao 

mesmo tempo; 

Aprender algo 

novo 

Sair de um lugar e ir 

para outro 

 

Fazer o que é 

necessário no 

emprego 

 

  

L
O

C
A

L
 

Quarto (durmo) 

Qualquer lugar, 

sala assistindo TV 

 
-Sofá, quarto 

-NAPS 

 

-Rua  

Grupos NAPS 

 

Quarto 

 
Banheiro 

 

Apartamento 

silencioso, calmo. 

 

Em qualquer lugar 

 
CasaNAPS 

Praia 

Já trabalhou 

Último emprego 

num 

supermercado 

(várias funções) 

Atualmente 

desempregado 

  

H
O

R
Á

R
IO

S 

Noite 8h 

Acorda 7h 

Depende do dia 

12h almoço 

Noite lanche 
 

Toda hora em que 

está em casa 

(ambiente) 

 

 
Tem horas para fazer 

as suas coisas 

 

A todo momento 

(qualquer coisa faz 

a pessoa refletir) 

  

  

H
Á

B
IT

O
S 

Tomar remédio e 

meio copo de café  

(para relaxar) 

Depende do dia faz 

uma refeição. 

-Importante: café 

 

-faz sua comida 

Se estiver num local 

com um pessoal, 

conversa. 

Senão, se sente bem no 

ambiente, se preserva. 

 
-Escutar música 

 

-Jogar videogame 

Fazer a barba 1x 

por semana 

Tem horário 

regrado. 

Chegar em casa e 

ficar tranquilo . 

Pedem pra fazer 

alguma coisa 

Lê livros, mas 

acaba esquecendo o 

que leu. 

 

Sentar no banco da 

praia, ter tempo 

para si. 

Realiza sempre o 

mesmo trajeto. 

 

  

U
T

E
N

SI
L

IO
S Remédio, 

Coberta leve, 

travesseiro. 

Coloco os objetos 

do lado. 

Pratos, colher, 

garfo 

 
 

Computador, video-

game, livro, música. 

 

Gel pós barba 

(cheiro de homem) 

 
 

Livro 

 
Banco da praia 

 
 

 

R
E

L
A

Ç
Õ

E
S 

O descanso não 

vale quando não 

consegue 

descansar a 

mente 

 

Comida 

vegetariana 

(mudou a 

alimentação para 

perder peso) 

Procura buscar 

novas opções 

Não tem amizade, 

sempre foi quieto,  

Tímido (sempre tem 

receio de falar algo) 

 

Exterior (nem 

sempre consegue 

fazer a higiene na 

hora que quer) 

 

Influência externa. 

(tem problemas com 

a síndica) 

Som alto depende do 

dia, prefere em 

silêncio. 

 

Procura o caminho 

mais tranquilo. 

Shopping 

dificuldade pois 

agrega dinheiro (25, 

50) 

Esquece vários 

locais 

 

 

R
IT

M
O

 

Dorme bem com 

o remédio 

 

Come normal, 

tranquilo 

 
  

Depende do 

remédio (altera os 

horários) 

  
Vou sempre nos 

mesmos lugares por 

já ser conhecido 

 

Figura 9 –  IP5 -Roberto 

 



 

 

Roberto tem 34 anos e seu IP foi aplicado no dia 16/11/2010. As categorias sensação, 

hábitos e relações, foram as mais preenchidas e se sobressaíram com relação aos outros 

campos do instrumento. As lacunas apareceram principalmente nos ritmos, utensílios e 

horários. Uma contradição interessante, que torna-se visível ao observar o IP é que no setor 

sociabilizar aparecem algumas lacunas importantes e na categoria das sensações deste mesmo 

setor só um item não foi preenchido, os outros estão visualmente mais densos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 REPOUSAR COMER SOCIABILIZAR LAZER AUTO CUIDAR MORAR APRENDER DESLOCAR TRABALHAR 

  

SE
N

SA
Ç

Ã
O

 

Sono leve, acorda 

a noite 
“Dormir não está 

dentro do normal” 

Saciedade 

“encher bem a 

barriga”  
Sinto que preciso 

fazer dieta 

Oculta 

 

“Satisfação, 

liberdade, mas hoje 

me sinto preso” 

 

“se estiver sem 

motivo, deixo de 

me cuidar” 

 

    

  

L
O

C
A

L
  

-Quarto alugado 

--Banco do NAPS 

 

 
-Bar 

-NAPS 

-Padaria 

 

 
Passear no Gonzaga 

 

Lava o rosto no 

NAPS e toma 

banho frio no 

NAPS 

 

    

  

H
O

R
Á

R
IO

S 

18h 

Acorda 1h para 

tomar remédio 

11h –almoço 

Tarde-café 
20h –janta 

 

“Saio pela manhã e a 

tarde fico 

cansado(medicação)” 
Tocar violão de 

manhã 

     

  

H
Á

B
IT

O
S 

Dormir cedo e 

acordar para ir ao 

banheiro 

Repousa depois 

do almoço 

-Quando come 

comida gordurosa 

dorme melhor 

-Fim de semana, 

janta no NAPS 

-Não tem equilíbrio 

na alimentação 

“sou uma pessoa 

quieta” 

 

 
-Tocar violão 

-Água de coco 

-Ir à praia (faz tempo 

que não vou) 

 

 
-Lavar roupas (pago 

p/ alguém) 

-Demoro para 

cortar o cabelo e a 

barba (eu faço) 

    

  

U
T

E
N

SI
L

IO
S 

Comprimidos, 

cama, lençol, 

travesseiro baixo 

 

Toalha, suco, prato 

(fim de semana) 
Marmita, garfo e 
colher (durante a 

semana) 

Violão 

 

-saxofone 

-Dinheiro 

-Violão 

-Cigarros diferentes 

-Tv(distração) 

 

     

 

R
E

L
A

Ç
Õ

E
S 

  

 
-De acordo com o 

tratamento 

-Convivência pequena 

-Violão traz as pessoas 

 

 
“o banho frio 

desperta” 

 

“A família não me 

aceita em casa” 

 
   

 

R
IT

M
O

 

Dorme pouco, 

gostaria de 

dormir 8h por 

noite 

 

Come rápido 

 
 

Destoa 

 
     

 Figura 10–  IP6 -Eduardo 

 



 

 

Eduardo tem 52 anos e seu IP foi aplicado no dia 08/11/2010. Seu IP foi o único que 

não foi preenchido completamente devido sua solicitação de interrupção da aplicação do IP. 

Os setores preenchidos foram repousar, comer, sociabilizar, lazer, auto-cuidar e morar. Dentro 

desses, as lacunas apareceram principalmente nos horários. Sua última resposta durante a 

aplicação foi “A família não me aceita em casa”, o que pode ser um sofrimento na sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. Análise dos IPs aplicados 

 

Neste subcapítulo procederemos a análise dos IPs. Cada IP será analisado 

individualmente, sendo que cada setor será analisado através das categorias listadas no 

instrumento e a partir dos conceitos teóricos discutidos anteriormente. Por fim, será elaborada 

uma conclusão final sobre cada um dos casos. 

 

  5.3.1. IP1 – Antonio 

 

Repousar 

 Para Antonio, repousar significa apagar tudo de ruim da mente, descansando tanto o 

corpo como a mente, porém classifica como algo que não consegue fazer muito bem. Seus 

modos de repousar são dormir e assistir noticiário da TV, na sua casa. Quando falou em 

dormir, Antonio descreve sua dificuldade em pegar no sono e que por isso, tem o hábito de 

desligar tudo antes de dormir e como utensílios, usa somente o lençol.  

Dormir é algo relacionado à manutenção do corpo, dentro do comportamento 

automático, ou seja, é inato. Porém as estratégias, os utensílios e as preferências são 

adquiridas ao longo da vida através das experiências e constituem os comportamentos 

maquinais das cadeias operatórias. Podemos dizer que Antonio tem alguns hábitos singulares 

que regulam esta atividade. Relatou ainda que demora para dormir e acorda facilmente, 

principalmente quando está com fome. 

  

Comer  

Nas categorias sensação e horários, aparecem os termos „mal-estar‟ e enjôo, que 

segundo Antonio, acontecem após cada refeição. Às vezes, ele deixa de almoçar por conta 

disso. Observamos como um dos setores da vida, geralmente relacionado ao prazer, neste caso 

está articulado com sensações corpóreas desagradáveis e constantes. Refletimos como a 

constituição dos valores e ritmos do corpo de Antonio, a partir do comportamento maquinal 

da alimentação e suas cadeias operatórias, está prejudicado e afetando sua forma de estar no 

cotidiano. 

No campo dos utensílios, foi significativo quando ele relata o uso de prato de vidro e 

garfo, ressaltando que não gosta de utilizar objetos de plástico. Esta preferência relata um 



 

 

modo que caracteriza esta cadeia operatória que, talvez seja, uma forma de se afastar de 

cadeias operatórias institucionais onde objetos plásticos são usados. 

 

Sociabilizar 

 Com relação às pessoas que não conhece, Antonio diz que prefere se aproximar e 

conversar. Quando se trata de pessoas do seu convívio, apareceram no IP a mãe e a sobrinha.  

Segundo ele, quando está sem medicação, ele conversa mais do que quando está medicado. 

Os remédios como utensílios aparecem como muito influentes na sua cadeia operatória 

socializar, pois no ciclo operatório da socialização o ato de falar é fundamental.  

Um ponto interessante que apareceu neste setor do cotidiano, foi os momentos de 

crise, descritos por Antonio como um hábito que tem ao sair andando sem rumo e de qualquer 

jeito. Quando está bem, utiliza sempre bermuda com bolso para levar consigo dinheiro e a 

chave de casa. Ou seja, na ruptura de suas cadeias operatórias (na crise) ele abandona as 

peculiaridades cotidianas dos setores do deslocar e auto cuidado. Tal fato, mostra a integração 

entre os setores e suas interferências mútuas. 

 

Lazer 

 „O lazer preenche o vazio no coração‟, que segundo Antonio não está vazio de vez, 

mas com o lazer fica com mais calor. Observamos o setor lazer relacionado ao afeto e de 

forma positiva, associado ao calor. Se interpretarmos que o calor preenche este vazio, 

podemos entender como para Antonio, as atividades do setor lazer articuladas ao afeto podem 

reestruturar suas cadeias operatórias cotidianas.  

Apesar da expressão „vazio‟ somente o campo dos ritmos não foi respondido. Neste 

setor aparece o sobrinho, que permeia tais atividades. É com ele que Antonio brinca, de modo 

que os horários são mediados por este „quando o sobrinho quer‟. 

 

Auto-Cuidar 

 Visualmente no IP, este é um setor que além de todo preenchido ficou bastante denso. 

No campo das sensações ele coloca que o auto cuidado „mostra que a pessoa quer viver bem 

na relação com o mundo‟. Antonio reforça que existem diferenças quando vai sair e quando 

vai ficar em casa, o que mostra que, também, neste setor as relações afetivas orientam sua 

cadeia operatória. 

 Geralmente, os usuários em sofrimento psíquico, apresentam dificuldade no contato 

com o próprio corpo, o que resulta em poucos cuidados básicos. De forma diversa Antonio é 



 

 

uma pessoa que além de dizer que realiza as atividades deste setor do cotidiano, ele demonstra 

cuidar bem da sua aparência. É interessante relacionar isso ao que ele disse no começo: 

„mostra que quer viver bem na relação com o mundo‟, talvez seja mais um modo de agir 

dentro das suas cadeias operatórias, pois segundo ele, interfere na interação com as pessoas. 

 

Morar 

 A sensação que Antonio atribuí a este setor é „preocupação direto‟. Ele diz que tem 

medo de que pessoas „quebrem o telhado‟ e no campo dos hábitos relata que vigia a casa, 

principalmente, quando chove para não entupir. Ao longo da descrição deste setor, vemos que 

ele só sai de casa para ir ao NAPS e à Missa. Este relato revela uma relação tensa/preocupada 

com a sua casa e, ao mesmo tempo, ele se coloca num lugar daquele que deve vigiar e 

protegê-la. Observamos como a casa, que tradicionalmente, ocupa o lugar do conforto e da 

proteção, neste caso está situada no lugar inverso: do desconforto, da preocupação e daquela 

que precisa ser protegida.  

  A espiritualidade aparece neste setor quando ele coloca que vai à Missa. Quando 

falamos em cadeias operatórias, podemos dizer que os ritos espirituais levam a suspensões do 

ciclo operatório cotidiano, que viabilizam a reestruturação das cadeias operatórias, quando as 

pessoas encontram sentidos novos nesta prática. 

  

Aprender 

 Sobre este setor, Antonio diz que não existe um horário para aprender, porém 

considera importante o horário do noticiário. Segundo ele, se aprende em todo lugar: TV, rua, 

NAPS ou Igreja. Podemos observar que os locais que cita são relacionados com seu modo de 

vida, são os principais lugares que ele frequenta, constituintes do seu campo operatório. „Só 

não se aprende com uma pessoa violenta‟. 

 

Deslocar 

 Também no setor deslocar, Antonio cita a palavra preocupação, ainda que precedida 

por „às vezes‟. Seus trajetos são entre sua casa, o NAPS e a Igreja. Ele relata que não gosta de 

ficar em casa o dia inteiro e, ele tem que sair ao menos uma ou duas horas por dia. 

Lembremos que a casa é para ele lugar de desconforto e, assim, se ausentar desta significa 

alívio. 

Decorrente disto, os lugares que ele frequenta conta com a presença de pessoas e 

grupos onde ele está facilmente inserido, ou seja, as interações e o processo de coordenação 



 

 

de ação e de emoção são mais fáceis de acontecer. O ritmo deste setor também acentua e 

caracteriza a preocupação: depressa. 

 

Trabalhar 

 Antonio não trabalha fora e diz que „faz alguma coisa dentro de casa‟. Segundo ele, 

não consegue trabalhar o dia inteiro por causa da „cabeça‟, e diz que não sente falta desta 

atividade. O setor do cotidiano trabalhar está impedido para Antonio devido seu sofrimento 

psíquico, mas ele se tranquiliza quando localiza num lugar do corpo o problema que 

determina sua dificuldade no trabalho. Se levarmos em conta as correlações internas, o 

dinâmico processo de reestruturação das pessoas devido as inúmeras interações com os outros 

e com o mundo, é um equívoco centralizar qualquer problema “na cabeça”. Mas, para 

Antonio que tem muitos medos e preocupações é mais tranqüilizante colocar o problema num 

lugar específico que “vigiar” as origens possíveis origens do mesmo. 

 

  5.3.2. IP2 – Claudia 

 

Repousar 

 Para ela, repousar é deitar e ela faz isso na sua cama às 19 horas, diariamente. Dorme 

num quarto com mais quatro pessoas; utiliza dois travesseiros e cobertor. Este setor do 

cotidiano faz parte do comportamento maquinal, aquele caracterizado por ser fundamental e 

elementar, que todos realizam, mas cada um a seu modo, revelando um pouco da cultura, 

etnia e modos de viver de cada grupo social. Claudia revela esta atividade de um modo óbvio 

e mecanizado, não atribuindo nenhuma sensação ou hábito „seus‟ que revelem o seu papel 

nesta atividade. Cabe ressaltar que Claudia reside na Seção de Abrigo para Adultos, Idosos e 

Famílias em situação de rua e os setores do seu cotidiano estão muito influenciados pelo lugar 

que ela ocupa. 

 

Comer 

 Esse foi o único setor que Claudia respondeu por completo. No campo da sensação ela 

diz que gosta de comer, porém podemos observar que é uma atividade condicionada pelos 

equipamentos que frequenta: tanto os horários, como a comida e o local já são determinados 

tanto pelo NAPS como Abrigo O conjunto das suas cadeias operatórias cotidianas, ou seja, 

seu ciclo operatório está em torno da lógica dessas instituições. Come devagar e diz que não 



 

 

tem preferência por nenhum tipo de comida. Este „não ter preferência‟ por nenhum tipo de 

comida, aponta um processo de alheamento dos modos de sentir. Ao ser privada da 

coordenação de ação e emoção no seu lugar de vida, as pessoas vão se esvaziando, suas 

relações tornam-se mais escassas e seus sentidos embotados.  

 

Sociabilizar 

 Apareceu neste setor uma contradição. No campo da sensação ela diz que gosta de se 

sociabilizar, porém nos hábitos Claudia coloca que gosta de ficar quieta, sem falar muito, o 

que caracteriza uma dificuldade na interação com os outros. O Abrigo é o lugar onde mais se 

relaciona com as pessoas. Podemos esclarecer aparente contradição quando refletimos a 

distância entre seu desejo (gosta de se socializar) e sua realidade institucional. 

Também, observamos que nesta incompatibilidade, „gostar de se sociabilizar‟ e „gostar 

de ficar quieta‟, interfere no estabelecimento de consensos, o qual possibilita o acoplamento 

estrutural. Este modo de interação que afeta os dois lados só é possível através da 

comunicação, que não é necessariamente a linguagem. Uma intervenção terapêutica 

ocupacional com Claudia seria descobrir com ela o seu modo de comunicação para 

estabelecer consensos e coordenar ação e emoção com os outros. 

 

Lazer 

 Setor extremamente esvaziado na sua vida. Nos utensílios aparece que ela gosta de ver 

revistas e assiste passivamente a TV, ou seja, ela não escolhe a programação. Provavelmente, 

como Claudia reside numa instituição fechada ela não tem a possibilidade de escolher o 

programa televisivo. Porém é um ponto possível a ser aprofundado, talvez ver revista ou 

assistir um programa de TV com ela, para entender melhor como essas atividades acontecem 

dentro dos equipamentos que ela frequenta e identificar suas preferências dentro deste setor. 

Apesar de esvaziado, neste campo apareceu algo significativo, que atualmente 

caracteriza a grande ruptura da sua vida: o Maranhão, onde viveu até os dezoito anos. Lá 

gostava de ir à bailes e festas.  Aqui retomamos a questão da ruptura das suas cadeias 

operatórias e como seu modo de estar no mundo parece estar estagnado no seu passado sendo 

incompatível com seu atual ciclo operatório. 

 

Auto-Cuidar 

 “Não gosto muito”. Claudia realiza as atividades deste setor no Abrigo e quem faz não 

é ela, mas as pessoas deste equipamento. Na verdade ela cita apenas cortar o cabelo. Aqui é 



 

 

possível interpretar uma dificuldade em lidar com questões do próprio corpo e aparência, uma 

vez que o „auto‟-cuidado abrange atividades realizadas por nós mesmos, visando o cuidado. 

Entretanto, seu conceito de auto-cuidado pode ser relacionado a beleza e estética, e o que ela 

realiza atualmente é cortar o cabelo. Além disso, neste setor se confirma como suas cadeias 

operatórias são constituídas pelo Abrigo e seu modo de funcionar. A expropriação do corpo 

nas instituições fechadas é um fato e este aspecto aparece de forma evidente no seu IP. 

Com relação aos utensílios, mencionou que gosta de usar brinco, relógio e anel. É 

importante estar atento ao significado desses utensílios na sua vida, já que a palavra „gosto‟ 

foi mencionada poucas vezes no seu IP. 

 

Morar 

 Neste setor, Claudia diz que morou no Maranhão e que não gosta do Abrigo, 

ressaltando que sente muita falta desta cidade. Ela permanece no Abrigo todos os dias da 

semana, exceto segunda e terça-feira quando vai ao NAPS o dia todo. Apesar de não gostar de 

morar no Abrigo, onde segundo ela as coisas acontecem devagar, gosta das pessoas de lá. 

Com relação ao NAPS parece algo indiferente na sua vida: “não gosto nem desgosto”. 

 

 

A maior parte das cadeias operatórias é constituída na infância e adolescência e são 

fundamentais para a constituição do sujeito, pois o sujeito emerge quando incorpora 

(ação corporificada) um conjunto de cadeias operatórias socialmente consensuadas e 

que viabilizam o seu com-viver. (MARQUETTI E KINOSHITA, 2011,p. 219) 

 

 

Ao longo da sua vida, Claudia foi constituindo suas cadeias operatórias e em um 

determinado momento, quando deixou a sua cidade e veio para Santos, este modo de agir no 

mundo foi interrompido. Dentro da constituição das cadeias operatórias, existe o 

comportamento lúcido, o qual nos permite refletir, sentir, analisar e adaptar as cadeias 

operatórias. Torna-se evidente, ao analisar este e os demais setores do cotidiano, que desde o 

momento em que viveu esta ruptura, sua vida se estagnou: Claudia perdeu a capacidade de 

transformar as suas ações e seu comportamento lúcido não foi suficiente para reparar as 

rupturas.  

 

Aprender 

 „Não gosto de pensar muito nisso‟. „Não tem nenhum lugar que aprendo‟. Foi o que 

ela respondeu sobre este setor do cotidiano. Talvez Claudia não encontre significado neste 



 

 

setor, porque „pensar nisso‟ supõe uma reflexão sobre o assunto (utilização do comportamento 

lúcido como mencionado no setor anterior), o que para ela pode ser uma dificuldade do 

momento que está vivendo.  

 

Deslocar 

 Não sai muito porque não mora no abrigo e não tem para onde ir; o seu único trajeto 

descrito foi do Abrigo ao NAPS, através do carro do Abrigo. Além da questão da 

„institucionalização‟, neste setor é revelada uma baixa interação com o território. Na sua 

colocação: “Gosto de ver a paisagem” observamos uma interação passiva e à distância, sem 

contato efetivo. Ela não age no mundo, apenas olha. Por outro lado, mas uma vez aparece 

algo que ela gosta, e podemos compreender esse gosto como o seu modo possível de relação 

com a cidade.  

  

Trabalhar 

 Atualmente Claudia não trabalha, porém neste setor aparece um desejo que ela tem: 

gostaria de trabalhar como empregada doméstica no Maranhão. O intuito do IP não é discutir 

o passado e nem o futuro, mas o presente; porém é importante levá-los em conta e se estão 

influenciando o momento atual de vida da pessoa. 

Neste setor, ficou mais claro seu processo de saída do Maranhão: ao reunir tais 

informações pode-se concluir que ela saiu do Maranhão aos dezoito anos e ao chegar a Santos 

morou na rua, quando perdeu seus documentos e atualmente encontra-se no Abrigo e fazendo 

tratamentos no NAPS. 

A perda dos documentos (utensílio significativo na nossa cultura que exterioriza nossa 

identidade) dificulta muito o seu processo de reinserção na sociedade através do trabalho, do 

consumo, dos serviços de saúde e benefícios, e muitos outros aspectos. É uma dificuldade a 

mais para coordenar ação e emoção com o mundo. Uma intervenção importante seria entender 

melhor o que aconteceu neste percurso, facilitar e dar suporte para ela no „fazer parte de uma 

sociedade‟ e introduzi-la nos passos para recuperar sua cidadania.  

É possível compreender que desejo de voltar a trabalhar no Maranhão está associado a 

uma necessidade de reestruturação da sua vida, do seu ciclo operatório. É como se sua vida 

tivesse dado „pausa‟ no Maranhão, e agora ela precisa voltar para dar „play‟. Porém faz-se 

necessária uma análise mais aprofundada disso para entender quais são as possibilidades reais 

de retorno a esta cidade e o quanto isso realmente iria trazer a sintonia de volta para sua vida. 

 



 

 

  5.3.3. IP3 – Ednaldo 

 

Repousar 

 “Não sinto nada”, foi o que respondeu sobre este setor na categoria sensação. Apesar 

de dormir rápido e segundo ele, doze horas por noite, ele diz que não dorme muito bem, mas 

dorme rápido. A sensibilidade humana está ancorada na capacidade simbólica ou 

simbolização, que é caracterizada pela capacidade de transformar as vivências que temos com 

o corpo em conceitos abstratos. Uma das vivências de corpo que aparecem no „repousar‟ de 

Ednaldo é o fato de dormir num colchão, na garagem. É interessante observar que ele relata 

não sentir nada em relação a isso e ainda atribui a dificuldade do seu sono ao colchão pequeno 

e não ao fato de dormir numa garagem. No ciclo operatório da nossa cultura a garagem é um 

lugar exterior a casa, onde os „carros dormem‟. A indiferença revelada na sua não-

sensibilidade em ocupar um lugar para objetos (carros) se ressalta nesta situação. 

 

Comer 

 “Não sinto nada”, também foi sua resposta sobre a sensação do setor comer. Segundo 

ele, as refeições também acontecem na garagem do irmão e ele come rápido. Além de ser um 

local de repouso, o colchão também é o local onde ele come. A garagem aparece mais uma 

vez como constituinte do seu campo operatório. E, quando relacionamos com os conceitos de 

ação humana, podemos entender como suas cadeias operatórias marcam sua situação de 

exclusão. Entretanto, novamente, Ednaldo não demonstra sensibilidade nesta situação. 

 O colchão aparece como um utensílio presente no seu cotidiano de diferentes modos e 

em diversas situações. Pode ser que este objeto seja a única coisa „sua‟. Essa é uma questão 

que pode ser aprofundada para entender melhor suas cadeias operatórias constituídas em torno 

deste utensílio. 

 

Sociabilizar 

 Analisando as categorias deste setor, Ednaldo coloca como algo muito simples e 

normal, que realiza fora de casa com as pessoas que encontra na rua. Com relação às pessoas 

conhecidas, Ednaldo nomeou seu irmão e um amigo do qual toma conta. Porém, parece um 

setor empobrecido. 

 

Lazer 



 

 

 Sua atividade relacionada ao lazer neste momento da vida é assistir televisão (filmes e 

novelas), na casa do seu irmão, sozinho. Apesar de considerá-la lazer é uma atividade que não 

traz nenhuma sensação. A ausência da sensação aparece no seu cotidiano, o que talvez, aponte 

seu motivo e dificuldade em transformar as vivências em abstração. 

 

Auto-Cuidar 

 Comparado aos outros setores este apareceu mais esvaziado, e as atividades listadas 

foram: o banho, cortar o cabelo, unhas e fazer a barba. Novamente, ele não atribuiu nenhuma 

sensação as atividades do setor e parece algo pouco significativo no seu cotidiano. Porém, por 

se tratar de comportamentos que na sua maioria são automáticos, caracterizam a zona de 

penumbra e torna-se difícil reconhecê-los quando não houve uma ruptura que os impede de 

realizar. Além disso, a categoria dos ritmos ficou vazia, assim como em outros setores.  

 

Morar 

 Diferente daquilo pontuou em outros setores, quando se falava em sensação, Ednaldo 

respondeu que „não gosta muito‟ de morar, não gosta de nenhum dos cômodos da casa e passa 

o dia todo na garagem. Suas relações com o espaço da casa parecem ser apenas o suficiente 

para sua sobrevivência ali, já que demonstra que suas interações com a mesma são escassas. A 

casa não é um lugar habitado por Ednaldo. Também, não se identifica com nenhum objeto, 

não classificou seus hábitos e ritmos quando está na casa. O fato de Ednaldo habitar a 

garagem e não a casa caracteriza uma inversão de valores do nosso ciclo operatório: dentro de 

casa ele se sente excluído e na garagem incluído. Interessante notar como as cadeias 

operatórias „de dentro da casa‟ e „de dentro da garagem‟ se corporificam no par 

exclusão/inclusão, respectivamente. 

 

Aprender 

 Também foi um setor que visualmente no IP ficou vazio em relação aos outros. É 

contraditório quando ele coloca que aprende com as pessoas, mas no campo das relações 

(onde poderia ser listado com quem ele aprende), ele usa a frase: „Agora você me pegou, não 

sei.‟ Também, quando comparado com o setor sociabilizar, se caracteriza como um campo 

mais fragilizado da sua vida. Isso pode apontar uma dificuldade de elaborar algo que ele vive 

em palavras, ou seja, pensar, refletir sobre suas cadeias operatórias com comportamento 

lúcido. 

 



 

 

Deslocar 

 Assim como no setor „morar‟, Ednaldo classificou uma sensação para estas atividades 

dizendo que „gosta de caminhar‟, porém é relevante a contradição quando ele continua a frase 

“...mas prefiro andar de ônibus”. Isso reforça sua dificuldade de definir suas sensações, 

articular com as emoções e, assim, interpretar tais sentidos. Assim como no setor anterior a 

contradição entre as sensações, emoções, sentidos parece pertinente no seu cotidiano. Ele 

classifica no território um lugar como favorito, o bairro Gonzaga e descreve que fica andando 

pelas ruas sem ter um caminho certo. Classifica o ritmo deste setor como rápido, assim como 

nos outros dois que preencheu este campo (repousar e comer). Esta questão do ritmo pode ser 

aprofundada, porque ao se aproximar de Ednaldo notamos o ritmo oposto, já que ele 

demonstra ser uma pessoa mais lenta e tranqüila. Talvez os setores que ele pontuou com o 

ritmo rápido, sejam os únicos em que isso de fato acontece. 

 

Trabalhar 

 Ednaldo relatou que eventualmente trabalha lavando carros no seu bairro favorito e 

realiza tal atividade três vezes na semana. Neste setor, ele descreveu um pouco sua rotina no 

NAPS, ressaltando que vai ao serviço quando quer; realiza as refeições, toma remédio e às 

vezes participa dos grupos, porém diz que não gosta muito de conversar. Atribuir ao setor do 

trabalho a rotina do NAPS é algo interessante, já que Ednaldo trabalha (ainda que 

eventualmente). Talvez, o ritmo/cadência do NAPS e sua relevância na constituição das 

cadeias operatórias de Ednaldo o situem numa perspectiva de „obrigação‟ e assim ele associa 

a trabalho. Porém, aparece uma contradição, quando no campo dos horários ele coloca que vai 

ao NAPS de forma irregular e apenas „quando quer‟.   

 

 

  5.3.4. IP4 – Marta 

 

Repousar 

 Para Marta sua forma de repousar é descansar em casa, na cama. Dorme das 22h às 7h 

e tem sono leve. Antes de dormir ela possuí os hábitos de brincar com seu cachorro Snoopy e 

de fazer orações. Este hábito de brincar com o cachorro demonstra o processo de coordenação 

de ação e emoção que não acontece somente entre os seres humanos, mas também entre eles e 

os animais. Esse modo de interação é gerador do processo da linguagem (e não da troca de 



 

 

informação), mas que é significativo para ambos, tanto que para Marta o momento de 

„coordenar ação e emoção‟ com seu cachorro é um marco no seu cotidiano, constituindo suas 

cadeias operatórias. Talvez, o repouso/dormir seja precedido por este processo de 

coordenação de ação e emoção porque apazigua Marta. Outro fato interessante e significativo 

para Marta é a questão da espiritualidade que aparece nas suas orações, que caracterizam 

momentos em que as cadeias operatórias são suspensas propositalmente e se constituem 

outras que se projetam para além do cotidiano.  

  

Comer 

 Existem diferenças pontuais quando Marta come em casa e quando come no NAPS. 

No NAPS, respeita os horários e come com os outros usuários. Em casa apresenta mais 

liberdade e flexibilidade: come na hora que sente fome e utiliza só o garfo. Além disso, come 

sozinha e lentamente. Podemos dizer que „quem se encarrega‟ de realizar essas adaptações 

quanto ao lugar no seu dia-a-dia, são elementos da chamada zona de penumbra, já que 

acontecem de modo automático. Marta não deve chegar no NAPS e pensar: „Aqui eu como 

rápido‟, porque essa intervenção consciente não é necessária para que tal adaptação dessa 

cadeia operatória se instale. 

 

Sociabilizar 

„Não sou muito de conversar‟, ela fala baixo, tem poucas amizades (a maioria é o 

pessoal do NAPS). „Tem dia que converso muito e tem dia que converso pouco‟.  

É possível identificar que o NAPS propicia a Marta pertencer a um grupo onde ela tem 

mais facilidade de interagir, quando comparado ao local onde mora: „Onde moro, ninguém se 

vê.‟ A relação que Marta tem com o NAPS revela uma maior facilidade nas interações com as 

pessoas, talvez seja o lugar mais fácil para ela de coordenar ação e emoção, porém é algo que 

precisa ser aprofundado. 

 

Lazer 

 É uma atividade que realiza sozinha e para ela, andar de bicicleta ou fazer caminhada é 

o seu lazer. Faz isso pela manhã e, geralmente, insere este lazer a um trajeto que deve realizar 

no seu dia, como ir ao NAPS de bicicleta. No caso de Marta é interessante observar que 

segundo ela, o lazer está bem inserido no seu ciclo operatório. 

 

Auto-Cuidar 



 

 

 Marta não se considera vaidosa, realiza seu auto-cuidado em casa e de modo „normal‟. 

Para ela, ter uma boa alimentação como hábito e ver uma necessidade e logo supri-la (como 

fazer as unhas quando precisa), caracteriza este setor do cotidiano. Ao responder o campo da 

sensação, ela responde com uma negação: „não sou vaidosa‟ e não com algo afirmativo.  

É interessante que no campo das relações, diferente dos outros setores, as pessoas são 

citadas (pessoas das quais ela faz as unhas no NAPS). No setor sociabilizar apareceu que ela 

se relaciona melhor com as pessoas do NAPS, e aqui observamos que essa interação acontece 

também através da sua ação, da sua potência, do seu saber colocado em comum.  

Pode ser que sua forma de comunicação mais significativa, não seja através da 

conversa e sim, através da sua ação, o que caracteriza o seu modo particular de se relacionar. 

 

Morar 

 Marta mora num local com dez famílias, onde cada uma tem sala, cozinha e banheiro. 

Ela diz que gosta de morar lá e se adapta fácil em qualquer lugar, o que caracteriza uma 

facilidade em reestruturar suas cadeias operatórias quanto à moradia. Neste setor apareceu a 

saudade que sente da sua cidade natal Maceió e talvez por isso o significado atribuído à 

moradia atual seja pequeno. Além disso, no campo das relações Marta cita que tem dois filhos 

e um deles vem visitá-la nos finais de semana. 

 

Aprender 

 Este setor apareceu esvaziado em relação aos outros e Marta coloca que aprender é 

algo constante, e cita o exemplo de ler um livro, porém não gosta. O único livro que lê, é a 

Bíblia que, segundo ela, tem a Palavra de Deus. Podemos entender a importância da 

espiritualidade na sua vida, porque a faz realizar uma atividade que normalmente não faria: 

ler. Mais uma fez a espiritualidade aparece como algo constituinte do seu ciclo operatório e 

significativo. Além disso, neste setor apareceu um desejo relacionado a esta ação que é 

aprender a usar o computador. 

 

Deslocar 

 Realiza seus principais trajetos de ônibus ou bicicleta e geralmente são de casa para o 

NAPS e uma vez por semana, de casa para a Igreja, onde participa de um grupo que visita 

bairros carentes. Mais uma vez a espiritualidade aparece como algo presente e significativo na 

sua vida, e como está descrito na análise do setor repousar, é algo que suspende suas cadeias 



 

 

operatórias maquinais e cotidianas, e de modo a reestruturá-la trazendo mais sentido a sua 

vida. 

 

Trabalhar 

 Este setor, comparativamente, foi o setor com maior preenchimento de dados. Marta 

trabalha numa cooperativa de reciclagem com sacolas plásticas, num projeto/cooperativa da 

saúde mental; porém está afastada por causa da depressão. Este fato pode apontar para a 

importância da reinserção através das cadeias operatórias do trabalho.  

Ela diz que está com saudades do seu trabalho e que às vezes é difícil lidar com o 

„pessoal da saúde mental‟. Um ponto interessante que aparece neste setor é a relação com as 

„pessoas da saúde mental‟, que é difícil; quando comparado ao „pessoal do NAPS‟, que 

também é da saúde mental, mas se relaciona melhor. Com as informações do IP não é 

possível saber se essas pessoas são as mesmas, porém é evidente que pertencem a um mesmo 

grupo identitário (o da saúde mental), mas é interessante perceber que para Marta esse modo 

se interação se transforma de acordo com o campo operatório em questão. 

Ela trabalha das 10h às 17h e tem trinta minutos para almoçar e descansar. Utiliza o 

uniforme do local e ressalta a saudade que tem de lá, é possível entender então que o 

afastamento do trabalho abala suas cadeias operatórias. 

 

  5.3.5. IP5 – Roberto 

 

Repousar 

 “Descanso não vale quando não consegue descansar a mente”. Para Roberto se corpo/ 

mente são uma amálgama no repouso e, se ambos não estão descansados, o repouso não vale.  

Roberto aponta dois modos de fazer o repouso durante o dia, em casa, assistindo televisão ou 

no quarto dormindo, o qual deu mais ênfase. Foi pertinente a importância dos utensílios que 

utiliza para isso: remédio, coberta leve e objetos ao lado, principalmente o remédio que 

mencionou também na categoria ritmos, influenciando seu sono. Os utensílios são extensões 

do gesto humano e foram forjados na exteriorização do gesto, da força, da função, da 

memória do ser humano. No caso de Roberto, o uso do remédio representa um dos utensílios 

fundamentais para o seu repouso, constituindo esta cadeia operatória. Podemos refletir sobre o 

utensílio remédio: o que ele estaria exteriorizando? A capacidade humana de repousar. 

 



 

 

Comer 

 A sensação atribuída a esse setor é “unir o útil ao agradável”. Os únicos pré-requisitos 

que ele coloca são: comida nutritiva, leve e com um preço bom. Seus horários são bem 

flexíveis e mais uma vez ele citou: “depende do dia”. Os lugares também variam: NAPS, na 

rua ou em casa (sofá ou quarto).  Recentemente, Roberto mudou seus hábitos de alimentação 

para perder peso, utiliza comida vegetariana e diz que procura buscar sempre novas opções. 

Essa busca por novas opções revela uma constante adaptação das suas cadeias operatórias 

mediada pelos seus desejos ou necessidades. 

Para Roberto, no seu dia a refeição mais importante é o café da manhã e o café é algo 

que gosta, isso pode revelar a importância de um hábito, com suas influencias culturais que 

estruturam a sua vida. É possível observar sua sensação ao comer, que por mais que seja uma 

necessidade corpórea é agradável, traz prazer.  

 

Sociabilizar 

 No IP de Roberto este é o setor mais esvaziado. Segundo ele, „aonde for elas (as 

pessoas) querem que você assuma uma postura social‟ e ainda ressalta que isso é complicado, 

concluindo que as interações deveriam ser „sem ponderar ou submeter‟. É surpreendente o 

modo como ele praticamente define as interações entre as pessoas, é como se ele soubesse o 

motivo que prejudica seus relacionamentos, mas ainda assim demonstra uma dificuldade em 

lidar com isso. 

Roberto tem o hábito de se preservar, é tímido, não tem amizades e sempre tem receio 

de falar algo. O lugar onde se relaciona são os grupos no NAPS. Neste setor aparece algo 

importante que são estas dificuldades de interação e estabelecimento de consenso com as 

pessoas. O NAPS aparece com um único meio de interação dentro do seu ciclo operatório. 

 

Lazer 

 Para Roberto, lazer é diversão e no seu caso, ouvir músicas, jogar vídeo-game, utilizar 

o computador ou um livro quando está em casa, são modos de realizar atividades que compõe 

este setor. É interessante observar que as músicas, o vídeo-game, computador e o livro são 

objetos/utensílios que promovem a exteriorização da linguagem, das emoções e também das 

relações. Deste modo, são atividades que ele realiza sozinho, porém ele se diverte. 

 

Auto-Cuidar 



 

 

Um ponto que chama a atenção neste setor é a influência dos remédios na regulação 

dos horários de realizar o auto-cuidado. Mais uma vez eles aparecem como determinantes no 

seu cotidiano por reestruturarem suas correlações internas e, de certo modo, mediar sua 

relação com o mundo. Novamente, o utensílio remédio exterioriza uma função humana: a 

relação com o outro. 

Roberto classifica o auto-cuidado como algo simples, que realiza no banheiro, mas 

nem sempre consegue fazer na hora que quer. Uma associação interessante foi o „cheiro de 

homem‟ que Roberto mencionou ao citar o utensílio gel pós barba. Vale ressaltar que sua 

sensibilidade é algo que sobressaí em todos os setores, tanto na definição das sensações 

recebidas do mundo, como nas sensibilidades corpóreas. Esta sensibilidade especial e 

minuciosa aparece em vários campos, e neste caso se apresentou no olfato. 

 

 

Morar 

 Para Roberto, morar é ter o próprio espaço e considera seu apartamento um local 

calmo e silencioso. Lá tem seus horários para fazer as coisas, mas não os descreve. Ter „os 

seus horários‟ revela que seu apartamento é o local para fazer as coisas acontecerem ao seu 

modo, de forma que ele as coordena (o que é diferente em outros âmbitos da sua vida). Apesar 

de parecer um lugar bem sossegado e do qual Roberto gosta muito, ele tem alguns problemas 

com o síndico, acentuando sua dificuldade nas interações. É um ponto a ser aprofundado, mas 

no ciclo operatório em que vivemos o síndico é aquele que coloca a ordem nos condôminos e 

determina certos limites. Tal fato para Roberto deve ser difícil já que seu apartamento está 

aparecendo no IP como o único lugar onde ele faz o que quer.  

 

Aprender 

 ‘Qualquer coisa faz a pessoa refletir.‟ Esta expressão „qualquer coisa‟ soa como algo 

normal e simples do seu cotidiano. No campo da sensação ele coloca que ao aprender algo 

novo, sente várias coisas ao mesmo tempo. „Em qualquer lugar‟ e „A todo o momento‟ são 

mais algumas reflexões feitas por Roberto sobre este setor. Observamos que estas colocações 

simples, mas que projetam a amplitude a respeito do setor aprender, revelam sua característica 

determinante: reflexão e sensibilidade acentuadas.  

 

Deslocar 



 

 

 „Sair de um lugar e ir para outro lugar‟, Roberto traz essa definição aparentemente 

óbvia na sensação no setor deslocar. Entretanto, podemos observar que na sua definição ele 

nos remete a questão do Lugar, ou seja, mudar de lugar é mudar de interações, e com as 

interações nos moldamos. Então, mudar de lugar é se transformar. 

Seus principais trajetos são entre a sua casa, o NAPS e a praia. Interessante que neste 

setor apareceu uma frase que remete ter ao „tempo para si‟, articulada a sua definição de 

deslocar temos: tempo para se transformar. Ele não atribui o ato de deslocar nem no lazer, 

nem no repouso, como no IP de outras pessoas.  

Roberto tem o hábito de realizar sempre os mesmos trajetos por caminhos tranqüilos, o 

que reforça a sua constituição nas cadeias operatórias do deslocar. Apesar de serem sempre os 

mesmos caminhos e destinos, uma vivência nunca é igual a outra, o que caracteriza o 

fenômeno da recursão que compõe a rotina das pessoas. 

 

Trabalhar 

 É interessante como também neste setor, Roberto traz uma definição no campo da 

sensação: „fazer o que é necessário no emprego‟. No momento de aplicação do IP, Roberto 

estava desempregado e relatou o que fazia no seu último emprego em um supermercado: 

desembalava caixas, mas também tinha outras funções. Tentava ser organizado, mas o 

estressava muito, não se relacionava bem com as pessoas de lá. Apesar de ser algo do seu 

passado, reforça sua dificuldade na interação com as pessoas. 

 

  5.3.6. IP6 – Eduardo 

 

Repousar 

 ‘Dormir não está dentro do normal‟, foi o que ele respondeu sobre a sensação deste 

setor. Talvez essa expressão revele um desejo que Eduardo tem em sentir novamente o que 

sentia quando suas cadeias operatórias do repouso funcionavam de outro jeito (segundo ele, o 

„normal‟). Eduardo repousa em seu quarto alugado e durante a noite acorda para ir ao 

banheiro e para tomar remédio. Além disso, repousa depois do almoço no banco do NAPS. 

No campo dos ritmos, Eduardo ressalta que gostaria dormir oito horas por noite. „Gostaria‟ 

traz novamente este desejo de mudar esta atividade que está com o ritmo abalado. 

  

Comer 



 

 

 Eduardo come em lugares diferentes durante o seu dia: Bar, NAPS e padaria e para ele 

a comida deve: „Encher bem a barriga‟ e então se sente saciado. O que constituí suas cadeias 

operatórias deste setor não é o lugar onde come e nem o que come, mas é o „encher a barriga‟, 

que torna este o lugar deste setor do cotidiano flexível. A cadeia operatória do setor comer é 

marcada pela sensação de preenchimento. Um fato relevante neste setor é a analogia feita 

entre este setor e o repouso: „Quando como comida gordurosa, durmo melhor‟, que 

caracteriza uma estratégia para melhorar outro setor. 

 

Sociabilizar 

 ‘Oculta‟ foi a sensação atribuída ao sociabilizar por Eduardo. Visualmente no IP, este 

setor se encontra um pouco esvaziado, o que pode significar uma ruptura ou fragilidade neste 

campo, que afeta seu modo de estar no mundo. Eduardo se considera uma pessoa com o 

hábito de ficar quieto e tem uma pequena convivência com as pessoas, sendo que esta é 

intermediada pelo o utensílio/violão, pois assim as pessoas se aproximam dele. É interessante 

como uma ação que ele realiza aproxima as pessoas com as quais ele tem um pouco de 

dificuldade de relacionamento. É a ação de tocar violão, que para ele parece ter significado, 

que facilita o processo de coordenação de ação e emoção com as pessoas.  

 

Lazer 

 Na sensação do setor lazer, Eduardo coloca satisfação, liberdade, porém ao continuar a 

frase diz: „Hoje me sinto preso‟. Esta é uma contradição importante que aparece entre o que 

ele deseja sentir e o que ele vive. Esse é um ponto que pode ser mais aprofundado, justamente 

para entender o porquê ele está se sentindo assim. 

Seus modos de lazer são: passear pelo Gonzaga (ir à praia e tomar água de côco) 

porém faz tempo que não  vai. Eduardo toca violão pela manhã e é interessante que no campo 

utensílios ele lista: saxofone, dinheiro, violão, cigarros diferentes. Podemos dizer que a 

música tem algum significado na sua vida, como algo que traz potência. Além disso, na 

categoria dos ritmos ele respondeu: “destoa”; o que acentua a contradição que apareceu neste 

setor: a sensação de liberdade e ao mesmo tempo aprisionamento. 

 

Auto-Cuidar 

 Eduardo realiza suas atividades de auto-cuidado ao chegar no NAPS: lava o rosto e 

toma banho frio. Essas atividades geralmente são realizadas onde as pessoas moram, e aqui 

vemos que ele não realiza essa atividade aonde mora, mas sim no equipamento que frequenta. 



 

 

Tem o hábito de mandar alguém lavar suas roupas e o cabelo e a barba ele mesmo faz, porém 

demora.  

Um ponto que deve ser aprofundado para ser melhor compreendido é no campo da 

relações quando Eduardo coloca que o banho frio o desperta. Uma hipótese é que o banho o 

torna um pouco mais disposto para se relacionar com as pessoas que encontra no 

equipamento. 

 

Morar 

 O único campo que Eduardo respondeu sobre este setor foi o das relações onde ele diz: 

„A família não me aceita em casa.‟ Isso pode ser, para Eduardo, causador de sofrimento ou 

um fator que abala seu ciclo operatório, porque depois disso, notamos uma indisposição sua 

para concluir a aplicação do IP e paramos por aqui.   

 

Aprender 

 Não respondido 

 

Deslocar 

 Não respondido 

 

Trabalhar 

 Não respondido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. DISCUSSÃO  

 

6.1. As sutilezas do cotidiano e a Terapia Ocupacional  

 

“Os acontecimentos cotidianos marcam a passagem do tempo, dão consistência à 

experiência existencial e as singularizam” (DE CARLO E BARTALOTTI, 2001, p.49) 

Os acontecimentos acima descritos caracterizam as ações cotidianas que constituem os 

modos de vida do homem, e só são possíveis através das interações com o outro e com o 

mundo. Leroi Gourhan (1965) coloca que o sujeito orienta suas atividades através do agir. E 

ainda: 

 

 

As práticas elementares constituem os programas vitais do individuo, tudo aquilo 

que nos gestos cotidianos se relaciona com a sua sobrevivência como elemento 
social: hábitos corporais, práticas de alimentação ou de higiene, gestos profissionais, 

comportamento de relação com os seus semelhantes. Estes programas cuja base é 

imutável, organizam-se em cadeias de gestos estereotipados cuja repetição assegura 

o equilíbrio normal do sujeito no meio social e o seu próprio conforto psíquico no 

seio do grupo. (1965, p. 26) 

 

 

As articulações feitas entre o módulo „Ação como precursora do pensamento humano‟ 

e a Terapia Ocupacional, permitiram aprimorar a visão do homem em ação no mundo, uma 

vez que antes de pensar no outro, pensamos em nós, no nosso modo de agir. Porém tão 

importante quanto discutir sobre conceitos é verificar se na prática eles funcionam. 

“O jeito que realizamos coisas simples, muitas vezes, não é percebido, nos só 

percebemos as nossas cadeias operatórias a partir do momento que não conseguimos mais 

realizá-las.” (ANDRADE, 2008 apud in MARQUETTI E KINOSHITA, 2011) 

De algum modo, o público atendido pela Terapia Ocupacional é aquele que, sofreu 

rupturas nas suas cadeias operatórias e não conseguiu se reestruturar. Podemos listar tantos 

exemplos, em diferentes áreas: amputados, queimados, demência, loucura, deficiência, 

inserção na sociedade, no trabalho, na escola e na família. 

A construção do instrumento Inventário de Potência para o mapeamento do cotidiano, 

foi pautada em teorias que não são específicas para a Terapia Ocupacional, mas que podem 

contribuir para elaborar sua prática. Ao longo da análise de cada IP, foram feitas articulações 

com os conceitos: ciclo operatório, campo operatório, cadeia operatória, comportamentos 



 

 

(automático, maquinal e lúcido), exteriorização, utensílios, zona de penumbra, coordenação 

de ação e emoção, consensos, acoplamento estrutural e recursão. 

 

 

A construção da qualidade de vida cotidiana refere-se à transformação concreta da 

realidade. Está ligada às atividades de auto-cuidado e manutenção da vida, visando 
satisfazer as exigências e necessidades dos sujeitos, e pode ser pensada nas várias 

esferas que compõe a consistência vital, o cotidiano de qualquer pessoa. A vida 

cotidiana é vista como pano de fundo, a linha de referencia pela qual podemos nos 

orientar. (DE CARLO E BARTALOTTI, 2001, p.48)  
 

 

 Em algum momento da sua prática, o terapeuta ocupacional precisa focar no cotidiano 

do indivíduo, para então, com ele pensar estratégias, elaborar soluções criativas ou modos 

para lidar com as suas limitações. A aproximação inicial com os sujeitos desta pesquisa foi 

através do mapeamento do cotidiano: não tivemos acesso ao diagnóstico médico de nenhum 

deles, não os abordamos com perguntas diretas sobre sua história, família, dificuldades, 

enfim. Desse modo o IP possibilitou um recorte do momento presente vivido por cada um, 

onde apareceu principalmente o seu modo de agir no mundo e a que o sujeito atribuí sentido 

neste momento da vida. Como afirmam Marquetti e Kinoshita (2011), o modo de viver 

cotidiano está nos gestos e nas ações do presente, e não nas suas representações. 

 No campo da saúde mental, a classificação nosográfica das doenças confere um 

diagnóstico para os sujeitos. Na nossa perspectiva, acreditamos que na prática da Terapia 

Ocupacional não é necessário um diagnóstico dos mesmos, uma vez que não vamos medicar 

ou mediar nenhum sintoma. E, também, acreditamos que não existem atividades pré-

determinadas para cada sujeito como uma indicação terapêutica. Na terapia ocupacional, 

vamos delinear novas cadeias operatórias junto com os sujeitos que possibilitem suas vidas de 

forma mais plena.  

O campo deste trabalho foi realizado em pacientes da saúde mental, mas surgiu um 

desejo de aplicar o IP em outras populações das áreas da Terapia Ocupacional, justamente 

para avaliar se tais conceitos se estendem e se aplicam em outros campos de atuação.  

Entendo as diferentes áreas de atuação da nossa profissão como uma complexidade da 

mesma, e também, como necessidade das exigências para atender às mais diversas demandas 

do sujeito. Estar atento à vida na sua essência é um meio para entender a que o sujeito 

realmente atribuí sentido, suas necessidades e suas potências. É possível dizer que o IP 

contribui neste sentido uma vez que se atem às sutilezas do cotidiano. 



 

 

Torna-se difícil encontrar semelhanças entre cada IP aplicado, uma vez que cada 

sujeito teve a liberdade de descrever suas singularidades em cada ação cotidiana.  Citamos 

estas marcas singulares através da Figura 11 onde foram listadas algumas diferentes 

atribuições por setor do cotidiano e determinadas categorias. É possível notar as diferenças 

marcantes que as pessoas atribuíram ao caracterizá-los. 

 

 

Figura 11 – Quadro comparativo dos resultados dos testes  

Categoria X Setor do 

cotidiano 
Diferentes atribuições 

Sensação ao repousar 
Repousar corpo e mente; apagar tudo; não sinto nada; não está 

dentro do normal 

Local para comer 
Variado; na mesa; na garagem; na sala ou no pátio; cozinha ou 

quarto;  

Local para sociabilizar Rua; NAPS; em casa; Abrigo; grupos no NAPS 

Utensílios para o lazer 
Computador, vídeo-game; revista, televisão; o que estiver mais 

perto; instrumentos musicais; dinheiro e cigarro; bicicleta 

Ritmo no auto- cuidar 
Depende dos remédios; gosto que façam logo o que tem que 

fazer; rápido;  

Hábitos no morar 
Passar o dia na garagem; Fazer o que dá pra fazer; Vigiar a casa; 

Ficar tranquilo 

Horários para aprender A todo momento; Hora do noticiário;  

Utensílios no deslocar 
Ônibus; Bicicleta; calçado confortável; carro da prefeitura; 

Banco da praia 

Relações no trabalhar Todo mundo; difícil de lidar; local de estresse 

 

 

6.2. Discussão: um último olhar para cada sujeito  

 

Ao mapear os modos de vida do momento presente da vida dessas pessoas foi 

realizada uma análise por setor de cada IP, e agora apresento um fechamento, uma conclusão 

de cada um dos usuários. 

 

  6.2.1. IP1 – Antonio 

 

 Ao realizar o mapeamento do seu cotidiano através da aplicação do IP, foi possível 

perceber o quanto Antonio tem dificuldades em se sentir a vontade para realizar as mais 



 

 

diversas atividades cotidianas. Ele se demonstrou estar muito inseguro e parece estar sempre 

em alerta, como por exemplo no setor comer, por mais que seja um alimento que ele goste, ele 

sabe que depois vai sentir enjôo e mal –estar. A seguir, uma citação de Leroi Gourhan revela 

uma relação existente entre a sensibilidade visceral e os ritmos corporais: 

  

 

A manifestação mais importante da sensibilidade visceral relaciona-se com os 

ritmos. A alternância dos tempos de sono e de vigília, de digestão e de apetite, 

enfim, todas as cadências fisiológicas constituem uma trama na qual se inscreve toda 

a atividade. (1965, p.88)  

 

 

 No setor morar, sua sensação principal foi a preocupação, tanto que um de seus 

hábitos que ele tem é vigiar a casa. Nos outros setores, este estado de alerta aparece de um 

modo frequente. Por outro lado, parece que ele se defende, no setor do auto cuidado, por 

exemplo ele descreve que isso mostra que você quer viver bem na relação com o mundo, esse 

„querer viver bem em relação com‟ pode revelar uma defensividade. 

Para Antonio, alguns utensílios foram listados como importantes na sua rotina, como a 

televisão, para assistir noticiário; os remédios; e as bermudas com bolso, para levar celular e 

dinheiro. Além disso, apareceu de forma significativa no seu IP a questão da espiritualidade 

que quando falamos em cadeias operatórias, podemos dizer que os ritos espirituais levam a 

suspensões propositais do ciclo operatório cotidiano, que viabilizam a reestruturação das 

cadeias operatórias, uma vez que as pessoas encontrem sentido nesta prática. 

 

  6.2.2. IP2 – Claudia 

 

Claudia é uma mulher que se encontra em situação de abrigo, pois há anos saiu de seu 

estado de origem e no trajeto perdeu seus documentos resultando em um processo de 

desfiliação e vulnerabilidade. Ao ser aplicado o IP foi possível observar grandes lacunas nas 

suas atividades cotidianas, como por exemplo, suas atividades dos setores „comer‟ e 

„repousar‟. Sua alimentação é realizada nos equipamentos que ela frequenta (NAPS e Abrigo) 

não havendo uma escolha de Claudia com relação ao que gostaria de comer, com quais 

utensílios, onde e que horas; nem mesmo o preparo destes alimentos. O trecho abaixo reforça 

as mudanças das cadeias operatórias de pacientes institucionalizados: 

 



 

 
Um paciente institucionalizado sempre perde seu comportamento maquinal, pois ele 

está inserido numa nova ordem de cadeia operatória (que é mais funcional para um 

melhor andamento da instituição). Mas, com isso ameaça seu modo de vida. Vale a 

pena destacar que as cadeias operatórias são mutáveis devido ao convívio com os 

outros e também por reflexões pessoais. Mas no caso do paciente institucionalizado, 

isso não mudou de maneira natural, ele foi obrigado a mudar para respeitar as ordens 

da instituição. Acredito que a longo prazo eles incorporam totalmente essa nova 

maneira de ser e assim acabam perdendo suas identidades. (POSSEDENTE, 2008 

apud in MARQUETTI E KINOSHITA, 2011, p.225) 

 

 

A questão do seu repouso também é mediada pelos horários do abrigo e as grandes 

lacunas estão concentradas na questão do lazer, aprendizado e trabalho. Neste caso pode-se 

analisar que a situação em que Claudia se encontra hoje é consequência do processo de estar 

abrigada, onde perdeu sua autonomia para a realização de suas vontades, seus desejos, ficando 

a cargo das instituições responsáveis por ela a manutenção da sua vida. Tanto que durante a 

aplicação do IP ela dizia com frequência „não sei‟, e são questões extremamente individuais 

relacionadas ao seu modo de vida. Ainda na categoria das „sensações‟, estas também 

apresentaram lacunas, já que ela dizia „nada‟ quando relacionado com a maioria dos setores. 

No seu caso, até as próprias preferências foram se perdendo e sua vida tornou-se 

condicionada. Ou seja, fica claro em cada setor o condicionamento das suas atividades 

cotidianas, de modo que ele deixa de ser o „ator principal‟ da sua própria vida. 

Leroi Gourhan (1965), ao discutir as cadeias operatórias, coloca que a idade e a 

experiência dos sujeitos configuram o seu modo de agir, fazendo com que a mesma operação 

coletiva é vivida de modos diferentes e que isso se desenvolve com um caráter tradicional e 

não genético.  Talvez, o modo particular de Claudia realizar esta atividade não apareça pelo 

fato de morar num equipamento onde existem regras e horários a serem cumpridos; outras 

pessoas com modos de vidas completamente diferentes que „deitam‟ sob o mesmo teto; e tem 

pouco espaço para realizar suas ações do jeito que querem. Além disso, ficou evidente no seu 

inventário a dificuldade em refletir e transformar suas cadeias operatórias a partir das rupturas 

que sofreu na sua vida, de modo que seu comportamento lúcido não parece suficiente para 

repará-las. 

 

  6.2.3. IP3 – Ednaldo 

 

 Ednaldo mora na garagem da casa do seu irmão, porém prefere passar o dia fora, seja 

na rua ou no NAPS. Ao aplicarmos o IP foi possível constatar o quanto é difícil para ele sentir 



 

 

e interpretar suas emoções, tanto que nos campos da categoria sensação ele respondeu com 

frequência que „não sente nada‟, „não gosta muito‟, „nenhuma sensação‟ e „normal‟. Quando 

fica em casa, passa a maior parte do tempo na garagem no seu colchão, seja para assistir TV, 

comer ou dormir, de modo que na constituição das cadeias operatórias, o colchão aparece 

frequentemente.  

 Quando sai, tem um bairro de Santos favorito, o Gonzaga, onde esporadicamente lava 

carros. Ele relata e demonstra ser uma pessoa quieta e reservada, e de fato no campo das 

relações apareceu com frequência a palavra „sozinho‟. De acordo com o que ele respondeu, 

depois da rua, o NAPS é o local onde se sente melhor. Para Ednaldo sua dificuldade está em 

reconhecer suas preferências, sensações e mais ainda descobrir o que ele realmente gosta, o 

que lhe dá prazer. 

 “O sujeito considera-se socialmente inserido desde que possa desenvolver as suas 

cadeias operatórias, no decorrer dos momentos normais da existência.” (LEROI-GOURHAN, 

1965, p.27) 

 Para ser aceito em um grupo na sociedade, as pessoas devem ter formas de pensar e de 

agir que as assemelhe. No caso de Ednaldo temos este exemplo que apareceu no seu 

cotidiano, desta relação escassa com o „morar‟. Talvez também em outros aspectos da sua 

vida ele tenha um modo de agir e de sentir, diferente do que é „pré-determinado‟ pela 

sociedade, o que pode ser um motivo a mais para sua dificuldade de interagir, estabelecer 

consensos e coordenar ação e emoção com as pessoas. 

 

  6.2.4. IP4 – Marta 

 

 Marta nasceu em Maceió, atualmente mora em Santos e tem dois filhos, sendo que um 

deles já é casado. Trabalha em uma cooperativa de reciclagem, porém está afastada desse seu 

emprego. Durante a aplicação do IP, ela se demonstrava bastante tímida, tranquila e falava 

baixo. Interessante que ela descreve seus horários apenas nos setores repousar, comer e 

trabalhar. Ainda assim, quando está em sua casa relatou que come quando tem fome, o que 

associado as suas respostas da categoria „horários‟, demonstra uma tranquilidade e 

flexibilidade para realizar tarefas do dia-a-dia. Somente nas situações em que existe um 

horário pré-determinado (seja no trabalho ou no NAPS), ela adapta sua rotina com elementos 

da zona de penumbra. 

 



 

 
É certo que a maioria das cadeias que desenvolvemos desde que nos levantamos até 

que nos deitamos apenas exige uma fraca intervenção consciente; elas desenrolam-

se, não no âmbito do automatismo, em relação ao qual a intervenção da consciência 

seria nula, mas numa penumbra psíquica de que o sujeito só sai em caso de 

imprevisto no normal desenvolvimento das sequências. (LEROI-GOURAN, 1965, 

p.27) 

 

 

 Com relação ao seu ritmo, ela demonstra sair dele apenas no trabalho, onde relata que 

„tem que correr‟. A principal dificuldade apresentada por Marta foi a saudade de Maceió e do 

seu trabalho, que apareceram nos setores morar e trabalhar na categoria das relações. Em 

alguns momentos de aplicação do IP, seu semblante cabisbaixo e tom de voz mudaram, como 

quando ela contou que faz as unhas das pessoas no NAPS. Em outros campos no IP ela 

relatou sua timidez e a dificuldade em se aproximar das pessoas. O uso da potência para se 

aproximar das pessoas caracteriza um modo de interação, que no seu caso é mais fácil. Mas 

talvez ela não tenha se dado conta disso e tenha dificuldade de se relacionar em outros 

campos da sua vida porque já se intitula como uma pessoa tímida e que fala pouco. 

 

  6.2.5. IP5 – Roberto 

 

Durante a aplicação do IP, inicialmente, Roberto se demonstrou ser uma pessoa tímida 

e preservada, porém aos poucos ele ficou mais a vontade e foi possível perceber o quanto ele 

é inteligente sensível a detalhes. No IP, suas dificuldades apareceram principalmente no 

campo das relações com as pessoas. Ele praticamente define as interações entre as pessoas, é 

como se ele soubesse o motivo que prejudica os relacionamentos, mas ainda assim demonstra 

uma dificuldade em lidar com isso. Um ponto interessante que apareceu no seu IP foi o 

processo de exteriorização da linguagem, das emoções e das relações, principalmente ao falar 

sobre seu lazer, de modo que cita utensílios que revelam esse processo como, por exemplo, o 

computador, vídeo-game. 

“(...) tal como o utensílio, a memória do homem encontra-se exteriorizada, e contida 

na coletividade étnica.” (LEROI- GOURHAN, 1965, p.58) 

Além do gesto e da memória, o homem também tem emoções e realiza ações. Ao 

exteriorizar ação e emoção, ele se exterioriza tornando-se como um objeto que não se 

relaciona mais com os outros. Para Roberto é mais simples se relacionar com „as coisas‟ do 

que com as pessoas, e isso pode ser prejudicial uma vez que o ser humano deve estar sempre 

em interação para manter-se num processo dinâmico de reestruturação.  



 

 

De um modo geral as categorias horários e ritmos foram as menos preenchidas. As 

medicações apareceram como determinantes no seu cotidiano e fazem parte do seu ciclo 

operatório de modo que ficar sem os remédios pode afetar diretamente suas cadeias 

operatórias, por desestruturar suas correlações internas. 

 

  6.2.6. IP6 – Eduardo 

 

 Dos setores que respondeu, os que ficaram menos preenchidos foram sociabilizar, 

auto-cuidar e morar. Chama atenção a sensação atribuída ao primeiro: „oculta‟. 

 “Ora, toda a experiência concreta vai buscar as suas primeiras referências ao suporte 

corporal [...] em relação ao tempo e ao espaço corporalmente apreendidos.” (LEROI- 

GOURHAN, 1965, p.94) 

 Tomando por base, o que coloca Gourhan na citação acima, é possível dizer que o 

sentir-se oculto em relação ao sociabilizar-se, revela que sua relação com o mundo de alguma 

forma, também está oculta. Porém, ao analisar todo o setor notamos que ele tem um modo 

mais fácil de interagir com as pessoas, que é através do violão. É interessante como uma ação 

que ele realiza aproxima as pessoas das quais ele tem um pouco de dificuldade de se 

relacionar. É a ação de tocar violão, que para ele parece ter significado, que facilita o processo 

de coordenação de ação e emoção com as pessoas, mas se faz necessário entender se ele se dá 

conta disso. 

Também com relação a sua sensibilidade, no setor do lazer aparecem contradições, 

mas ele nota e ainda concluí que o ritmo „destoa‟, é como se ele estivesse falando de uma 

musica que está descompassada. Mas ao mesmo tempo aparece neste setor a potência para a 

música. Além do violão, ele toca saxofone. 

 De todos os IPs aplicados, o de Eduardo foi o único que não foi terminado, por opção 

dele. Ao longo da aplicação, ele se demonstrava um pouco inquieto, interrompia para beber 

água, levantar um pouco, ia fumar. A cada parada sua, perguntávamos se ele desejava 

continuar respondendo ou não, que ele estava livre, porém ele continuava. Na última vez que 

perguntamos, após a resposta que „sua família não o aceita em casa‟, ele optou por 

concluirmos o mapeamento. Acredito que a interrupção não tenha acontecido somente pela 

família que não o aceita, mas talvez o tempo de aplicação foi muito longo, ou ainda as 

questões que surgiram, de uma forma geral podem tê-lo afetado de forma intensa, de modo 

que ele não deu conta de concluir. 



 

 

7. CONCLUSÃO FINAL 

  

 Escrever esta monografia me trouxe muito aprendizado como futura terapeuta 

ocupacional. A principio entrei em confronto com a teoria, justamente pelas questões que 

compõe o meu ciclo operatório. Ir em busca de articular esses modos de ver o mundo me 

permitiu aprofundar minhas convicções e ainda constituir o meu olhar como terapeuta 

ocupacional com a contribuição de uma perspectiva teórica da „Ação Humana‟. 

Ao longo da graduação, deu-se muita ênfase à importância em contribuir para a 

Terapia Ocupacional através de publicações, relatos de experiências e outros meios que 

constroem a profissão. Com isso, pude entender que é a minha prática e dos meus colegas que 

dará continuidade a ela e que, então, eu também sou responsável por este campo do 

conhecimento do qual escolhi me aproximar. 

A aproximação das pessoas com sofrimentos psíquicos, sem saber o diagnóstico 

médico de cada uma delas, permitiu conhecê-las de modo mais inteiro sem julgamentos ou 

estereótipos, favorecendo o processo de interação. Ao analisar cada IP foi possível perceber 

como as pessoas são diferentes, possuem valores e modos de vida diferentes, potências e 

modos de sentir únicos e sofrimentos e rupturas singulares.  

Mapear o cotidiano já faz parte da prática da Terapia Ocupacional, o que difere este 

instrumento é o foco nas sutilezas do cotidiano, e naquilo que está no seu domínio banal. 

Acreditamos que o modo como o sujeito age no mundo o revela. E entender como o sujeito se 

revela no mundo, pode pautar minha intervenção como terapeuta ocupacional naquilo que ele 

deseja/necessita.  

Parece contraditório defender uma teoria da „ação‟ e aplicar um instrumento onde o 

sujeito „fala o que faz‟. Porém, é possível dizer que ao falar sobre o seu cotidiano, o individuo 

faz uma reflexão das suas ações e ao mesmo tempo quem aplica o IP se aproxima desta 

pessoa, das suas potências, sofrimentos... Daquilo que aparece no seu campo de ação. 

Também neste processo existem consensos e passos para uma coordenação de ação e de 

emoção entre eles.  

Acredito que um próximo passo para esta pesquisa é aplicar o IP em outras áreas da 

Terapia Ocupacional para compreender na prática seu significado e eficácia. Outro ponto que 

se apresentou como uma necessidade é a elaboração de um manual para aplicação do IP. Pois, 

observamos a necessidade de um manual de orientação para outros Terapeutas Ocupacionais 

fazerem uso do instrumento em avaliações. Entretanto, tendo em vista a densidade deste 



 

 

trabalho, projetamos sua elaboração para o futuro, pois não caberia na proposta desta 

monografia. Não bastaria dizer como se aplica, sua viabilidade exige um aprofundamento 

teórico vinculado ao módulo da Ação como precursora do pensamento humano. Um outro 

ponto a ser aprimorado, de acordo com as necessidades práticas são as dimensões do 

instrumento e o tempo de aplicação de cada IP: talvez, faça-se necessário dividir a aplicação 

em duas etapas. 

Com relação, a elaboração das propostas de intervenções pós-aplicação do IP, seria 

interessante utilizar o instrumento de duas formas. A primeira, após o mapeamento realizado e 

certo período de atendimento terapêutico, mostrar o IP para o sujeito e analisar com ele se sua 

vida continua desse jeito. Já, no segundo modo, um IP em branco poderia ser utilizado de 

modo que o sujeito esboce sua vida como ele a deseja no futuro, em contraste como sua vida 

no cotidiano se apresenta na realidade atual.  

Enxergar a vida na sua essência me faz pensar numa terapia ocupacional que dá 

espaço para o sujeito ser quem ele é e como ele deseja ser, sem estigmas e preconceitos. 

Desse modo podemos dizer que é uma prática que está atenta a dignidade das pessoas. 

Posteriormente a esse modo de construir as intervenções cabe ao terapeuta ocupacional 

restabelecer, recompor e criar maneiras de estabelecer com e para o sujeito a interação entre 

ação e emoção, de modo que ambos se transformem para criar um consenso de mundos e 

reconstrução de campo operatório.  Nesta perspectiva atuar como Terapeuta Ocupacional é 

auxiliar que a pessoa encontre a sintonia na sua vida.   
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10. ANEXOS 

 

10.1. Anexo I: Aprovação do projeto pelo Núcleo de Bioética da Unifesp 

 

 
São Paulo, 30 de abril de 2010. 

CEP 0560/10 
IImo(a). Sr(a). 
Pesquisador(a) FERNANDA CRISTINA MARQUETTI 
Co-Investigadores: Fernanda Cristina Marquetti (orientadora) 
Disciplina/Departamento: Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 
Patrocinador: Recursos Próprios. 
 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 
 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Conceituação e prática da matriz teórica do módulo de ensino a 
ação como precursora do pensamento no humano:“inventário de potência” e “oficina da ação””. 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Observacional.  
RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Sem risco, sem procedimento invasivo. 
OBJETIVOS: Contribuir para a consolidação da identidade profissional da Terapia Ocupacional. 
RESUMO: Os sujeitos abordados nesta pesquisa serão convidados para participação no projeto dentro do 
amplo 
conjunto de usuários da área de Saúde Mental. Os sujeitos serão encaminhados ao Laboratório de 
Atividades e 
Recursos Terapêuticos da UNIFESP- Campus Baixada Santista. Na primeira fase, todos os pacientes 
serão 
submetidos ao instrumento de avaliação da pesquisa "Inventário de Potência" e posteriormente, 
ingressarão numa 
oficina de Terapia ocupacional com projeto pré-determinado e tempo definido denominada "Oficina da ação 
" 
baseada nos pressupostos conceituais.. 
FUNDAMENTOS E RACIONAL: A proposta deste projeto surgiu dentro de um contexto mais amplo com a 
construção 
do módulo " A ação como precursora do pensamento humano" no processo de aprendizagem do curso de 
graduação 
de Terapia Ocupacional da UNIFESP. Neste módulo buscou-se compreender como o processo da ação 
precede o 
pensamento e as consequências desta concepção no conhecimento humano. Esta pesquisa visa explorar 
a aplicabilidade destes pressupostos teóricos nas práticas de Terapia Ocupacional na área de Saúde 
Mental. 
MATERIAL E MÉTODO: Estão descritos os procedimentos do estudo. 
TCLE: Adequado, contemplando a resolução 196/96. 
DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento externo - R$ 25,00. 
CRONOGRAMA: 24 meses. 
OBJETIVO ACADÊMICO: Graduação. 
ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 25/4/2011 e 24/4/2012. 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e 
APROVOU o projeto de pesquisa referenciado. 
 
 

 
Rua Botucatu, 572 - 1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 

Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 



 

 

 
 
1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 
circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê, 
após 
análise das mudanças propostas. 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do 
estudo. 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos 
para 
possível auditoria dos órgãos competentes. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo 

 0560/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rua Botucatu, 572 - 1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 

Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 

 



 

 

10.2. Anexo II: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 – Título do projeto:  

CONCEITUAÇÃO E PRÁTICA DA MATRIZ TEÓRICA DO MÓDULO DE ENSINO A 

AÇÃO COMO PRECURSORA DO PENSAMENTO NO HUMANO:  “INVENTÁRIO DE 

POTÊNCIA” E “OFICINA DA AÇÃO”. 

2 –  Desenho do estudo e objetivo(s):  

Vamos ler este texto para você com o objetivo de fornecer informações sobre a pesquisa que 

estamos realizando nesta instituição (Unifesp) para você avaliar sua possível participação 

voluntária. Esta pesquisa visa estudar formas de avaliação e tratamento da Terapia 

Ocupacional baseadas na “Ação Humana e no Cotidiano” e verificar se estas são eficazes na 

saúde mental. A partir destas informações você pode decidir sobre sua participação voluntária 

neste estudo. 

 

3 – Descrição dos procedimentos que serão realizados:  

Você será convidado a realizar uma avaliação com questões sobre o seu cotidiano (rotina) e 

suas ações neste que denominamos “Inventário de Potência”. Depois você será convidado a 

participar de uma Oficina de Terapia Ocupacional em grupo que denominamos “Oficina de 

Ação” baseada em atividades variadas que será elaborada junto com os participantes.  Estas 

atividades que ocorrerão na Oficina de Terapia Ocupacional são atividades expressivas e 

culturais como música, pintura, modelagem, atividades artesanais e outras.  Estas atividades 

serão escolhidas pelos próprios participantes do grupo mediados pelo pesquisador.Nosso 

objetivo com estas duas etapas é conhecer seu cotidiano e suas ações com a entrevista e 

depois verificar se as atividades escolhidas no grupo favorecem suas condições de vida 

cotidiana. 

4 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados:  

A pesquisadora convidará você a participar de uma entrevista sobre seu cotidiano com 

duração média de uma hora e se for necessário poderá agendar mais uma entrevista. Depois a 

pesquisadora convidará você a participar do grupo: Oficina de Terapia Ocupacional, com 

frequência semanal e duração de uma hora e trinta minutos. Para esta Oficina está prevista 

uma duração média de nove meses. Todas estas etapas serão realizadas no Laboratório de 

Atividades e Recursos Terapêuticos do curso de Terapia Ocupacional da UNIFESP, na Av. 

Ana Costa, n
o
 95, cidade de Santos-SP em dia e hora a ser combinado. 

5 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos 3 e 4: Esta pesquisa não 

oferece nenhum risco e poderá causar um leve desconforto durante a entrevista e a 

participação no grupo. Se, caso você se sentir mal na situação, você poderá pedir para a 

pesquisadora parar a entrevista e/ou interromper sua participação no grupo. 

 

6 – Benefícios para o participante: Esta pesquisa não proporcionará nenhum benefício direto 



 

 

para você. Talvez, sua participação na Oficina auxilie a reorganização de seu cotidiano, mas 

não podemos garantir tal efeito. 

 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador 

é o Dra. Fernanda Cristina Marquetti que pode ser encontrado no endereço Av. D. Anna 

Costa, 95/ Vila Mathias. Santos/SP. Telefone: 13 32613324. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-

mail: cepunifesp@epm.br 

8 – É garantida a sua liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo e suas atividades.  

9 – Você tem direito de confidencialidade, ou seja, as informações obtidas aqui serão 

analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a identificação de 

nenhum voluntário. 

10 – Você tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 

ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para você ou qualquer participante 

desta pesquisa em qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira 

(pagamentos) relacionada à sua participação.  

12 – Esta pesquisa não oferece nenhum risco ou dano pessoal a você, diretamente causado 

pela entrevista ou pela Oficina de Terapia Ocupacional da pesquisa deste estudo.  

 

13 – Mantemos com você o compromisso de utilizar os dados coletados somente para esta 

pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “CONCEITUAÇÃO E PRÁTICA DA MATRIZ 

TEÓRICA DO MÓDULO DE ENSINO: A AÇÃO COMO PRECURSORA DO 

PENSAMENTO NO HUMANO.  “INVENTÁRIO DE POTÊNCIA”  E  “OFICINA DA 

AÇÃO”. Eu discuti com o Dra. Fernanda Cristina Marquetti sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo.  

Assinatura do paciente/representante legal 

 

 

mailto:cepunifesp@epm.br


 

 

 

 

Data         /       /        

 

Assinatura da testemunha 

                                                                     

Data         /       /        

 

 

Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo     

Data         /       /        
 

 

 


