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RESUMO 

 

Em 1967, a cidade de Caraguatatuba sofreu com uma terrível catástrofe, conhecida como 
tromba d’água, que deixou um expressivo número de mortos e desaparecidos. O rio que corta 
a cidade transbordou partindo-a ao meio, deixando os moradores isolados. O evento alertou 
para a importância de se atentar às mudanças abruptas no cotidiano de comunidades expostas 
ou que vivenciaram situações de desastres ambientais.O objetivo da pesquisa foi 
compreender, mediante análise de relatos orais, as consequências da ruptura cotidiana imposta 
por desastres ambientais, tendo como referência a catástrofe de 1967 em Caraguatatuba.  A 
metodologia utilizada foi histórica e retrospectiva, inspirada no método da história oral de 
vida, com recorte temporal específico. Realizou-se três entrevistas. Após a análise dos dados, 
foi possível estabelecer os elementos considerados como ruptura do cotidiano, sendo possível 
também refletir acerca da atuação de terapeutas ocupacionais em desastres ambientais. Diante 
disso, pode-se dizer que os desastres interferem em todos os níveis da vida cotidiana alterando 
completamente as rotinas e projetos de vida. Ademais, aponta-se a necessidade de 
fortalecimento do debate sobre Terapia Ocupacional e meio ambiente no Brasil. 

 

Palavras-chave: Ruptura cotidiana; catástrofe; escorregamento de massa; terapia 
ocupacional. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
In 1967, the city of Caraguatatuba suffered from a terrible catastrophe known as the 
waterspout, leaving a significant number of dead and missing. The river that cuts through the 
city overflowed, splitting it in half, leaving residents isolated. From this event, it is 
understood the importance of paying attention to the abrupt changes in daily life to which 
communities are exposed in situations of natural disasters. The objective of the research was 
to understand, through analysis of oral reports, the consequences of the daily rupture 
imposed by a landslide, having as reference the 1967 catastrophe in Caraguatatuba. The 
methodology used was retrospective based on the oral life history method, with a specific 
time frame. After analyzing the interview data, it was possible to establish the elements 
considered as a break from everyday life, and it is also possible to think about the 
professional's performance. Therefore, it can be said that natural disasters interfere in all 
levels of daily life, completely changing the routines and projects of life. And there is a need 
to strengthen the debate on Occupational Therapy and the environment in Brazil. 
 
Keywords: Daily disruption; catastrophe; mass slip; occupational therapy. 
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1. Introdução  

Segundo Maricato (2003), o processo de urbanização brasileiro teve seu início no século XX, 

foi neste período que ocorreu um intenso processo de industrialização e a saída da população 

da área rural para o meio urbano. O que trouxe um aumento de problemas urbanos e sociais 

(MARICATO, 2003). 

Em decorrência deste processo houve um crescente aumento da população brasileira nas 

últimas décadas em áreas urbanas e da desigualdade que permeia o território. 

Consequentemente, o espaço para construção de moradias às pessoas de baixa renda que se 

instalaram nas cidades para tentar melhores condições de vida, está fadado a se concentrarem 

áreas de maior vulnerabilidade (MARICATO, 2003). 

É oportuno refletir sobre os desafios e as consequências do crescimento e expansão urbanos, 

principalmente na questão da moradia. Para Marandola Junior et al. (2003, p. 36) estes 

fenômenos “trazem, em seu próprio processo constitutivo, riscos e perigos que se expressam 

pela falta de ajuste e aderência da produção do espaço urbano aos sistemas naturais”. 

Cabe ressaltar que Tomonaga, Santoro e Amaral (2009) afirmam que o aumento na incidência 

de desastres naturais no Brasil está atrelado ao acelerado processo de urbanização que se 

verificou no país nas últimas décadas. Este processo resultou no “crescimento desordenado 

das cidades em áreas impróprias à ocupação, devido as suas características geológicas e 

geomorfológicas desfavoráveis” (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009).Isto faz com 

que um grupo expressivo de pessoas esteja exposto ao risco de perder seus bens ou até mesmo 

seus familiares e suas vidas. É importante também ressaltar a correlação entre vulnerabilidade 

social e a maior suscetibilidade a ocorrências de desastres ambientais, seja por habitar áreas 

de risco ou pela dificuldade de as pessoas com menos condições financeiras reconstruírem 

suas vidas em casos de desastres (MARICATO, 2003). 

 Dentre todos os desastres naturais possíveis de ocorrência, esta pesquisa se dedica a 

estudar o escorregamento de massa. Especificamente a catástrofe de 1967 na cidade de 

Caraguatatuba conhecida como a Tromba d’água. 

 Para contextualizar, os escorregamentos são um tipo de processo de movimentos de 

massa, sendo que ainda há diversas outras categorias presentes neste conceito.  Como 

descrevem Tominaga, Santoro, Amaral (2015, p.27) “movimento de massa é o movimento do 

solo, rocha e/ou vegetação ao longo da vertente sob a ação direta da gravidade”. Já os 
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escorregamentos que são o tipo de evento discutido neste artigo, são definidos como 

“movimentos rápidos, de porções de terrenos (solos e rochas), com volumes definidos, 

deslocando-se sob ação da gravidade, para baixo e para fora do talude ou da vertente” 

(TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2015, p.28).  

 O desastre do município de Caraguatatuba ocorreu devido ao aumento da 

precipitação pluviométrica que encharcou os morros e levou um mar de lama, pedras, árvores, 

destruindo casas e inundando praias do município. A cidade ficou isolada e sem qualquer tipo 

de comunicação. Quando, finalmente, conseguiu contato com outro município passou a ser 

ajudada por outras localidades brasileiras que enviavam suprimentos e água para os 

moradores (CAMPOS, 2000; MUSEU DE ARTE E CULTURA DE CARAGUATATUBA, 

s.d.). 

 Ademais, pontua-se a correlação entre os desastres ambientais e o cotidiano da vida 

comum e a importância de se atentar para a ruptura cotidiana pela qual comunidades estão 

expostas em situações de desastres naturais. O rompimento das atividades cotidianas gera 

perdas imensas, como a realização de atividades significativas que impactam projetos de vida 

e de comunidades, tanto do ponto de vista afetivo, quanto econômico, material e simbólico 

(DURÃES; SANTOS, 2018). 

 Salvador Simó Algado (2011), terapeuta ocupacional que vem provocando a 

profissão no sentido de se atentar para as dimensões do meio ambiente, apresenta o conceito 

de ocupação como o diálogo entre os seres humanos e seu meio ambiente. Neste sentido, 

juntamente a outros profissionais da área, reforça a necessidade de não dissociar a dimensão 

do meio ambiente na construção complexa e contextualizada das ações em Terapia 

Ocupacional (COSTA, 2016; BARROS, 2007). 

 O ser humano não vive de forma isolada em seu ambiente, os fatores ambientais, 

sociais, emocionais, entre outros, afetam a maneira com que o indivíduo constrói sua vida, 

suas relações sociais e convive em sociedade. Assim, entende-se a importância da Terapia 

Ocupacional se engajar na construção de subsídios para compreender as dimensões da ruptura 

cotidiana nas situações de desastres naturais, bem como estratégias de reconstrução de 

projetos de vida individuais e coletivos pós catástrofes, construindo parâmetros para atuação 

profissional.   

 Diante disso, o foco desta pesquisa foi compreender como a catástrofe de 1967 em 

Caraguatatuba gerou transformações abruptas na vida dos moradores da cidade. Pontua-se que 
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a pesquisa é de fundamental importância, visto que são escassas as produções sobre desastres 

ambientais no campo da Terapia Ocupacional no Brasil, bem como são escassos os estudos 

sobre o escorregamento em Caraguatatuba.  

 A escolha por este tema se deu, pois a aluna pesquisadora é moradora da cidade. 

Assim, houve facilidade em definir a pergunta de pesquisa, esta que emergiu do fato de ser 

uma ouvinte de memórias da tragédia e ter familiares que viveram e ajudaram ativamente na 

reconstrução da cidade. Além do desejo de buscar conexos entre a Terapia Ocupacional e 

meio ambiente.  

 Este trabalho de conclusão de curso se desdobra de uma pesquisa de iniciação 

científica. No início da graduação durante o módulo Conhecendo a Profissão foi possível 

reconhecer a possibilidade de pensar a terapia ocupacional com a temática de meio ambiente, 

em seguida foi formulado o projeto de iniciação científica e posteriormente foi possível 

aprofundar a análise e as conexões com a profissão.  

 

2. Objetivos   

 O objetivo geral da pesquisa foi compreenderas consequências da ruptura de 

cotidiano imposta por deslizamento de massa, tendo como referência a catástrofe ocorrida no 

município de Caraguatatuba, em1967.  

 Os objetivos específicos foram: compreender os impactos da catástrofe nas 

comunidades de Caraguatatuba, sobretudo aqueles elementos diretamente ligados à ruptura de 

cotidiano; identificar as estratégias usadas na reconstrução da cidade; e, identificar as 

estratégias de reorganização dos cotidianos de interlocutores afetados pelo desastre.   

 

3. Método   

 Trata-se de pesquisa retrospectiva que se amparou no método da história oral de 

vida, com recorte temporal específico, pois seu foco foi compreender como os 

escorregamentos de massa impõem transformações abruptas nos cotidianos, a partir do estudo 

de caso da tromba d’água do ano de 1967 em Caraguatatuba.   

 Segundo Meihy (1994, p. 44) “a história oral privilegia os depoimentos como 

atenção central do estudo. Trata-se de focalizar entrevistas como ponto central das análises”. 
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A história oral permitiu rever os fatos na perspectiva de pessoas comuns que vivenciaram a 

tragédia.   

 O processo metodológico foi realizado em três etapas. Primeiramente foram 

realizadas as entrevistas com registro em áudio com o consentimento dos entrevistados, 

depois foram transcritas levando em conta apenas os aspectos importantes para o trabalho e 

ignorando repetições, suspiros, entre outros. Posteriormente foram textualizadas, e mostradas 

aos entrevistados para que os mesmos analisassem e fizessem as correções que julgassem 

necessárias, para que as narrativas fossem validadas (MEIHY, 1994). 

 Buscando respeitar os critérios de diversidade de gênero, idade ecotidiano o que 

consequentemente afetaria as experiências vividas da catástrofe, foi feita a escolha dos 

participantes. Ao todo foram realizadas três narrativas com moradores da cidade: Roberto 

(pescador); Eurides (dona de casa) e Manoel (Marítimo, trabalhava conduzindo navios). Nos 

encontros com os moradores pretendeu-se entender melhor, a partir das memórias da 

catástrofe, como se deu o processo de ruptura e reconstrução dos cotidianos.   

 As entrevistas foram realizadas com base em um “Roteiro da Entrevista” elaborado 

pelas pesquisadoras, com questões norteadoras segundo os objetivos colocados para esta 

pesquisa. O roteiro continha perguntas como: os dados pessoais dos participantes, como era 

seu dia a dia na cidade, o que mudou em sua vida após a catástrofe, estratégias utilizadas para 

retomar a rotina e se houve ajuda do poder público para reconstrução da cidade.  

 Foi acordado entre os participantes e a pesquisadora a questão de sigilo dos nomes e, 

de acordo com a vontade dos próprios entrevistados, eles consentiram em utilizar seus nomes 

verdadeiros para a pesquisa. Os nomes a seguir apresentados são os nomes reais dos 

participantes. 

 O processo se iniciou com a coleta das memórias do narrador Roberto, que 

posteriormente indicaria os demais entrevistados, porém surgiu uma dificuldade durante o 

processo, pois a maioria das pessoas conhecidas por ele haviam morrido ou mudado de 

cidade. Então, foi necessário traçar outra estratégia e acionar a UBS próxima a residência do 

primeiro narrador e assim conseguir entrar em contato com outros moradores da cidade que 

vivenciaram a tragédia.   

 Além disso, concomitantemente as entrevistas foram realizadas visitas ao Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba e a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, para 

realizar um levantamento de dados históricos sobre a catástrofe na hemeroteca da cidade. 
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 É pertinente ressaltar que houve a necessidade da pesquisadora em realizar um 

exercício de distanciamento da história e dos narradores, visto que reside na mesma cidade em 

que houve a catástrofe e tem uma conexão com o local.  

 

4. Levantamento bibliográfico 

 O levantamento bibliográfico foi realizado a partir da pesquisa das palavras chaves 

Terapia Ocupacional e Meio ambiente nas revistas específicas de Terapia Ocupacional na 

região latino-americana, sendo elas: Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, Revista de 

Terapia Ocupacional da USP e Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional; a 

Revista Argentina de Terapia Ocupacional, Revista Ocupación Humana e Revista Chilena de 

Terapia Ocupacional.   

 Não houve recorte histórico delimitado por ano, já que algumas revistas possuem 

menores edições que outras. Além disso, sabe-se que a temática ainda é pouco trabalhada no 

campo da Terapia Ocupacional e a exclusão de materiais pelo recorte histórico poderia 

acarretar na não inclusão de estudos relevantes acerca da produção teórica e das experiências 

práticas relativas ao meio ambiente e Terapia Ocupacional.  

 Os resultados do levantamento apontaram para duas produções no Brasil, três da 

Argentina, duas na Colômbia e duas no Chile. Somando um total de nove artigos analisados. 

Sobre as temáticas, identificou-se que cinco artigos tratam do tema meio ambiente, porém 

sem o foco em desastres naturais e são eles: Terapia Ocupacional Eco-social; Agroecologia; 

Conceituação do Termo “Risco”; Análise do Termo “Ocupacional” e Horticultura. Já os 

outros quatro artigos abordam especificamente o assunto de desastres: Estudo de caso da 

Megamineração na Argentina; Experiências de T.Os em desastres e Inundação de Santa Fé 

na Argentina e Catástrofe hídrica da cidade de Santa Fé. Os dados estão ilustrados no 

Quadro 1.  

Ano Autores Revista Temática 

2012 Algado S.S; 2012 

 

Cadernos Brasileiros de 
Terapia Ocupacional 

 

Terapia Ocupacional eco-social/ 
ecologia ocupacional            

 

2019 Farias M.N; 

Faleiro W; 

REVISBRATO Agroecologia 

2015 

 

Simó S;  

Abregú M.M; 

Argentina de Terapia 
Ocupacional 

Estudo de caso da megamineração na 
Argentina; 
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2016 

 

Ariño R.; 

Boffelli, M.; 
Boggio, C.; 
Chiapessoni, D.;  

Demiryi, M; 
Quinteros, C; 

Argentina de Terapia 
Ocupacional 

Conceituação do termo “risco” e 
possibilidades de atuação da T.O 

2018 Durães U.R; 

Santos J. E; 

Argentina de Terapia 
Ocupacional 

Experiências de T.Os em situações de 
emergências e desastres   

2007 Demiryi M;  

 

Revista Ocupación Humana Inundação de Santa Fé na Argentina 

 

2015 Ariño R; 

Ariño, R. V., 
Boffelli, M. M., 
Boggio, C. R., 
Chiapessoni, 
D.,Demichelis, M. 
A., Dermiyi, M. 
de los M., Heit, 
M. del C., 
Quinteros, C. A; 

Revista Ocupación Humana 

 

Análise do termo “ocupacional”       

 

 

 

2006 Boggio R; 

C., Chiapessoni, 
D.,  

Funes, J., 
Arenaza, M., 
Boffelli, M., Heit, 
M., Demichelis, 
M., & Demiryi, 
M; 

Revista Chilena de Terapia 
Ocupacional 

Catástrofe hídrica da cidade de Santa 
Fé        

 

2017 Herrera B.C; 

 

Revista Chilena de Terapia 
Ocupacional 

Horticultura como um recurso 

 

Quadro 1 - Categorização dos resultados encontrados. 

 

 Nos Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional (antigo Cadernos de Terapia 

Ocupacional da UFSCar), foi encontrado apenas um resultado, uma produção do ano de 2012. 

O artigo foi usado como inspiração para elaboração desta pesquisa, nele o terapeuta 

ocupacional Salvador Simó Algado faz uma discussão sobre o indivíduo, a sociedade e o 

meio ambiente e de como é a relação intrínseca entre estes fatores. O autor ainda traz 

provocações sobre como a atuação do terapeuta ocupacional deve contemplar práticas que 
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tratem as questões ambientais que afetam a vida de todos. Além disso, traz uma reflexão sobre 

o termo ecologia social (ALGADO, 2012). 

 Na Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo não foi encontrado 

nenhuma produção sobre este tema.  

 Já na Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional (REVISBRATO) 

não foram encontradas produções sobre desastres ambientais e Terapia Ocupacional. No 

entanto, foi visualizado um artigo com temática em interface: meio ambiente, Terapia 

Ocupacional e a agroecologia. Em uma breve descrição sobre o trabalho, ele se intitula como 

um estudo de reflexão teórica, que dialoga com os princípios da Agroecologia e os da Terapia 

Ocupacional,em diálogo com o pesquisador Salvador Simó Algado, refletem sobre posturas 

emancipatórias que respeitam o indivíduo e a sociedade e o meio ambiente (FARIAS; 

FALEIRO, 2019).  

 Na Revista Argentina de Terapia Ocupacional apareceram três resultados 

relacionados ao tema, um no ano de 2015, outro no ano seguinte 2016 e o último em 2018.   

Esta foi a revista que teve as publicações de artigos mais próximas, sem grande intervalo de 

tempo. 

 O primeiro artigo, de 2015, traz como estudo de caso a megamineração na Argentina, 

abrangendo sua discussão desde o tema da saúde até a questão de injustiça ocupacional. Para 

o melhor entendimento destas questões os autores aplicaram a Teoria do Renascimento 

Ocupacional e o Modelo Canadense de Treinamento Centrado na Pessoa para uma análise 

mais detalhada. Por fim, os pesquisadores trazem a reflexão da importância para se atentar o 

quanto as questões ambientais que por muitas vezes são impulsionadas pelo sistema 

neoliberal que afeta a sociedade e o meio ambiente, principalmente pensando na questão da 

mineradora que tem um efeito devastador sobre o ecossistema, impactam a saúde dos 

indivíduos. Além disso, leva em conta a atuação de terapeuta ocupacional visando 

comunidades sustentáveis e que preservem o futuro (SIMÓ; ABREGÚ, 2015). No Brasil as 

terapeutas ocupacionais Samira e Maria Daniela (2016) têm contribuído a partir dos estudos e 

discussões em comunidades tradicionais e os diferentes modos de viver, considerando os 

saberes e práticas destes indivíduos para ampliarem a compreensão de uma relação 

sustentável com o cotidiano. Além de pensar na indissociabilidade entre pessoa, comunidade 

e meio ambiente (COSTA; MACEDO, 2016).  
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 A publicação de Ariño e colaboradores (2016) é referente à Equipe de Intervenção e 

Pesquisa em Terapia Ocupacional em Catástrofes (INTOCA), formada na Universidade 

Nacional del Litoral da inundação da cidade de Santa Fé no 2003. Mesmo ano em que ocorreu 

o desastre hídrico. A partir da exploração da história do grupo foi possível criar um diálogo 

com o tema e desenvolver análise com o conceito de risco e atuação dos profissionais tanto 

para a área de terapia ocupacional como em outras. Ao final do texto chegou-se a conclusão 

de que os profissionais de terapia ocupacional podem ajudar a diminuir os riscos dos desastres 

realizando ações que vão desde a elaboração de um plano de contingência, quanto articular 

com as organizações sociais, bem como a participação ocupacional individual e coletiva 

(ARIÑO et al, 2016). 

 O último texto encontrado desta revista é de Durães e Santos (2018). Este é um dos 

poucos artigos brasileiros sobre a temática de meio ambiente. A pesquisa é resultado de um 

trabalho de conclusão de curso, sua metodologia é qualitativa e para sua elaboração foram 

entrevistados quatro terapeutas ocupacionais que estavam presentes em situações de 

emergências como: o rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais e no incêndio na 

boate Kiss em Santa Maria no Rio Grande do Sul. Dentre os resultados surgiu a questão da 

atuação do terapeuta ocupacional, estratégias de cuidado, cuidados iniciais no desastre, entre 

outros. Os autores apontam também para necessidade de se reforçarem as pesquisas com esta 

temática no Brasil, bem como a escassez de profissionais na área de meio ambiente. 

(DURÃES; SANTOS, 2018). 

 A pesquisa na Revista Ocupación Humana, da Colômbia apontou dois artigos foram 

publicados sobre a temática, um no ano de 2007 e outro em 2015. O primeiro texto é 

elaborado por autores argentinos e trata da atuação do profissional de terapia ocupacional 

frente ao desastre na cidade de Santa Fé, na Argentina, no ano de 2003. Esta catástrofe atingiu 

cerca de um terço da população. Aborda assuntos como a atuação dos profissionais nos 

diferentes momentos da catástrofe, a elucidação das necessidades da população atendida, 

demonstração do trabalho em centros de evacuação e a importância das redes de apoio. Além 

disso, traz o conceito de modelos e práticas utilizados na terapia ocupacional, como por 

exemplo, o Modelo de Ocupação Humana (MOHO), além de outros utilizados para subsidiar 

as práticas neste estudo como: Modelo Canadense, abordagem na comunidade, justiça 

ocupacional, entre outros. Outro ponto que o texto destaca é a lacuna em relação às estratégias 

que podem ser utilizadas pelos profissionais em casos de desastres, as bases teóricas e a 

necessidade de formação especializada. E finaliza com a crítica de que há necessidade de 
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incorporar questões importantes como a pobreza, exclusão social, políticas públicas, e criar 

diretrizes comuns de terapeutas ocupacionais, tanto no caráter pedagógico como na prática 

profissional para atuarem de forma a pensar nos direitos humanos (DEMIRYI, 2007). 

 O segundo artigo é do ano de 2015 e também foi elaborado por autores argentinos. 

Trata da realização de uma pesquisa empírica, segundo os autores, que foi realizada com 

alunos de pós-graduação em Terapia Ocupacional Intervenção em Emergências e Desastres da 

Universidade Nacional Del Litoral em Santa Fé na Argentina. Essa pesquisa tinha o objetivo 

de analisar o termo ocupacional. Na análise chegaram a constatações pertinentes como: o 

conceito de justiça ocupacional, diferentes formas de injustiça ocupacional, a questão da 

ocupação como direito, entre outros temas que são pertinentes e emergem de situações de 

desastre. Além de discutirem as características das ocupações atingidas por catástrofes para 

desenvolverem propostas de intervenção referentes a elas (ARIÑO et al, 2015). 

 Na Revista Chilena de Terapia Ocupacional, por sua vez, foram encontrados dois 

resultados: o primeiro artigo publicado em 2006 e o segundo em 2017.No entanto, a 

publicação mais recente não trata de desastres naturais, mas sim da horticultura como um 

recurso. 

 A publicação de Boggio e colaboradores (2006) trata novamente da catástrofe de 

Santa Fé, na qual o rio Salado transbordou e afetou 150 mil habitantes. Um grupo de 

pesquisadores da Universidade Del Litoral de Santa Fé buscou entender quais mudanças 

foram geradas nas ocupações da população afetada depois da ocorrência da tragédia. A 

metodologia utilizada foi qualitativa, pois buscava entender a partir da perspectiva dos 

afetados o que havia mudado, através da combinação do uso de histórias de vida e narrativa 

ocupacional.  Alguns dos objetivos foram: analisar as mudanças nas rotinas e hábitos com 

maior impacto na vida das pessoas, construir indicadores de necessidades ocupacionais, 

detectar os suportes para recuperação ocupacional, entre outros. Por fim, aparentemente a 

pesquisa não estava concluída, mas a expectativa em relação aos resultados era fornecer 

subsídios para o sistema de saúde, políticas sociais e para formação de profissionais de terapia 

ocupacional (BOGGIO et al, 2006). 

 O último artigo deste levantamento é de Bravo (2018) que busca compreender os 

benefícios da horticultura como uma forma de intervenção dentro da terapia ocupacional. 

Pensando em propor esta prática como uma forma de diálogo com o meio ambiente 

propiciando atividades que promovam uma sociedade sustentável e que considerem também o 

contexto ambiental dos indivíduos. Além disso, esta prática deve propor ações concretas com 
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a comunidade com o intuito de estreitar as relações com o meio ambiente e melhorar a 

qualidade de vida da população (BRAVO, 2018). 

 Após a leitura destes artigos é possível observar as escassas produções relacionadas à 

temática de terapia ocupacional e meio ambiente na América Latina, principalmente no 

Brasil. Alguns dos artigos encontrados trazem alguns pontos em comum sendo a atuação do 

Terapeuta ocupacional com o foco no cotidiano e nos desdobramentos que uma catástrofe 

pode causar no mesmo, bem como a identificação das necessidades imediatas da população 

afetada e articulação com diferentes serviços. 

 Uma questão pertinente que aparece na revisão e atravessa esta pesquisa tem relação 

com a noção de “prevenção”, ou melhor, de precaução. Este termo atrela a discussão das 

catástrofes com uma leitura do que poderia ser evitado, ou como as catástrofes são 

consequências de modos de vida desiguais e de uma forma de conceber a humanidade 

desatrelada da natureza. Os saberes indígenas, quilombolas e de diversas comunidades 

tradicionais nos convocam a repensar modos de vida. É importante ressaltar que há modos de 

vida hoje, no Brasil, contra hegemônicos e trabalham na relação indivíduo, sociedade e meio 

ambiente de modo diferente do que são as práticas ocidentais considerando o meio ambiente e 

a produção de vida dessas comunidades como as manifestações culturais como forma de 

resistência (SILVA, 2016). 

 Por fim, os artigos encontrados trazem reflexões sobre a importância do profissional 

de terapia ocupacional nos desastres, bem como uma sensibilidade para as situações de 

catástrofes que envolvem temas como os direitos humanos, níveis sócio econômicos, de 

moradia, entre outros. Além de tratar da questão da ocupação como um fator importante no 

qual o terapeuta pode identificar e intervir em situações que possam colocar em risco a 

identidade dos indivíduos afetados. 

 

5. Breve histórico da catástrofe  

 Caraguatatuba é uma das cidades que compõe o litoral norte paulista, que 

compreende a faixa que se estende do canal de Bertioga à São Sebastião, Ilhabela, 

Caraguatatuba e Ubatuba, e limita-se com o Estado do Rio de Janeiro. O litoral norte possui 

167 praias, 17 ilhas, rios, córregos, mangues, costa litorânea, Serra do Mar e a Mata Atlântica 

(CAMPOS, 2000). 
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 Segundo Campos (2000, p.17), “a cidade de Caraguatatuba é o ponto central da 

região do Litoral Norte, contendo uma área territorial de 391 km², limitando-se ao norte com 

Ubatuba, ao sul com São Sebastião, a Noroeste com Natividade da Serra, a oeste com 

Paraibuna e a Leste com o Oceano Atlântico”. 

 Porém, no passado Caraguatatuba precisou se reconstruir de uma triste tragédia que 

resultou em sua destruição e estimou-se aproximadamente 430 mortos, mas a partir da 

memória da população, inclusive dos entrevistados desta pesquisa, sabe que o número de 

mortos e desaparecidos foi consideravelmente maior. Além disso, outro fator que contribuiu 

para esse anonimato das mortes é que a cidade era pouco habitada e as casas eram distantes 

uma das outras o que fez com que famílias inteiras desaparecessem e ninguém soubesse.  A 

cidade foi devastada perdendo sua beleza e dando lugar a uma paisagem desolada.  Esta 

catástrofe é conhecida até hoje como a Tromba d’água. 

 No dia 18 de março de 1967, ocorreu uma forte chuva no município, empurrando 

lama, árvores e pedras sobre a região. O rio Santo Antônio que corta a cidade, mais que 

triplicou de tamanho (de 40 para 200 metros) devido à lama e chuva que caia sobre ele. A 

lama que descia encobriu casas, ruas, estradas e praias, deixando a cidade inacessível 

(CAMPOS, 2000; MUSEU DE ARTE E CULTURA DE CARAGUATATUBA, s.d.) 

Cobriu as ruas, as estradas, praias com vários metros daquela lama, que, 
como disse o morador, parecia uma massa de bolo de chocolate, toda 
enfeitada com confeitos que eram as árvores, pedras, tijolos, animais e seres 
humanos, num verdadeiro espetáculo aterrador (CAMPOS, 2000, p. 
375/376).  

 

 O autor ainda traz em seu livro outra perspectiva para a causa da catástrofe, que não 

foi apenas por conta das intensas chuvas, mas que associada a outros fatores como ações 

antrópicas juntamente com a precipitação culminaram no desastre.   

O grande exemplo da inconsequência da falta de planejamento ocorreu no 
ano de 1967, quando a ocupação irregular e a remoção de vegetação das 
encostas da Serra do Mar, incentivadas por investimentos como Fazenda dos 
Ingleses, provocaram, após intensas chuvas, a maior catástrofe ambiental e 
social da história do município (CAMPOS, 2000 p.27). 

 

 Percebe-se como a instalação deste empreendimento alterou a dinâmica local, pois a 

partir de 1927, quando a Fazenda dos Ingleses se instalou na cidade, trouxe consigo várias 

mudanças, como o impacto sobre a paisagem local e o crescimento urbano desordenado 

(CAMPOS, 2000). 
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 A cidade estava isolada, tanto pelas estradas que estavam destruídas quanto pela falta 

de comunicação, pois não havia telefones nem luz elétrica. E apenas no dia 19 de março, o 

radioamador Tomás Camanis Filho, depois de quatro horas seguidas tentando entrar em 

contato com outras cidades, conseguiu a primeira comunicação com a cidade de Santos 

(CAMPOS, 2000). 

 A partir disso, os primeiros socorros foram feitos pelas forças do exército, seguido 

das cidades brasileiras, que realizaram os salvamentos e se mobilizaram enviando equipes, 

alimentos e medicamentos que chegavam à cidade por meio de aviões e navios. A causa da 

Tromba d’água segundo registros foi o aumento da precipitação pluviométrica que causou o 

encharcamento dos morros (CAMPOS, 2000; MUSEU DE ARTE E CULTURA DE 

CARAGUATATUBA, s.d.). 

 Diante deste acontecimento é possível ter dimensão de como a catástrofe interferiu 

na dinâmica da cidade e principalmente na vida dos moradores, especialmente após os 

recentes acontecimentos envolvendo rompimento de barragens no país que destruiu uma 

cidade e deixando mortos e feridos. 

 

6. O dia em que a serra caiu: o que fazer? 

 É interessante começarmos este capítulo esclarecendo o conceito geral de cotidiano 

para entendermos melhor essa pergunta. Galheigo (2020) traz em seu artigo uma discussão 

sobre o conceito de cotidiano, como aquilo que acontece todos os dias, é simples, é comum, 

porém é atravessado por diversos fatores como relações sociais, gênero, etnia, fatores 

socioeconômicos, entre outros. Este mesmo cotidiano é vivenciado de forma diferente para 

cada indivíduo, justamente por esses fatores interferirem nas produções de vida das pessoas. 

 Todos estes atravessamentos e muitos outros fazem do cotidiano algo singular para 

cada indivíduo, mas ao mesmo tempo quando há um evento de grandes proporções, esta 

mesma rotina, esta mesma vivência, pode se tornar algo coletivo e que demanda destas 

pessoas estratégias de reconstrução para lidarem da forma que conseguirem frente tal 

situação.  

 Galheigo (2020) trata destes atravessamentos e dessa dureza da vida de forma 

poética e graciosa, chamando-os de “tessitura da vida”, para ela esses atravessamentos 

“apresentam as camadas duras da repetição e do sofrimento no dia a dia.” (GALHEIGO, 
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2020, p.4) Relacionando este conceito ao tema pode se dizer que a tessitura da vida são as 

dificuldades enfrentadas pelos moradores, essa é a dureza de suas vidas.  

 Um dos trechos do artigo de Galheigo (2020) se encaixa perfeitamente com a 

mudança brusca no cotidiano vivido pelos moradores de cidade de Caraguatatuba e que 

possibilitaram compreender o processo de ruptura cotidiana, e acima de tudo reconstrução. “O 

cotidiano é um espaço tempo no qual o sujeito, individual ou coletivo, de modo imediato e 

nem sempre consistente acessa oportunidades e recursos, enfrenta adversidades e limites” 

(GALHEIGO, 2020, p.11). 

 Os entrevistados da pesquisa foram três moradores da cidade de Caraguatatuba que 

estavam presentes quando ocorreu a catástrofe. Na época, um homem adulto, um homem 

adolescente e uma mulher adulta. E apesar do local em que moravam não ter sido atingido 

diretamente pela tromba d’água, tiveram prejuízos e mudanças significativas em suas rotinas, 

configurando elementos de ruptura em seus cotidianos.  

 O que restou para alguns deles, no caso de Roberto, o mais jovem, foi recolher os 

corpos no dia seguinte a catástrofe, quando foi convocado pelo exército para tal tarefa em 

troca de uma cesta básica. 

“Lembro-me do dia seguinte, quando fui convocado pelo exército para 
separar os cadáveres, trabalhei o dia inteiro separando cadáveres entre 
homem, mulher, jovem, moça e moço”.  

“Alguns corpos estavam sem cabeça, outros sem braço, sem perna, estava 
uma tristeza. Ali eu perdi aquele negócio de que antes, quando eu achava 
aquele cadáver que estava fedendo, que morria afogado, a gente ficava com 
nojo um punhado de dia. Dali pra cá (após catástrofe) pra mim, normal”. 

“Levaram-me para o cemitério que é próximo ao centro da cidade, 
antigamente era menor do que é hoje, lá no cemitério eram contados os 
cadáveres amontoados e separados, depois era feito uma vala e então eram 
postos na caçamba da retro escavadeira vários cadáveres, e assim levavam 
ao cemitério e viravam dentro da vala. Foi horrível para mim, eu nunca 
tinha visto isso, eram tantos amontoados de corpos, eu amontoava corpos 
como quem amontoava lenha”. 

 

 Para a única mulher entrevistada, Eurides, o maior impacto foi a perda de sua casa e 

de todos seus bens, sem ter onde ficar com seus oito filhos. 

“Lembro-me do dia seguinte porque perdi tudo, a água na minha casa 
chegou a oitenta centímetros, e por isso perdi tudo, móveis, colchão, roupa. 
Eu já não tinha quase nada na vida”. 
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 Por fim, Manoel também teve sua moradia afetada pela tromba d’água, porém teve 

que se virar como pôde para tentar salvá-la. 

“Na época da catástrofe a minha casa foi atingida pela água chegando a 
dois metros de altura. Eu entrei com a canoa por aqui, antes não tinha essa 
grade (aponta para e entrada de sua residência). Eu e minha esposa saímos 
e deixamos a veneziana aberta, no dia seguinte que voltei com minha esposa 
aqui, precisei entrar com a canoa, fui até a cozinha, lá eu caí dentro d’água 
e a água chegava à altura do peito”. 

 

 

7. Um desastre ambiental como um processo de ruptura cotidiana 

 Para iniciar este capítulo uma breve explicação sobre o conceito de desastres naturais 

ajuda a entender melhor o processo de ruptura. Os desastres naturais podem ser conceituados, 

de forma simplificada, como o resultado do impacto de um fenômeno natural extremo ou 

intenso sobre um sistema social, causando sérios danos e prejuízos que excede a capacidade 

dos afetados em conviver com o impacto (TOBIN; MONTZ, 1997; UNDP, 2004 apud 

MARCELINO, 2008). Eles também podem ser classificados como de origem natural e 

humana. Os desastres naturais são aqueles ocasionados por um fenômeno natural e os 

desastres humanos são aqueles causados pelas ações ou omissões de caráter antrópico, ou 

seja, pelo ser humano. (TOBIN; MONTZ, 1997; UNDP, 2004 apud MARCELINO, 2008) 

 Buscando também a definição da palavra ruptura no dicionário uma das definições 

para a palavra ruptura é “Ação ou efeito de romper ou de se romper; rompimento/ Cuja 

continuidade foi interrompida; divisão” (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2009). 

 A magnitude da catástrofe foi tão grande que praticamente destruiu a cidade, dividiu-

a ao meio, deixou muitos mortos e desaparecidos. Famílias inteiras nunca foram encontradas 

até hoje. Todo este sofrimento gerado pela perda de entes queridos, amigos, de bens materiais, 

da rotina dos moradores em si, é considerado como um processo de ruptura causado pela 

catástrofe, pois houve uma quebra de cotidiano, de projetos e de vida. 

 Em alguns trechos da narrativa é possível estabelecer cenários de ruptura descritos 

pelos próprios moradores em suas falas. E fica perceptível a mudança que ocorreu em suas 

vidas após a catástrofe.  

 Mesmo após o processo de ruptura, nas três histórias os entrevistados reconstruíram 

suas vidas de diferentes formas, cada um de acordo com as experiências, condições 
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financeiras e vivencias que tinham. São percepções variadas sobre a catástrofe e suas 

consequências, seja no âmbito familiar como comunitário.   

 Para Manoel a ruptura envolveu a perda de sua casa e seu emprego, devido ao fato de 

ter uma situação economicamente estável conseguiu se restabelecer novamente após o 

ocorrido. 

“Depois da catástrofe quando acabou a produção da companhia, nós fomos 
indenizados, e como eu era marítimo recebi integralmente a indenização”. 

“E aí o que fiz, já que eu gostava de peixe tive a ideia de montar uma peixaria 
onde hoje é a loja Casas Bahia no centro da cidade, trabalhei junto com 
minha esposa, ganhei dinheiro, e até melhorei a situação financeira após a 
catástrofe”. 

 

 Eurides, que era dona de casa perdeu sua moradia devido às fortes chuvas, não tendo 

onde ficar com seus então nove filhos (pois um deles veio a falecer posteriormente).  

“Nós estávamos ilhados aqui, antes da ponte (ponte do Arco no bairro Porto 
Novo), ninguém atravessava, então foi quando fomos levados para uma casa 
dos ingleses. Era um sobrado onde morava o contador dos ingleses e sua 
esposa, e foi seu filho, que já era vizinho da gente, que levou meus filhos 
pequenos e eu para ficarmos na casa de seu pai até a água baixar”. 

 

 Após seu marido reconstruir a casa onde moravam, sua vida voltou a ser como era 

antes, ela seguiu cuidando de seus nove filhos.  

“Depois disso não mudou nada, continuava a mesma vida. Como meu marido 
era vivo nessa época, ele construiu a casa onde moro atualmente, e para isso, 
vendeu aqui do lado para construir aqui (casa atual).“Continuei a mesma 
rotina, fiquei em casa cuidando dos nove filhos, pois a quinta filha morreu de 
sarampo”. 

 

 E Roberto, apesar das duras lembranças sobre a catástrofe, não sofreu grandes danos 

materiais, seguiu sua vida como pescador, ainda era jovem, e para ele pescar era uma forma 

de sobrevivência, não um trabalho remunerado.  

“Eu não trabalhava (formalmente) na época, era pescador, mas a atividade 
continuou normalmente, pois o lugar em que eu frequentava não foi 
afetado”. 

 

  

8. Redes de apoio e solidariedade entre os moradores  
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 A população caiçara que sofreu com a tromba d'água em Caraguatatuba, necessitou 

aguçar sua capacidade de adaptação diante da terrível catástrofe para se reerguer, pois eles 

precisaram se recuperar individual e coletivamente para que a cidade chegasse a ser como está 

hoje. 

 Citaremos agora as estratégias de enfrentamento coletivo que foram usadas pelos 

moradores entrevistados e que se destacaram durante suas falas. 

 Uma questão a se destacar, foi a rede de apoio estabelecida entre os próprios 

moradores vítimas da catástrofe, percebe-se a sua importância nestas situações, pois serve 

como uma potente ferramenta para a retomada da rotina dos indivíduos e até mesmo da 

cidade, principalmente o fortalecimento para enfrentar tal condição.  

 Manoel relata que ajudou os moradores de seu bairro com uma canoa que tinha 

ganhado de seu pai, em um trecho ele conta que: 

“Fui ao porto na beira do rio, meu pai tinha duas canoas de pescaria, e eu 
trouxe uma para casa para fazer o socorro dos moradores locais. Levamos 
dois dias fazendo o socorro, haviam muitas pessoas desabrigadas 
principalmente as que moravam do outro lado da pista (próximo à praia). No 
Campo do Brasílio (campo de futebol do bairro) chegou a dois metros de 
altura a água”. 

“Quando deu meia noite deram um tiro de espingarda, eu falei: olha isso aí é 
socorro vamos lá, aí atravessamos o campo e fomos lá pela rua empurrando a 
canoa com o varejão, chegamos lá na casa do pessoal que a gente conhecia e 
eles estavam todos em cima da mesa, uma mulher, o marido e os três filhos, 
entramos na casa com a canoa, colocamos eles e trouxemos para um sobrado 
na beira da pista”. 

 

 Roberto que foi convocado pelo exército para retirar os corpos dos moradores, como 

comentado anteriormente, também sente que foi uma forma de ajudar e ser ajudado, pois em 

troca ganhou uma cesta básica. Isso também suscita a questão da precariedade da falta de 

recursos dos moradores da época. 

“Quem tinha condições ajudava outras pessoas, as famílias próximas iam 
salvando umas às outras”.  

 

 E dona Eurides que foi ajudada por outro morador, seu vizinho que deu abrigo a ela e 

seus filhos pequenos quando perdeu sua casa. 

“Nós estávamos ilhados aqui, antes da ponte (ponte do Arco no bairro Porto 
Novo), ninguém atravessava, então foi quando fomos levados para uma casa 
dos ingleses. Era um sobrado onde morava o contador dos ingleses e sua 
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esposa, e foi seu filho, que já era vizinho da gente, que levou meus filhos 
pequenos e eu para ficarmos na casa de seu pai até a água baixar”. 

 

 Em todas as entrevistas os narradores ajudaram ou foram auxiliados de alguma 

forma, o que demonstra novamente como esta estratégia de contatar redes de suportes 

próximas é tão eficaz quanto o auxílio externo como, por exemplo, do poder público. Visto 

que são os próprios moradores podem realizar algum socorro imediato em momentos de crise. 

 Estes exemplos citados acima demonstram a importância da solidariedade para 

reconstrução individual na vida destes moradores, pois mesmo todos estando na mesma 

situação com o pouco recurso que tinham ainda ajudaram os outros em situações piores que as 

suas. 

 Toda essa tragédia vivida pelos moradores tenham sido eles diretamente ou 

indiretamente afetados, exigiram deles a capacidade de se adaptarem ao novo, que não era 

agradável, mas sim uma tragédia, e ainda assim todos os que escolheram continuar na cidade 

por opção ou não, necessitaram extrair forças para reerguerem sua vida e o município.   

 

9. Desastres naturais: uma preocupação para os terapeutas ocupacionais 

 No que diz respeito à temática ambiental, para a atuação do terapeuta ocupacional, 

parece estar clara a importância deste profissional em situações de desastres. A Federação 

Mundial de Terapeutas Ocupacionais (WFOT) publicou uma declaração sobre 

Sustentabilidade ambiental e Prática sustentável em Terapia Ocupacional. Neste documento, é 

colocada a perspectiva de que as questões ambientais emergentes atualmente afetam 

diretamente a saúde da população e que diante disso é necessário o terapeuta ocupacional 

estar atento a essas questões que consequentemente afetarão o cotidiano destes indivíduos. 

Mesmo que as ações realizadas pelos profissionais sejam voltadas as questões de ocupação, o 

texto faz um alerta para que as práticas dos profissionais sejam ampliadas e que estimule a 

adoção de estilos de vida sustentáveis mediante as práticas realizadas pelos terapeutas 

ocupacionais (WFOT, 2012). 

 O texto ainda reconhece que as ações de natureza antrópica como: exploração dos 

recursos naturais, superpopulação, desigualdade social, trouxe consigo uma crise de 

sustentabilidade ambiental. E que por isso é dever do terapeuta ocupacional se atentar para 

essas questões, pois consequentemente reflete na garantia e promoção ao direito à saúde que 

consiste em ter um meio ambiente saudável em que se possa viver e realizar suas ações 
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cotidianas (WFOT, 2012). Para além disso, a importância do terapeuta se atentar para essas 

questões transborda a dimensão da saúde, o profissional deve pensar na questão social, na 

promoção de bem-estar, na manutenção dos costumes e memórias de comunidades 

tradicionais, no respeito ao meio ambiente favorecendo que no futuro seja possível evitar 

diversos desastres ambientais. 

A WFOT adota uma perspectiva global que atua sobre os seguintes valores 
de saúde: Interdependência [...]; Independência [...]; Direitos: que saúde é 
um direito humano, incorporando conceitos de justiça, transparência e 
responsabilidade (WFOT, 2012, p.1, tradução nossa). 

 

 Aqui no Brasil também há um documento chamado Terapia Ocupacional na 

Assistência Social (SUAS) que institucionaliza as ações da terapia ocupacional frente aos 

desastres e dão exemplos de como podem ser essas abordagens. O terapeuta ocupacional pode 

contribuir tanto para a avaliação de como os desastres e catástrofes afetam pessoas, grupos e 

comunidades, colaborar com a elaboração de um plano de emergência, realizar diagnóstico e 

avaliação das atividades sócio ocupacionais da comunidade, bem como mobilizar e organizar 

grupos comunitários para o desenvolvimento de ações coletivas solidárias, entre outras ações 

pertinentes a profissão. (CHAGAS et al, 2015) 

 Em diálogo com este assunto Durães e Santos (2018) trazem abordagens pontuais 

sobre a atuação do terapeuta ocupacional em diferentes perspectivas frente a situações de 

desastres e crises, como por exemplo, o caso do rompimento de barragens em Mariana em 

Minas Gerais e o incêndio na boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Dentre as 

inúmeras possibilidades de atuação do terapeuta ocupacional, a principal discutida foi a 

abordagem voltada para o fazer, as ocupações, o cotidiano e a ruptura por ele sofrida que 

acaba necessitando de reorganização nessas estruturas (DURÃES; SANTOS, 2018). 

 Outra possível contribuição do terapeuta ocupacional seria voltada para a questão da 

saúde mental dos afetados. Neste caso os autores relatam que a atuação foi voltada para um 

acolhimento dos sobreviventes dos desastres e posteriormente articulação com outros serviços 

como da rede assistencial social. E dependendo da necessidade os atendimentos podem ser 

individuais ou em grupos (DURÃES; SANTOS, 2018). 

 Os textos acima trazem questões que são maiores do que os próprios eventos de 

desastre em si, são questões sociais que dificultam ainda mais a situação de desastre e a 

reconstrução da vida pós- catástrofe. 
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 Pensando nisso, com a atual crise sanitária que vivenciamos devido à pandemia do 

novo coronavírus, podemos refletir sobre o processo de ruptura cotidiana de uma forma mais 

ampliada. Diante de todas as mortes, falta de leitos hospitalares, isolamento social, entre 

outras situações que não eram experimentadas pela população mundial. É pertinente dialogar 

a questão aqui tratada da catástrofe de 1967 com a pandemia de 2020. 

  O sociólogo Bruno Latour (2020) fez reflexões sobre o processo de pandemia e a 

questão ambiental e social. No texto, ele aborda o tema das crises ecológicas e diz que o 

coronavírus também é este tipo de crise. E isso não é apenas causa do vírus, é 

responsabilidade da sociedade, é algo anterior ao que está acontecendo agora, na realidade é 

um reflexo do crescimento e evolução da sociedade que veio a partir da industrialização sem a 

preocupação com o meio ambiente e que a partir de seu desenvolvimento foi esquecendo-se 

do meio ambiente em detrimento do capital. (LATOUR, 2020). 

 O autor discute ainda sobre a temática social de que a crise que estamos vivendo 

atinge principalmente as pessoas mais pobres, é uma situação que vai além da doença em si. 

Já que a população que é privada dos bens materiais é mais difícil de manter sua saúde em 

tempos em que ficar em casa é necessário (LATOUR, 2020). Podemos fazer essa mesma 

analogia para com as pessoas em vulnerabilidade social que podem evoluir para uma situação 

de desfiliação, isto é, para o rompimento total com relações de trabalho e a perda de redes de 

suporte com a morte de amigos e familiares (CASTEL, 1998) em situações de desastres 

naturais. 

 

10. Considerações finais  

Este trabalho permitiu dialogar com moradores de Caraguatatuba que vivenciaram a catástrofe 

de 1967e restituir suas memórias individuais e coletivas, trazendo seus pontos de vista sobre 

um mesmo acontecimento, uma história sofrida que envolvia perda tanto de bens materiais 

como sentimentais ao ver a cidade destruída e famílias dizimadas. Memórias essas que foram 

sendo apagadas e esquecidas ao longo dos anos, no decorrer da reconstrução e 

desenvolvimento da cidade, no aumento de turistas,e que com o passar do tempo esses relatos 

vão sendo soterrados junto com o escorregamento. 

 Diante disso, pode-se dizer que os desastres naturais, bem como os crimes 

ambientais, interferem em todos os níveis da vida cotidiana da pessoa e da comunidade que 

vivenciam este fenômeno, alterando completamente suas rotinas e projetos de vida. 
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 É importante que os terapeutas ocupacionais estejam envolvidos com esta temática, 

pois compreende diretamente a ruptura cotidiana, dimensão que permeia o exercício 

profissional. Seja no compromisso de repensar formas sustentáveis de viver coletivamente, ou 

no repertório de tecnologias que possam favorecer o acolhimento de pessoas e comunidades 

que vivenciam situações de ruptura de cotidiano por ocasião de desastres e a urgente 

necessidade de reconstrução 

 A dimensão individual do cotidiano deve ser observada em uma situação de desastre 

natural, mas tão importante quanto esta, é a questão coletiva, pois obriga a comunidade a 

modificar suas atividades ou ainda se abster das mesmas. Diante disso, é pertinente pensar 

sobre atuação do terapeuta ocupacional frente estas questões de catástrofes e crises, há 

discussões se iniciando que tratam desta perspectiva da atuação dos profissionais. 

 Os desastres naturais, em toda sua complexidade, convocam e desafiam a produção 

de respostas da sociedade brasileira, inclusive dos terapeutas ocupacionais. Pensando nisso é 

essencial que os profissionais possam se engajar para compreender tais processos, e somar 

esforços na construção de ações que favoreçam as estratégias individuais e coletivas de 

reconstrução de projetos de vida pós catástrofe. 

 Ainda há necessidade de fortalecer o debate sobre Terapia Ocupacional e meio 

ambiente no Brasil, visto que a discussão é incipiente e há dificuldade de encontrar materiais 

publicados sobre esta temática.  

 Por fim, enquanto não entendermos que somos um todo, e não somos uma parte 

separada do meio ambiente, nunca nos livraremos de mais processos de ruptura como este e 

outros que já vivenciamos no Brasil e em outros países do mundo. 
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