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Introdução: Sabendo-se que a Terapia Ocupacional é uma profissão centenária e que no 

Brasil completou 50 anos de fundação no ano de 2019, faz-se necessário o desenvolvimento 

de pesquisas do tipo histórica que vise registrar e analisar como a profissão foi se 

configurando como área de saber e como campo prático, de modo a construir a memória da 

profissão de maneira plural. Objetivos: Analisar pesquisas do tipo histórica produzidas por 

Terapeutas Ocupacionais no Brasil, a fim de identificar como tais pesquisas são realizadas. 

Métodos: Este estudo é fruto da pesquisa desenvolvida no projeto intitulado “Terapia 

Ocupacional em Belém do Pará (1980-1990): História e construção do campo de 

conhecimento”, PIBIC 2019, e se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica. Portanto, foi 

realizado, no ano de 2019, levantamento de artigos publicados em revistas nacionais de 

Terapia Ocupacional, a saber: Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, Revista de 

Terapia Ocupacional da USP e Revista Interinstitucional de Terapia Ocupacional 

(REVISBRATO), utilizando os seguintes descritores: Terapia Ocupacional, História e 

Pesquisa. Não foi estabelecido recorte temporal na busca dos artigos. Foram encontrados 

dezessete (17) artigos, organizados em quadro síntese com os seguintes dados: título, 

instituição, ano e fontes. Resultados e Discussão: Encontrou-se que o primeiro artigo 

publicado sobre pesquisa histórica data o ano de 2005, sendo encontrado apenas um artigo 

para o respectivo ano e para 2006 também. Entretanto, observou-se uma inconstância na 

produção desse tipo de pesquisa visto que em anos posteriores houve uma oscilação entre dois 

artigos publicados (como nos anos de 2008, 2010 e 2012), ao passo que não houve nenhuma 

publicação nos anos de 2007, 2009, 2011, 2014, 2015 e 2016. Posterior a 2016 registraram-se 

novas pesquisas em história feitas por Terapeutas Ocupacionais, com quantitativo de três 

trabalhos publicados em 2017, tendo seu pico no ano de 2018 com quatro publicações. Para 

os anos de 2013 e 2019 foram encontrados também apenas um trabalho referente a cada uma 

das datas. Analisa-se que embora não se tenha fechado um recorte temporal para a pesquisa 

em base de dados, encontrou-se artigos sobre pesquisa histórica no Brasil a partir dos anos 

iniciais do século XXI. Infere-se que esse achado seja reflexo da constituição dos cinquenta 

anos da profissão no país, fator que aponta para a necessidade de registro dos saberes e 

práticas construídos, de modo a contribuir para o entendimento de como o campo profissional 

foi sendo estruturado. Tal inferência é confirmada quando se analisa o título do estudo 

publicado em 2005, que versa sobre “A incorporação da Terapia Ocupacional no contexto das 

ações de saúde mental e da saúde da pessoa com deficiência no município de São Paulo” [1], 

que retrata não somente a inserção da profissão no campo da saúde, de maneira especial, na 

saúde mental e na saúde funcional, mas ratifica a co-relação entre a história global e a local, 

uma vez que a gênese da profissão também deu-se em função dos movimentos relacionados a 

pessoas com deficiência física e com sofrimento psíquico. Dessa forma, a não publicação, ou 

a publicação incipiente denota pouca proximidade dos terapeutas ocupacionais com a 

pesquisa histórica, que abre reflexões como: durante a formação inicial e/ou continuada os 

terapeutas ocupacionais têm contato com o tipo de pesquisa histórica? Se tem, encontram 

instrumentos para auxiliá-los metodologicamente nessa produção? Observou-se que as 
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instituições que mais produziram pesquisas em história da Terapia Ocupacional são as 

pioneiras a ofertaram o curso de nível superior, tal como Universidade de São Paulo (curso 

fundado em 1982) [2] com um quantitativo de 6 trabalhos e a Universidade Federal de São 

Carlos (curso fundado em 1978) [2] com 7 publicações. Foram também encontrados artigos 

relacionados a instituições como; Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade 

Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Minas Gerais, Centro Universitário São 

Camilo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Universidade Federal de São Paulo, 

todas com um quantitativo de apenas uma publicação. Possivelmente as pioneiras produzem 

mais por possuírem um acervo documental antigo e experiências consolidadas no campo da 

formação acadêmica, bem como por formarem os primeiros terapeutas ocupacionais do país, 

os quais contribuíram direta e indiretamente para a constituição das primeiras instituições e 

serviços de terapia ocupacional, fatores que denotam um percurso histórico a ser registrado. 

Sobre as fontes documentais utilizadas por TO’s em suas pesquisas históricas, encontrou-se 6 

categorias: produção bibliográfica, História Oral, entrevistas, documentos oficiais, iconografia 

e acervos pessoais. Caracterizamos como produção bibliográfica: os livros, artigos, 

dissertações, teses, resumos e anais de eventos, totalizando oito artigos. Para História Oral 

foram inclusas fontes de seis publicações, sendo algumas definidas como história oral pelos 

próprios autores, mas também aquelas que utilizam da memória coletiva e do relato para a 

construção do trabalho. Foram caracterizadas como entrevistas os trabalhos que utilizaram da 

entrevista semiestruturada como fonte de pesquisa, mas também incluídos os que não 

especificam qual o tipo de entrevista utilizado, sendo encontradas em quatro trabalhos. Os 

artigos selecionados que utilizaram como fonte de pesquisa as legislações, documentos 

governamentais, atas de conferências estaduais, federais e municipais foram incluídos na 

categoria de documentos oficiais, sendo eles dois trabalhos. Para Iconografia, foram inclusos 

os artigos que usufruíram de fotografias e cartazes para construção do conhecimento, os quais 

foram evidenciados em duas publicações. Em Acervos pessoais foram incluídos estudos que 

utilizaram de fontes como diários pessoais e documentos de domínio privado para a 

construção do trabalho, sendo tal característica observada em duas publicações. Portanto, 

algumas pesquisas utilizaram mais de uma fonte no seu escopo, o que gerou um quantitativo 

superior aos 17 estudos encontrados. A produção bibliográfica ainda é a forma mais utilizada 

por terapeutas ocupacionais para compreender a construção histórica de um campo, 

possivelmente por ser a forma mais acessível aos profissionais no seu processo formativo bem 

como pelos dados serem facilmente encontrados em plataformas digitais, o que dá celeridade 

ao processo de pesquisa. Percebe-se um crescimento de fontes relacionadas à História Oral, 

sendo ela um método de transformação do relato oral para fonte documental. Dessa forma, ela 

é utilizada para dar voz a sujeitos sociais a partir do relato deles sobre suas experiências de 

vida, analisando suas subjetividades quanto aos assuntos abordados [3]. Diferentemente de 

outras profissões, a TO por ter completado seu centenário recentemente (2017) e no Brasil 

completar 50 anos, tem sua história preservada também na memória dos profissionais 

pioneiros e por tratar-se de uma história recente, é valorizado salutar a memória destes 

intelectuais. Conclusão/Considerações Finais: A pesquisa tornou-se relevante por desvendar 

o panorama dos estudos históricos feitos por terapeutas ocupacionais no Brasil e deixa 

evidente a necessidade de aprofundamento desses estudos, bem como a necessidade de 

regionalizar o debate, de modo a construir a escrita da história da profissão de maneira plural, 

a partir de diferentes fontes documentais. 
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