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Introdução: Historicamente, a formação de profissionais da saúde tem sido pautada no 

ensino tradicional centrado na racionalidade biomédica, restringindo o processo de ensino-

aprendizagem a reprodução do conhecimento, na qual o docente assume o papel de 

transmissor do saber e o discente torna-se um mero espectador, em uma atitude passiva de 

reprodução de conteúdos, além da ausência de postura crítica e reflexiva [1]. Contudo, devido 

às transformações sociais contemporâneas, esse modelo disciplinar não é mais suficiente para 

atender às complexas demandas de saúde da população, assim como a formação e capacitação 

dos profissionais da área, incluindo os terapeutas ocupacionais, impondo desafios às 

instituições de ensino superior no que concerne ao compromisso em formar profissionais 

capacitados para o trabalho em equipe, numa perspectiva humanista, interdisciplinar, e que 

esteja ancorada aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo na 

integralidade da atenção à saúde [2]. Novas formas de estruturação curricular e ensino- 

aprendizagem têm sido adotadas pelas instituições com intuito de integrar teoria/ prática, 

ensino/serviço, as disciplinas e as diferentes profissões da área da saúde, buscando 

desenvolver a capacidade reflexiva acerca de problemáticas reais e a formulação de 

intervenções criativas, capazes de transformar a realidade social. Nesse contexto, as 

metodologias ativas de aprendizagem propõem-se a romper com os métodos tradicionais de 

ensino, e destacam-se como importante ferramenta que objetiva motivar o discente e 

desenvolver a sua autonomia na apropriação do conhecimento, utilizando-se da 

problematização como estratégia que leva o acadêmico ao contato com a realidade, visto que 

diante de situações-problema o aluno é estimulado a observar, analisar, refletir sobre a mesma 

e passa a ressignificar suas descobertas, visando solucionar os impasses, e assim exercitando a 

liberdade e a autonomia na realização de escolhas e na tomada de decisões, que se refletirão 

em ações interventivas e de transformação social [3]. Em face do exposto, é evidente a 

importância das metodologias ativas, principalmente de atividades práticas durante a 

graduação de terapia ocupacional, tendo em vista que a atuação do terapeuta ocupacional, na 

maioria das vezes, é de caráter multidisciplinar, sobretudo no âmbito da saúde mental, no qual 

o profissional exerce um papel importantíssimo. Objetivos: O presente trabalho objetiva 

descrever um relato de experiência de terapia ocupacional em um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS III), voltado para pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. 

Descrição da Experiência: Trabalho descritivo, do tipo relato de experiência, extraído a 

partir da vivência prática de uma discente, durante a disciplina curricular obrigatória 

Atividade Prática Aplicativa (APA), aliada a disciplina Laboratório de Habilidades 

Profissionais (LAHPRO), do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará 

(UFPA). CONTEXTO: A APA e o LAHPRO ocorreram em conjunto, durante o semestre de 

Terapia Ocupacional na Atenção à Saúde Mental no período de 02 a 30 de setembro de 2019, 

em um CAPS III na cidade de Belém do Pará. SUJEITOS ENVOLVIDOS: A prática foi 

vivenciada por uma discente, em conjunto com outros quatro discentes da mesma subturma 

do curso de terapia ocupacional, sob supervisão de uma docente da Faculdade de Fisioterapia 
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e Terapia Ocupacional da UFPA. PRINCIPAIS ETAPAS: As atividades práticas consistiram 

na observação, vivências e discussões das intervenções de terapia ocupacional dentro de um 

CAPS III. Na primeira semana foi realizada uma visita a instituição, objetivando conhecer a 

estrutura física, a dinâmica institucional e o trabalho da equipe interdisciplinar. Na segunda e 

terceira semanas, foram vivenciadas intervenções grupais com oficinas terapêuticas de 

reciclagem, com grupos heterogêneos de oito participantes incluindo a discente, coordenados 

pela terapeuta ocupacional da instituição. Na quarta e quinta semana, foram observados 

acolhimentos de novos usuários do serviço, realizados respectivamente pela terapeuta 

ocupacional e enfermeira. Resultados: Durante a vivência da APA foi possível compreender 

a dinâmica de um CAPS III e o funcionamento do trabalho multidisciplinar da equipe, com 

destaque para a atuação do terapeuta ocupacional com pessoas com transtornos mentais. Esta 

metodologia possibilita problematizar acerca da conduta deste profissional, das estratégias de 

intervenção como: seleção e manejo dos grupos terapêuticos e a postura profissional adotada 

nos atendimentos individuais ou coletivos. O LAHPRO possibilitou discussões acerca de 

casos clínicos e vivências práticas sobre os métodos que podem ser utilizados nas 

intervenções de terapia ocupacional. Tendo em vista que o contexto da Saúde Mental é 

bastante delicado, as intervenções do terapeuta ocupacional se diferenciam pelos instrumentos 

utilizados (atividades) que podem ser realizadas individualmente ou em grupos, e pela 

conduta do profissional no manejo dos grupos e no acolhimento, ressaltando a escuta e o olhar 

atentos às mais variadas manifestações conscientes e inconscientes do ser humano, bem como 

a singularidade de cada sujeito [4] demonstrando as especificidades da formação em terapia 

ocupacional. No contexto do acolhimento, foi possível perceber as diferenças entre a atuação 

do terapeuta ocupacional e do profissional da enfermagem; enquanto a primeira é centrada no 

fazer humano, considerando o indivíduo em sua totalidade, a segunda tem um caráter mais 

biologicista. Conclusão: As metodologias ativas têm a capacidade de despertar a curiosidade 

do aluno e quando as contribuições deste são acolhidas e valorizadas, o sentimento de 

engajamento, percepção de competência, de pertencimento, persistência nos estudos, entre 

outros, são estimulados. Haja vista que a problematização consiste na observação de uma 

realidade dinâmica e complexa, este fato encoraja os alunos a serem sujeitos ativos no seu 

processo de aprendizagem, abandonando a atitude de receptor de conteúdos e passando a 

refletir e buscar conhecimentos relevantes sobre problemáticas concretas marcadas por 

conflitos e contradições, visando à consciência crítica e não apenas à compreensão de bases 

teóricas [5]. Em síntese, essa experiência proporcionada pelas atividades práticas foi de 

fundamental importância para compreender e relacionar a teoria com a prática do raciocínio 

clínico da terapia ocupacional em saúde mental, bem como esclarecer dúvidas sobre a atuação 

do terapeuta ocupacional neste contexto, e contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem 

na formação profissional de discentes. 

 

Descritores: Metodologias ativas, Terapia Ocupacional, Saúde mental. 
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