IV SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA EM TERAPIA OCUPACIONAL
GT 8 Terapia Ocupacional e Perspectivas de Atenção ao Idoso
Coordenação:
Prof.ª Dr.ª Claudia Reinoso Araujo de Carvalho (UFRJ)
Prof.ª Dr.ª Grasielle Silveira Tavares (UNB)
Participantes: Leonardo Valente, Bruno Poltronieri, Lilian Massa, Taiuani Marquine,
Heloisa Frizzo, Alessandra Paolillo, Claudia Valente, Marcia Novelli, Marcela Assis,
Marcia Gomes, Rosebeth Palm, Danielle dos Santos
O GT aconteceu durante nos dias 9/11/2016 e 10/11/2016 e integrou a
programação do IV Seminário de Pesquisa em Terapia Ocupacional.
A proposta foi a apresentação dos trabalhos aprovados no primeiro dia e no
segundo dia a discussão da área de atuação no que diz respeito à pesquisa e a produção
do conhecimento, bem como a deliberação de ações e estratégias visando o
fortalecimento da área de Terapia Ocupacional em Gerontologia.
No primeiro dia, após a apresentação de todos os presentes e da aprovação da
proposta de funcionamento do GT, deu-se início a apresentação dos trabalhos que
previa apresentações do tipo roda de conversa. Dos sete trabalhos enviados e aprovados
no GT, cinco foram apresentados neste primeiro dia. Os autores de dois dos trabalhos
aprovados

não

compareceram

ao

GT.

O primeiro trabalho apresentado foi “Aplicabilidade do Programa Personalizado
de Atividades (TAPBr).” A autora havia preparado apresentação em Power Point de seu
trabalho e o grupo concordou com sua apresentação neste formato.Essa primeira
apresentação foi mais longa do que o previsto o que de fato interferiu na dinâmica do
GT, uma vez que não foi possível conceder tempo equivalente aos demais trabalhos. O
grupo manteve grande interesse em relação à pesquisa apresentada, que foi produto de
estudo em nível de pós- doutorado, e fez diversas perguntas ao longo e na sequência da
apresentação. Por se tratar de uma pesquisa bastante complexa de modo geral e,
sobretudo, em seu aspecto metodológico, julgamos pertinente sua discussão alongada,
que certamente foi enriquecedora para todos os presentes e atendeu a proposta do
Seminário de Pesquisa.

Na sequencia deu-se a apresentação dos outros quatro trabalhos. Foram eles: “A
participação do discente de graduação em pesquisas de doutorado - relato sobre estudo
sobre felicidade no envelhecimento”; “Inclusão digital de adultos e idosos: um relato de
experiência sobre o uso de telefones celulares”; “Relato de experiência: grupo de
atividades de vida diária para idosos com hemiparesia e cuidadores”; “Oficinas
Terapêuticas e inserção pela terapia ocupacional no contexto de uma unidade municipal
de reinserção social para idosos: relato de uma experiência”. Esses trabalhos em geral,
tiveram uma dinâmica de apresentação verbal seguida de discussão acerca de seus
objetivos e métodos.
No segundo dia do Seminário iniciamos com a avaliação da dinâmica do dia
anterior e na sequência com a discussão e proposição de estratégias visando fortalecer a
área de Terapia Ocupacional em Gerontologia e fomentar as pesquisas, os estudos e as
parcerias nesta área.
Acerca da dinâmica adotada no dia anterior observou-se que o tempo
empreendido na apresentação do primeiro trabalho acabou sendo muito discrepante em
relação aos outros e embora tenha sido esta concessão de tempo uma decisão
compartilhada por todos, a avaliação foi que para os próximos encontros se adote
tempos similares nas apresentações e que as perguntas e duvidas sejam realizadas
apenas apos a finalização da apresentação. Outra observação foi referente ao foco do
Seminário de Pesquisa, que para alguns participantes, deveria ser nas questões
metodológicas em si e menos nas apresentações dos estudos que cada um vem fazendo.
Sobre as pesquisas na área de Terapia Ocupacional em Gerontologia, foi
consenso no grupo a necessidade de investigação mais detalhada sobre o que vem sendo
publicado por terapeutas ocupacionais, quais as características de tais publicações, os
desenhos metodológicos dos estudos, os periódicos nacionais e internacionais que
concentram as publicações na área, enfim, qual o estado da arte em se falando de
Terapia Ocupacional em Gerontologia? Visando atender essa indagação, o grupo
sugeriu um primeiro encaminhamento que foi realizar um estudo de revisão sistemática
no tema “Terapia Ocupacional em Gerontologia”. Alguns dos presentes se propuseram a
tocar essa inciativa.
A necessidade de aproximação e mais conhecimento do que os colegas
desenvolvem em termos de pesquisas e projetos e também no sentido de difundir tais
iniciativas, fez com que o grupo pensasse em criar um SIG-RUTE Terapia Ocupacional
em Gerontologia (Special Interest Group na Rede Universitária de Telemedicina). Os

docentes ligados à UFRJ, UNB, UFPR e IFRJ se comprometeram a viabilizar o SIG
RUTE em suas instituições e implementa-lo. A partir de 2017 os encontros virtuais
serão iniciados buscando contribuir para operacionalizar os encaminhamentos do GT.
Em decorrência da necessidade de aproximação entre os pesquisadores da área e
com o intuito de implementar uma rede de docentes e pesquisadores terapeutas
ocupacionais na área de Gerontologia, foi pensado, discutido e proposto a realização de
um evento nacional da área no formato de um Seminário ou Congresso. A ideia inicial é
que essa atividade aconteça na cidade do Rio de Janeiro durante o ano de 2017. Nesse
sentido os presentes ficaram de verificar editais e formas de financiamento para esta
proposta.
Outra inciativa no sentido de aproximar os pesquisadores da área foi a criação/
atualização de grupo de e-mails com todos os pesquisadores da área e a criação de um
espaço virtual para o compartilhamento de produção acadêmica na área. Foi proposto
também a criação de um catalogo que possa reunir as produções referentes a livros e
capítulos de livros que abordem a Terapia Ocupacional na Gerontologia.
Além dessas propostas específicas da área de atuação, alguns encaminhamentos
gerais tendo em vista os próximos Seminários de Pesquisa foram pensados. Foram eles:
Discutir a dinâmica dos GTs do Seminário de Pesquisa em Terapia Ocupacional; incluir
na programação do SNPTO palestras com editores de periódicos nacionais e
internacionais e garantir um horário para exposição dos pôsteres de forma dialogada.
As propostas aqui relatadas foram apresentadas na Plenária do Seminário de
Pesquisa

em

Terapia

Ocupacional
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todos
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