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APRESENTAÇÃO 

 

No Programa de Pós-graduação Ensino em Ciências da Saúde do Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), questões emergentes da prática profissional 

são privilegiadas como objetos de pesquisa. Em compromisso ético com a 

realidade dos pesquisadores, prevê-se a elaboração de um produto final que 

possa contribuir com a prática profissional propriamente dita. Assim, cada 

pesquisador deve, necessariamente, por meio do produto final de sua pesquisa, 

apresentar uma proposta de intervenção para transformar a realidade 

pesquisada.  

Isto posto, em Memórias de pesquisadora, história do projeto (p. 03 do 

Volume 01 de nossa pesquisa), as experiências da pesquisadora como caloura 

do curso de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo e como 

terapeuta ocupacional recém-formada são apresentadas para legitimar a 

importância de buscarmos as contribuições das primeiras profissionais da cidade 

da pesquisadora e estabelecermos um ethos da Terapia Ocupacional – 

características comuns aos terapeutas ocupacionais que lhes confere identidade 

social.  

Afinal, se mesmo com mais de 50 anos de existência do curso ainda 

temos tantas dúvidas em relação à profissão, como teria sido com os primeiros 

profissionais? Para tanto, foram estabelecidos: o recorte espacial – uma cidade, 

São Paulo –; o recorte temporal – 1956, ano de criação do Instituto Nacional de 

Reabilitação (INAR) ao ano de regulamentação da profissão com o Decreto-lei 

de 13 de outubro de 1969; e a História Oral de Vida como disciplina específica 

da História para construir memória social.    

Em nossa pesquisa, dentre outras possibilidades, adotamos como 

referência as contribuições de autores e pesquisadores alinhados ao Núcleo de 

Estudos em História Oral (NEHO) da Universidade de São Paulo. Além da 

concepção da entrevista como lugar de encontro e co-construção entre 

pesquisador e seus colaboradores, desde a elaboração do projeto de História 

Oral, propõe-se o estabelecimento de uma comunidade de destino.  
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De acordo com as proposições de Meihy e Holanda (2007), a definição de 

uma comunidade de destino é fundamental, pois, os textos elaborados devem, 

sempre que possível, retornar para o grupo mobilizador da pesquisa, de modo 

que “a condição ‘para quem’ deve ficar explicada, pois os projetos que se valem 

de entrevistas cumprem sempre um papel social” (MEIHY e HOLANDA, 2007, p. 

17). Assim, um coletivo de pessoas compartilha uma experiência que mobiliza a 

realização de uma pesquisa que adota a História Oral. Em nosso projeto, a 

comunidade de destino é composta por terapeutas ocupacionais formados ou 

em formação e, fica explicitado que, a pesquisadora pertence à comunidade de 

destino da pesquisa realizada.  

Para assegurar a devolutiva à comunidade de destino e a apresentação 

de um produto final, optamos pela elaboração de um segundo volume na 

dissertação, onde serão apresentados os frutos de nossa pesquisa: cinco fontes 

orais; a entrevista de Neyde Tosetti Hauck1 concedida à Lea Beatriz Teixeira 

Soares em 1986; nossa proposta de intervenção na realidade pesquisada, 

seguida das cartas elaboradas às colaboradoras de nossa pesquisa e às 

terapeutas ocupacionais e pesquisadoras que, em suas pesquisas, fazem 

referência a acervo pessoal composto por fontes primárias. .    

Tal qual proposto por Gallian (2011) e adotado por Rocha (2013), as vozes 

das colaboradoras serão privilegiadas neste Produto Final – originalmente, 

Volume 02 - e interpretações teóricas serão abandonadas com o intuito de fazer 

justiça à memória e às suas histórias de vida. Ademais, a apresentação do 

conjunto das narrativas – acrescidas da entrevista de Neyde Tosetti Hauck - 

possibilita que o leitor estabeleça o diálogo entre cada uma delas e observe que 

as nuances e tensões desse coletivo de narrativas.  

Retomaremos as elaborações de Cunha (1997) sobre as narrativas como 

instrumental educativo, sendo um dos objetivos do emprego delas a construção 

de conhecimento para fins de ensino. Para o autor, a narrativa é percebida como 

                                                   
1 Entrevista realizada por Lea Beatriz Teixeira Soares: HAUCK, N. T. Comunicação Pessoal. São 

Paulo, 15 de maio de 1986. 16 p. Cópia disponibilizada por Sandra Maria Galheigo em 10 de 

junho de 2015. Esta entrevista foi agregada às narrativas das colaboradoras de nossa pesquisa, 

pois, a divulgação aos interessados foi autorizada pela própria entrevistada e, para a 

historiografia, trata-se de uma preciosa fonte oral.   
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capaz de transformar a realidade na medida em que é compreendida como 

representação do sujeito inserido em determinado tempo e contexto social. Em 

nosso caso, as narrativas também poderão ser adotadas na formação de 

terapeutas ocupacionais na graduação. 

Por fim, reforçaremos a necessidade de conhecermos os diversos e 

heterogêneos processos de constituição da Terapia Ocupacional em todo o país 

e, desejamos o diálogo com pesquisadores de outras realidades para ampliar a 

produção historiográfica nacional e caminharmos na construção da memória 

social da Terapia Ocupacional. O trabalho se encerrará com uma Nota do Diário 

de Campo, mas nossos estudos não terminarão por aqui. Esperamos que nossa 

pesquisa represente o convite ao diálogo e à construção compartilhada de nossa 

História. Há muito para fazermos!  

_______________________________________________________________ 

CUNHA, M. I. Conta-me agora: as narrativas como alternativa pedagógica na pesquisa e no 

ensino. In: Revista da Faculdade de Educação, 2007, v. 23, n.1-2. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-25551997000100010&script=sci_arttext> Acesso 

em 16/07/2011.  

GALLIAN, D. M. C. Pedaços da Guerra Espanhola: seis histórias de vida tobarrenhas. São 

Carlos: EduFSCar, 2011.   

MEIHY, J. C. S.; HOLANDA, F. História Oral: Como Fazer, Como Pensar. São Paulo: Ed. 

Contexto, 2007.  

ROCHA, S. P. A Acupuntura no Sistema Único de Saúde no Município de São Paulo: 

História Oral e Memória. Volume 02. Universidade Federal de São Paulo. Programa de Pós-

graduação em Saúde Coletiva. Dissertação. Ano de obtenção: 2013.   
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COLABORADORA 1 
 

Bem, sou de uma família de médicos. Meu pai era médico e minha mãe, 

dona de casa. Eu sempre admirei muito a profissão do meu pai. Achava 

maravilhoso, eu queria realmente ser médica! Nasci aqui de São Paulo e tenho 

um irmão que é engenheiro. Mas, sou casada com um médico, tenho um casal 

de filhos médicos.  

Naquela época, eu estava namorando um rapaz meio controlador. Prestei 

vestibular para Nutrição e não entrei na Faculdade de Higiene, atual, Faculdade 

de Saúde Pública da USP. Foi então que minha tia, que trabalhava no Instituto 

de Psiquiatria do Hospital das Clínicas me contou sobre um curso muito 

interessante da OMS para pessoas com problemas. Perguntou se eu gostaria de 

conhecer o curso e se me interessava pelo tema. 

Então, eu me candidatei. E o vestibular foi simples, não foi puxado. Mas, 

a etapa de avaliação psicológica era muito importante. Depois, ela acabou. 

Quem não passasse nesta etapa não poderia dar sequência à seleção. Era uma 

avaliação de como o candidato estava naquele momento. Caso fosse reprovado, 

no ano seguinte, poderia se inscrever novamente. Era importante pelo fato de 

você lidar com pessoas que tem algum problema, seja físico ou mental. Achei 

importantíssimo, fabuloso, mas acabou. A psicóloga responsável era a 

Colaboradora 4. O terapeuta ocupacional precisa ter uma estrutura emocional 

para trabalhar. 

Aquele era o tempo da paralisia infantil. Muitas crianças adoeceram. 

Deparamo-nos com situações que mobilizam muito e podem desestruturar uma 

pessoa. Nesse sentido, acredito que era importante a avaliação psicológica para 

verificar quais candidatas realmente tinham perfil para o trabalho. 

Enfim, passei na parte psicológica e comecei a fazer o curso. Inicialmente, 

não era bem o que eu estava esperando porque faltavam professores e não 

havia estrutura. No IR tinha sim, mas nos estágios fora nenhuma, nenhuma, 

nenhuma! As turmas eram minúsculas. As turmas de Fisioterapia e TO assistiam 

às aulas juntas na Faculdade de Medicina. Somente a parte específica era 

separada.  O grupo era muito unido, unido mesmo. Estávamos sempre juntas, 

fazíamos festinhas. Eram dois rapazes da Fisioterapia e todas as outras 

mulheres!  O conceito de equipe não existia, mas construíamos o trabalho juntos.  
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Existiam poucas terapeutas naquela época: as que se formaram na 

primeira turma e estavam no IR trabalhando. A Neyde Tosetti, terapeuta 

ocupacional que fez o curso nos Estados Unidos e trabalhava no Hospital das 

Clínicas. Ela realmente se formou nos Estados Unidos, mas até hoje acreditam 

que ela não fez o curso completo. Não tenho certeza do que aconteceu, mas 

dizem que o diploma dela não foi aceito. Era, realmente, a única pessoa que 

conhecia a Terapia Ocupacional no exterior e transmitia o conhecimento para as 

alunas, dava a noção prática. Ela nunca nos deu aula, fizemos um estágio com 

ela. Era uma pessoa que entendia da profissão. Ela era seca. Era uma pessoa 

muito seca. Mesmo assim, fiz um bom contato com ela que me emprestou alguns 

livros, umas apostilas. Eu acredito que foi uma das pessoas mais importantes da 

Terapia Ocupacional aqui.  

Assim como a Silvia que também trabalhou no IR. Infelizmente, não me 

recordo o nome completo da Silvia. Ela tinha um modo muito interessante de 

abordar os pacientes. Também nos deu a parte de artes e atividades. Outra 

terapeuta ocupacional do IR foi a Iroko, ela acompanhava as crianças.  

Seria interessante conversar com a Colaboradora 2. Ela vai poder contar 

muita coisa porque ela era professora do curso e nos deu toda a parte de 

atividades. Inclusive, ela não conseguiu validar o diploma porque estava no 

exterior. Infelizmente, não conseguiu também. Foi ela quem iniciou a Terapia 

Ocupacional na Santa Casa de São Paulo.  

Só que nós, da minha turma, no segundo ano – e isso foi importante – 

tivemos aula com a Elizabeth Eagles, que é uma das famosas da Terapia 

Ocupacional americana, enviada ao Brasil pela OMS, especialmente, para 

trabalhar no IR. Então, nós tivemos a felicidade de ter aula com ela. Mesmo 

assim, era muito difícil. Toda a literatura era em inglês, quase nada em 

português...  

Não tinha um livro. Só livros de psiquiatras como Elso Arruda e Jaime 

Gonçalves, teses de psiquiatras. Apenas citavam a Terapia Ocupacional. Mesmo 

a Nise da Silveira apenas citava. Mas não tínhamos um livro especifico de 

Terapia Ocupacional sequer. Somente apostilas e literatura estrangeira. Quer 

dizer, foi bem difícil esse início.  

Os assistentes sociais também foram importantes na minha formação.  

Também Romeu Sassaki e o médico Otto Marques. O Romeu foi meu supervisor 



10 
 

na Fundação do Cego porque não havia terapeuta ocupacional no serviço. 

Valorizava muito a Terapia Ocupacional e nos mostrou o que é a reabilitação em 

si, de modo abrangente. Até hoje ele trabalha, sempre participa de feiras, 

escreveu livros. Com certeza, ele acompanhou o começo da Terapia 

Ocupacional porque ele era lotado no Instituto de Reabilitação.  

Não me lembro ao certo, mas foram dois anos de curso. Mas ninguém 

sabia o que era Terapia Ocupacional e ficava aquela história... Você achou 

engraçado porque, na verdade, até hoje é assim, não é mesmo? O pessoal tem 

uma certa dificuldade de entender! 

O que me fez permanecer foi a vontade de procurar e mostrar alguma 

coisa, sabe? Sempre muita inquietação! Então, eu trabalhei logo antes de me 

formar. A Colaboradora 2 trabalhava na Santa Casa de Misericórdia e se casou. 

Então, ela perguntou se eu queria trabalhar lá. Inicialmente, ainda não formada, 

trabalhei sem nenhum vínculo empregatício no Pavilhão Fernandinho Simonsen.  

Atendia crianças e adultos na área ortopédica. Lá trabalhava um cirurgião 

muito famoso, que por coincidência foi colega do meu pai. Ele apresentava casos 

de mão totalmente diferentes. Trazia criança queimada, ainda com ataduras, lá 

na minha sala e me explicava como precisava que fosse feito o atendimento, 

explicava como havia feito o enxerto. Explicava, mostrava e comecei a me 

interessar por esta área.  

Prestei concurso no Hospital das Clínicas e passei, mas fiquei doente com 

artrite reumatoide e precisei sair. Depois, fui convidada para trabalhar em um 

Sanatório, na Psiquiatria. Como não havia saído minha contratação na Santa 

Casa optei por iniciar o setor de TO no Sanatório. Lá, eu recebia estagiárias da 

faculdade. Na época, foi considerado um dos melhores estágios em Psiquiatria.  

Era um desafio. Realmente, um desafio. Eu tratava de alguns casos e não 

via evolução, mesmo sabendo que na Psiquiatria a melhora é lenta. Era um 

hospital aberto, com trabalho em equipe, uma linha totalmente nova para a 

época. Comecei a me interessar, mas eu queria mais!  

Resolvi fazer especialização em Saúde Pública. Quando me inscrevi, 

ninguém sabia o que era Terapia Ocupacional, fizeram uma pesquisa na Reitoria 

e viram que existia o curso na USP. Consegui me inscrever em Educação 

Sanitária para “outros profissionais”.  Comecei a gostar da docência e f iquei 

como voluntária, mas sempre querendo mais alguma coisa!  
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Casei-me, continuei no Sanatório e depois de um tempo parei de trabalhar 

porque com dois filhos era difícil conciliar tudo. Fiquei uns cinco anos sem 

trabalhar e naquela inquietação, aquele mal-estar de só cuidar de criança e não 

fazer mais nada... Neste tempo, fiz Administração Hospitalar no período noturno. 

Mas sempre inquieta. Foi quando me convidaram para abrir a Terapia 

Ocupacional em uma instituição de ensino. Aceitei, vim, comecei e fiquei aqui. 

Apesar da inquietação, meu foco sempre foi reabilitação, saúde e educação.  

Quer dizer, fui pioneira também. Fiz 70 anos e fui aposentada. Agora 

pretendo fazer uma limpeza lá em casa! Guardei o álbum de formatura e o 

diploma de pateta que ganhei no primeiro dia de aula.  Lembro que no álbum 

tem uma foto da Silvia. Vou organizar o que tenho e depois conto para você o 

que encontrei!  
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COLABORADORA 2 

 

Bem, a história começa quando me formei pela Escola Carlos de Campos. 

Estava na casa de uma amiga, Marisa Mei, e um tio dela que era médico nos 

avisou que começaria o Curso de Terapia Ocupacional no Hospital das Clínicas. 

Ela também estava recém-formada e não sabíamos bem o queríamos da vida. 

Fomos lá nos inscrever, a Marisa e eu. 

Como era formada professora de Trabalhos Manuais e Economia 

Doméstica, o Instituto de Reabilitação já me contratou para dar aulas de 

trabalhos manuais. Então, ao mesmo tempo, eu era aluna e professora do curso. 

Eu fui com o cabelo alto para me fazer importante... Hoje é engraçado, mas era 

muito difícil! Ensinei tudo o que sabia: cerâmica, linharia, um pouco de tecelagem 

e outras técnicas da época. Eu guardei tudo. Separei para você tudo o que dei.  

Sabe, eu achei a profissão muito interessante! Principalmente pela 

discriminação que as pessoas, os pacientes, sofriam na época. Sempre fui 

contra a discriminação. Meu pai era médico naturalista e, então, eu tive uma 

formação muito humanista. Nós fomos criados quase sem remédio, nunca tomei 

um remédio para gripe! Quando ficávamos doentes, tomávamos banhos de 

vapor com eucalipto, chás. Sou vegetariana, nunca comi carne na minha vida, 

nem frango, nem nada. Minha formação foi assim. Quando eu vi o Centro de 

Reabilitação, as crianças, toda aquela proposta... Eu achei fantástico! É justo o 

que quero na vida! Quero ajudar para a pessoa ser independente! Inclusive, na 

formatura, tamanha a importância do trabalho, fizemos o juramento de 

Hipócrates. Separei uma cópia para você.    

Na época, muitas situações me tocavam diretamente. Vacinas vieram 

erradas, o problema da talidomida também... Quer dizer, erros que criaram 

pessoas com muitos defeitos, muitas crianças doentes. Tratei dos filhos de 

algumas colegas no Hospital das Clínicas. Eu via a importância social da 

profissão. É este curso que eu quero fazer e vou levar adiante!  

Eu sou da segunda turma. Já existia o Centro de Reabilitação e as aulas 

aconteciam na Faculdade de Medicina, fizemos todas as matérias lá. Assistimos 

às disciplinas junto com os alunos do curso de Medicina.  Era puxadíssimo, 

estudávamos todas aquelas matérias! Muita matéria em dois anos. Na Anatomia, 
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por exemplo, íamos lá para o laboratório, pegávamos em cadáveres para estudar 

nervo, músculo e tudo. Lembro bem do Professor Lacaz, médico fantástico, foi 

nosso paraninfo. 

Íamos visitar pacientes em todos os setores do Hospital das Clínicas. 

Acessávamos todos os departamentos. Fizemos estágio em alguns lugares e 

relatórios das visitas. E muitas palestras, palestras científicas com convidados 

de fora. Olha, isso foi em 1958! Será que lembro de tudo?  

Lá no Hospital das Clínicas, onde ficava o Instituto de Reabilitação, 

ficavam o Dr. Handley-Smith e a Dra. Karen. Não me lembro de todos os nomes, 

mas tivemos aulas com professores convidados. Lembro bem de uma professora 

do Rio de Janeiro.  Fomos auxiliados por americanos, pela Organização Mundial 

de Saúde. Muitos aparelhos vieram de lá, mandaram muita coisa. Existiam 

também os cursos de Fisioterapia e outro de Próteses. Anatomia, Fisiologia e 

toda a parte teórica era dada pela Faculdade de Medicina. Já a parte prática e 

reuniões de equipe eram no Instituto de Reabilitação.  

O que era especifico de T.O. era muito pouco. Foi o que eu guardei. Mas, 

existia um grupo de terapeutas ocupacionais lá. Profissionais já formadas. Uma 

delas foi professora de Trabalhos Manuais e ensinou cerâmica, mas não me 

lembro mais o nome delas.  A Neyde, que foi a primeira desse grupo, formou-se 

nos Estados Unidos. Ela era a chefe da Terapia Ocupacional no Hospital das 

Clínicas, organizava tudo.  

A Lílian também estudou nos Estados Unidos, mas ela trabalhava na 

AACD que foi fundada na década de 1940. Foi a primeira terapeuta ocupacional 

formada. Chegou com todo o material de lá e nós íamos ver o que ela fazia. Ela 

tinha uma irmã que era fisioterapeuta da minha turma. É por isso que tem que 

ter tudo por escrito! Se você não toma registro, tudo acaba se perdendo...  

Bem, eram poucas professoras. Eu mesma era aluna e professora! 

Aprendíamos pelo histórico americano e com as professoras de fora que vinham 

nos dar aulas. A parte clínica era muito empírica. Eu tenho alguns papéis para 

você entender como fazíamos. Lílian na AACD e Neyde no Hospital das Clínicas. 

Guardei o nome de quem fundou.  

Não me lembro dessa psicóloga que você me perguntou. A única 

lembrança que tenho é da seleção. Faziam testes psicológicos com as 

candidatas para entrar no curso. Pediram para desenhar um corpo humano. Eu, 



14 
 

que tenho formação em desenho artístico, fiz um corpo nu. Fui questionada. 

Respondi que, no Renascimento, Leonardo da Vinci fazia desenhos melhores e 

mais detalhados do que aquele!  

Mas, o mais importante que aprendi foi o espírito de equipe. É 

fundamental! Isso que orienta porque sem equipe não se reabilita ninguém. Nós 

éramos muito unidos, trocávamos muito. Fazíamos reuniões com psicólogo, 

terapeuta, fisioterapeuta, protético.  Sem esse espírito de união não se faz 

reabilitação. Sozinho não se é ninguém, não é mesmo? 

Fizemos um estágio grande na Escola de Enfermagem de São Paulo que 

também foi muito importante. Era uma escola fantástica, uma das pioneiras do 

Brasil. A parte de conduta profissional era dada pela enfermagem: atitudes com 

o paciente, modo de tratar e de manipular também.  Isso nos deu uma boa 

formação.  

Depois de formada, surgiu a oportunidade de trabalhar na Santa Casa de 

Misericórdia, especificamente, no Pavilhão Fernandinho Simonsen. Montei o 

Departamento de Terapia Ocupacional de lá e, na época, já existia o de 

Fisioterapia. Na mesma época, o Lar Escola São Francisco precisava de uma 

terapeuta ocupacional para montar o setor. Então, por uns dois anos, trabalhava 

de manhã na Santa Casa, à tarde no Lar Escola São Francisco e continuei como 

professora do curso.  

Sempre montando a T.O. Montando o Departamento de T.O. Lembro que, 

em muitos lugares, como as psicólogas faziam arte-terapia, as pessoas 

acreditavam que não precisava ter terapeuta ocupacional nas equipes. 

Confundiam muito com artesã. Várias vezes eu precisei ser firme e explicar que 

era formada e que faria um planejamento das intervenções a partir do estudo do 

caso das crianças, conversas com as famílias! Dizia que faria um histórico 

familiar antes de atender qualquer pessoa e que tudo isso era diferente de fazer 

“trabalhinhos manuais”! É... Hoje fico orgulhosa de lembrar de minha postura 

naqueles momentos! Foi assim que consegui montar os Departamentos da 

Santa Casa e do Lar Escola São Francisco.  

Do meu ponto de vista, aconteceu uma invasão das psicólogas no nosso 

campo. Tomaram conta do que chamam de “arte-terapia”. Em todos os lugares 

encontramos psicólogos e, em poucos, terapeuta ocupacional.   
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Depois, aconteceu que Brasília precisava de uma terapeuta ocupacional. 

Hospital Sara Kubtschek. Bem, eu como sou aventureira aceitei ir lá para ver 

como era e fiquei por uns três anos! Antes de mim, trabalhou outra pessoa que 

montou um stand maravilhoso para Atividades de Vida Diária. Mas a sala era 

enorme, gigantesca. O Dr. Aluísio Campos da Paz, que era o diretor de lá, tinha 

trabalhado no Royal Hospital em Londres e trouxe alguns materiais de lá que 

não existiam aqui no Brasil. Com o suporte de pronosupinação, os pacientes 

conseguiam comer sozinhos e, então, conseguiam uma independência.  

Lá atendi tudo que é paciente: ortopédicos, hemiplégicos e, 

principalmente, acidentados. Montei o departamento. Disse que precisaria de um 

marceneiro e consegui que, ao lado da minha sala tivesse uma marcenaria 

montada para fazer os matérias que fossem necessários para o meu trabalho. 

Foi ai que desenvolvi estes dos desenhos que estão com você agora. Claro! 

Também tinha o Catálogo Preston que ganhei do meu pai. Eu copiava algumas 

coisas para fazer na marcenaria. Tive muitos pacientes mesmo. Eram 200 

pacientes. Na parte de paralisia cerebral, havia outra terapeuta ocupacional, a 

Helena. Nós trocávamos muitas ideias! Não tinha muito material em Brasília.  

Um detalhe importante: eu morava dentro do hospital! Não é divertido? Eu 

morava lá dentro! Imagine que, naquela época, com 20 ou 21 anos eu não podia 

morar sozinha. Dona Sara Kubitschek dispunha de vários quartos, várias casas 

em volta do Centro de Reabilitação onde moravam enfermeiras, médicos e 

fisioterapeutas. Todas estavam ocupadas, não havia espaço para mim. Na 

verdade, Dona Sara encontrou vaga na casa dos fisioterapeutas. Foi engraçado 

porque, com todo o cuidado, precisei explicar para ela que as casas eram 

pequenas, diferentes da que ela morava. Então, fiquei em um quartinho no 

hospital por muito tempo! Ficava difícil ir à alguma festa porque não podia entrar 

depois que o hospital fechasse. Depois, acabei alugando um quarto na casa de 

uma amiga.  

Foi nessa época que conheci o meu marido. Essa história é interessante! 

Como eu ainda morava no hospital, conheci o Dr. Dilli Williams que era cirurgião 

de pé, especialista que veio com a esposa do País de Gales. Também ficaram 

hospedados no hospital porque os hotéis de Brasília e o Consulado estavam 

cheios. Como eu falava um pouco de inglês, fiquei acompanhando a esposa dele 

para cima e para baixo. Conversávamos muito e jantávamos juntos. Um dia, o 
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cônsul me convidou para uma festa. Lá conheci o meu marido, inglês, que 

trabalhava em um banco inglês. 

Por conta de mudanças na direção do hospital, sai de lá depois de uns 

três ou quatro anos. Peguei o dinheiro da rescisão e fui para Portugal. Nessa 

altura, meu marido era meu noivo e foi transferido para São Paulo. Então, voltei 

para o Brasil, trabalhei um pouco no Hospital do Mandaqui e nos casamos. Daí 

ele foi transferido para Portugal. Voltei para Portugal. Era a época da ditadura.  

Por conta da guerra de Angola, vinham muitos mutilados da África e 

precisavam de mim no Hospital Militar. Mas a polícia portuguesa queria que eu 

firmasse um tratado determinando meu comportamento para não ser 

considerada subversiva. Preferi continuar brasileira. Sinto muito, mas não vou 

compactuar com aquele regime, sinto muito. Então, não assinei papel nenhum! 

Continuei brasileira com muito gosto! Bem, pelo meu modo de falar você deve 

ter percebido que nasci em Portugal. Naturalizei-me brasileira para trabalhar nos 

hospitais daqui.  

Com isso, eu fui trabalhar num centro de paralisia cerebral particular que 

já contava com trabalhos manuais, educadora infantil, fisioterapeuta, 

massagistas, psicólogo. Não havia Terapia Ocupacional, então, montei o 

departamento e fiquei lá uns dois anos.  

Novamente, meu marido foi transferido de cidade. Fomos para Porto em 

Portugal. Chego lá e vou trabalhar no Lar do Comércio. Era um centro que, bem, 

era uma casa com fazenda, vacas e tudo mais. Um lugar maravilhoso! Lá, montei 

a Terapia Ocupacional para idosos. Eram muitos pacientes, muitas pessoas. 

Então, nós dividimos em grupos com a assistente social. Trabalhava diretamente 

com a assistente social, montamos grupos juntas.  

Tenho tantas histórias para contar deste lugar! Bem, tirei fora todos os 

trabalhos manuais e fui descobrindo as atividades de cada um. Tinha um cesteiro 

que começou a dar aulas para todos eles de fazer cestos. Tinha uma tecelã, 

trouxemos uns teares e ela ensinou os outros a fazer tear. Fiz cerâmica com eles 

e, o mais interessante, é que eles estavam confinados e todos vestidos de preto. 

Aquele ambiente era pesado e triste, estavam todos muito apegados ao 

passado... Eu falei, bem, temos que mudar isso aqui! Resolvi fazer um baile de 

carnaval! Foi ótimo, muito divertido ver todo mundo fantasiado!  
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Vieram muitas pessoas, muitas autoridades participaram da festa dos 

idosos. O mais divertido foi que cada um inventou sua fantasia. Teve desfile de 

carros e tudo mais. Pegavam o carro lá da enfermaria. Imagine só, uma velha de 

oitenta e tantos anos com uma cenoura na boca de chupeta! Foi muito divertida 

essa história, mas a verdade é que fico emocionada com ela até hoje... Guardei 

todas estas fotos.  

A fisioterapeuta enfrentava muitos problemas e todo mundo de mais ou 

menos idade andava de bengala. E eu questionava: mas que história é essa? 

Todo mundo de bengala aqui? Por quê? Agasalhados demais, roupas demais, 

falta de ar, não iam para fora! Fizemos rampas para melhorar a circulação. Mas 

antes disso, fui parar na reunião com a diretoria. Perguntavam: “mas como que 

a senhora vai pôr rampas aqui? Vai estragar nossa arquitetura!”. Eu falei: “olha, 

eu sou terapeuta ocupacional! Eu tenho um propósito. Eu vim aqui para ajudar 

as pessoas. Vocês não podem confinar as pessoas, impedi-las de sair. Quem 

vai carregar no colo uma pessoa de 100 kg para conseguir chegar lá fora? Foi ai 

que o diretor defendeu a proposta e disse para todos: “olha, faz favor, nossa 

terapeuta ocupacional é brasileira! Nossa terapeuta é brasileira! Então, faz o 

favor de atenderem!”. Não é engraçado? 

E quando eu precisava de algum material, escutava os comentários: “mas 

o que é que essa menina vem aqui fazer, vai mudar todas as nossas coisas?!”. 

E o diretor me dizia “bem, dona Dalva, quanto a senhora precisa? Tanto? Pumba! 

Está aqui o cheque, compre!”. E foi assim que eu consegui ir mudando o 

esquema. Mas, o mais interessante – dou risada disso até hoje – foi quando a 

fisioterapeuta me falou que eles precisavam tomar ar... Fizemos as barras e as 

rampas, mas ficavam confinados porque só andavam pelo jardim. Pode deixar 

que eu vou resolver esse assunto com o diretor! Olha, preciso de maiôs para 

todos os pacientes! Eu quero maiô de homem e de mulher. Só de lembrar, perco 

o fôlego de tanto rir!  Então, dividimos todos em grupos e, uma vez por semana 

no verão, íamos todos à praia.  

Novamente, fui parar na reunião, com toda a diretoria. Lá eram todos 

importantes, eram todos banqueiros ou comerciantes ricos que financiavam o 

Lar. Eles falavam assim “Mas o que está acontecendo? Esta terapeuta vai 

colocar os nossos velhos de fato de banho?!”. Lá vai o nosso diretor e dizia assim 
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“é disso que eles precisam, faz parte da reabilitação! E nós temos que nos 

modernizar!”.  

Foi uma alegria! Uma senhora de oitenta e três anos deu o primeiro 

mergulho e ficou feliz da vida. E todos eles iam por semana, em grupos, com a 

fisioterapeuta. Eu não acompanhava porque não dava tempo. Foi uma 

modificação grande no Lar do Comércio, ainda existe esse lugar. Depois, quando 

eu sai de lá porque meu marido foi transferido, tinha uma terapeuta muito boa 

que trabalhava na Psiquiatria.  

Fui para Valência, Espanha. Bem, meus dois filhos eram pequenos e não 

pude trabalhar em reabilitação. Foi o único lugar onde não trabalhei. Visitei vários 

centros e foi em um deles que eu descobria a origem da Terapia Ocupacional. 

“Centro de Fous”. Um franciscano chamado padre Jofre montou em 1200. E 

depois em 1410, o rei Martin resolveu fundar este hospital, transforma-lo em um 

centro de recuperação para “pessoas doidas e diminuídos físicos” como dizia. A 

proposta era tirá-los das ruas porque eram considerados perigosos para si e para 

sociedade. Então, reuniu comerciantes da cidade e foram nomeadas 10 

pessoas. Para garantir que seria uma fundação laica e sem abuso de poder, tais 

pessoas não poderiam ser clérigos, juízes e nem funcionários públicos. Com este 

ideal, criou-se um centro que existe até hoje e atende todas as especialidades. 

Padre Jofre foi o primeiro a montar grupos de atividades especificas como 

jardinagem, serviço de limpeza e manutenção e todos participavam. Não existia 

confinamento, todos eram livres para andar. Bom, eu acredito que este seja um 

grande exemplo de reabilitação que descobri.  

Saio de Valencia, meu marido foi transferido para Guayaquil no Equador. 

Chegando lá, fui procurar alguma coisa para fazer. O Ministro da Educação foi a 

minha casa e me ofereceu um trabalho em Quito, que é a capital. Recusei. 

Preferi ficar, tinha dois filhos para cuidar. Logo apareceu o Centro de 

Reabilitação para crianças com retardo mental. Eu não guiava nessa altura e era 

bem próximo de casa. Fui trabalhar lá. Uma perua vinha me buscar. Era um 

centro bem montado, já estavam uma psicóloga, umas assistentes sociais e uma 

professora de artes. Mas, a criança passava por todo o trabalho oferecido e 

chegava num ponto e estacionava. Foi quando eu montei uma unidade pré-

vocacional para que eles pudessem se orientar e sair de lá.  
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Dividi em três grupos de acordo com o grau de comprometimento. Eram 

três salas, arranjei auxiliares – que eram professoras de arte e psicólogas. Com 

os grupos divididos, começamos a fazer treinamento de coordenação motora, de 

concentração. Foi uma época muito boa! Ficava perto do estádio e também 

decidimos tira-los do confinamento. Fazíamos esportes na Hípica! Foi-nos 

cedida a pista e fazíamos corrida e exercícios ao ar livre. Também fazíamos 

grandes festas lá também. Festas típicas do Equador, todos vestidos a caráter. 

Minha trajetória em Guayaquil foi muito boa, mas foi interrompida por mais uma 

transferência do meu marido.  

Em Londres, comecei a procurar locais e, como estava longe da 

reabilitação geral, visitei vários centros e fiz estagio em vários hospitais . Mount 

Vernon Hospital que era o principal, o mais importante na época da Segunda 

Guerra Mundial, foi o primeiro hospital especifico de reabilitação. Foi quando eu 

descobri que só sabia fazer splint de gesso e lá já utilizavam acrílico e outros 

materiais que não dispúnhamos no Brasil, que estava bem defasado neste 

campo.  

Na experiência de Londres, em vários hospitais, eu fazia relatórios e ia 

comparando uns com os outros. Cheguei então a conclusão de que existem três 

tipos de reabilitação na Terapia Ocupacional. Existe aquela que usa a 

“manualidade”, artesanatos e coisas; depois, tem aquela muito psicológica que 

vai focando a mudança de hábitos e tal; e depois, tem outra, a reabilitação que 

é mecânica, é pura mecânica. Havia hospitais sem convívio. A terapeuta 

ocupacional punha a pessoa ali fazendo o exercício, ficava na máquina e ia 

embora.    

Também fui voluntária no North Wik Prak Hospital, onde foi tratado o 

Pinochet. Um grande hospital, fui trabalhar lá como voluntária de Terapia 

Ocupacional. Aprendi muitas coisas importantes, fazíamos muitas atividades de 

vida diária. Tudo muito focado em Reabilitação Geral. Foi lá que começaram os 

problemas. Sindicatos. Hoje no Brasil também existem problemas assim. Eu era 

voluntária e acompanhava um paciente cego que teve um AVC e era viúvo. 

Desde Brasília, após o acidente vascular cerebral, eu trabalhava a sensibilidade 

das mãos com areia. Fazia isso com ele. Quando chegou seu aniversário, 

comprei uma gravata e dei-lhe de presente. As enfermeiras começaram a 
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insinuar que eu estava tendo um caso com ele. Olha a mentalidade das pessoas! 

Os ingleses são super sérios, super profissionais.  

Eu punha o paciente na cadeira de rodas e ia passear. Como ele era cego, 

ia falando para ele todos os locais onde passávamos. O pessoal do sindicato dos 

condutores de cadeira de rodas, cada profissional tem seu sindicato, começou a 

dizer que levar o paciente era a função deles, que eu não podia andar com o 

paciente. Fui incisiva. Mostrei o crachá de voluntária, disse que não recebia 

nenhum tostão e, desta forma, não estava tirando o lugar deles.  

A Inglaterra é fantástica, tudo é muito organizado. Aprendi muito, foi uma 

experiência boa e me contrataram para trabalhar. É ai que entra o problema 

brasileiro. Eu fui para o exame, estudei feito uma louca! A parte de prótese, claro, 

eu estava atrasada pois tudo lá era avançadíssimo. Já na área de Humanas, eu 

é que estava avançada. Aconteceu uma história engraçada durante o exame. 

Começaram a conversar comigo, diziam que tinham a reabilitação e mais isto e 

aquilo outro. Respondi que, em 1940, Getúlio Vargas criou leis de proteção antes 

da Inglaterra. Eles ficaram quietos porque sabem muito pouco do Brasil. Depois 

disseram que eu não passaria no teste porque só aceitavam terapeutas 

ocupacionais formadas pelo “país” chamado Recife! Isto porque em Recife 

existia uma boa escola de terapeutas ocupacionais que era membro da 

Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais.  

Falei com as minhas colegas daqui, pedi pelo amor de Deus que se 

reunissem se não... Hoje já deve estar vinculado, mas naquela altura não era. 

Na Inglaterra não me aceitaram porque o curso que fiz em São Paulo não era 

reconhecido. Por isso que a terapeuta tem que estar regularizada, tem que estar 

reconhecida porque senão não é aceita. Não adianta.  

Da Inglaterra, eu me divorciei e voltei para o Brasil. Agora, vou contar uma 

história muito atual, muito recente. Acho muito importante contar. Não 

registraram o meu diploma porque o meu curso foi de dois anos. Quando cheguei 

ao Brasil, em 1985, levei meu diploma ao Conselho, recusaram. Fui até a 

Faculdade e me explicaram que eu precisava refazer o curso. Eu não podia fazer 

o curso, tinha dois filhos, estava divorciada do inglês. Não podia refazer o curso! 

Insisti, expliquei que trabalhei em diversos lugares e que devia haver uma 

solução para o meu caso. Exigiram sete matérias que eu não tinha. Eu precisava 

trabalhar, então, eu desisti.    
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Não sei o que aconteceu com as pessoas que se formaram na mesma 

época que eu. Mas, elas estavam no Brasil, moravam no Brasil. Você viu que eu 

não morava aqui. Teve uma lei que meus irmãos mandaram para Portugal. Na 

época, eu estava grávida e era impossível fazer a viagem. Meu diploma ficou no 

Brasil com uma pessoa que não lembro o nome. Meu diploma foi extraviado. 

Deram um prazo para registrar depois da lei. E passou do prazo, meu diploma 

perdeu a validade.  Não consegui registrar, eu só voltei aqui depois da ditadura. 

Fui embora na década de 1960 e voltei em 1985! Não consegui registrar meu 

diploma, não podia trabalhar em instituição nenhuma porque não tenho a 

inscrição no Conselho.  

Fui fazer o curso de decoradora de interiores. Minha irmã trabalhava na 

área da decoração, trabalhei um pouco com isso, mas precisava voltar para a 

Terapia Ocupacional, não dava para ficar assim! Botei um anuncio no jornal! E 

apareceu um lar de idosos, Stacy House, que é uma casa doada por uma 

senhora inglesa. Antigamente, na época do café, muitas inglesas vieram para 

trabalhar como governantas. Jovens que ensinavam o inglês para os meninos. 

Essas pessoas ficaram no Brasil, chegaram aqui por volta dos 17 anos. 

Envelheceram e perderam a relação com Londres. Então, essa senhora doou a 

casa justamente para esses idosos que não tinham para onde ir. A Stacy House 

foi montada pela Fundação Britânica.  

Como eu falo inglês e morei em Londres, fui contratada como governanta. 

Não podia ser terapeuta ocupacional. A casa era muito bem montada! Uma 

fisioterapeuta que fazia ginástica com eles sentados em cadeiras. Música. Era 

fantástico o que eles faziam. O Dr. Bill era médico e fazia toda a assistência, 

acompanhava todos os pacientes gratuitamente. E o mais importante é que cada 

pessoa, cada idoso tinha seu quarto. Quando chegavam, traziam seus móveis e 

seu ambiente. Cada um tinha seu quarto. Totalmente independente. E formavam 

vínculos de amizade, pequenos grupos.  

Contratei uma pianista que tocava às quartas-feiras. Mandei vir aquelas 

canções inglesas antigas e fiz cópias ampliadas com letras bem grandes. Todos 

se reuniam para cantar. Quando chegava ao fim do ano, chamava o Exército da 

Salvação para vir tocar a banda e depois eles se sentavam à mesa com os 

residentes. Também o pessoal da Embaixada ia lá tomar chá. Grupos de “ladies”, 

senhoras da alta sociedade, faziam o chá para elas. O mais divertido é que um 
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grupo de “ladies” me fiscalizava. Como não havia uma estrutura institucional, 

esse grupo coordenava a manutenção da casa. Então, eu fazia relatórios para 

elas. Trabalhei lá alguns anos. O Dr. Bill foi condecorado pela rainha da 

Inglaterra pelo trabalho voluntário e também outras senhoras.  

Era uma instituição totalmente aberta. Os residentes tinham total 

liberdade de entrar e sair. Frequentavam a igreja britânica, iam às missas. 

Quando uma das residentes completou 104 anos, a princesa Diana esteve lá e 

a cumprimentou. Tenho foto dela com a princesa Diana. Quando cheguei, essa 

senhora estava com 102 anos e almoçava com outros idosos com maior 

dificuldade. Eu almoçava junto deles. Eu precisava dormir uma noite sim e outra 

não para acompanhar a rotina da casa.  

Depois, mudou a diretoria. Entrou um grupo de jovens administradores 

sistemáticos que querem tudo computadorizado. Sou a favor da tecnologia, mas 

num lar de idosos as mudanças precisam ser feitas com o devido cuidado. Eu 

sai de lá. Não sei o que aconteceu mas fecharam a casa e não havia outro lar 

inglês. Lembro-me de uma senhora que se recusou a ir para um lar alemão, pois 

era inglesa e queria ficar na Stacy House até o fim da vida. E nunca mais, está 

fechado até hoje.     

Agora, eu sou pintora. Faço quadros. Depois de um tempo, casei-me com 

um espanhol e morávamos aqui nesta casa. Ele morreu há três anos e agora 

que as coisas estão se acalmando. Futuramente, pretendo ser voluntária em 

algum lugar por ai. Serei voluntária, porque ficar em casa não é meu estilo! O 

único lugar que não trabalhei foi em Valencia porque meus filhos estavam 

pequenos e eu não podia largar. Em todos os outros lugares eu trabalhei.  

Estava tudo aqui e eu fui juntando, juntando... Então é isso. Esta é a 

história! Faltou te responder o que me fez ficar em uma profissão que não 

existia... Daí eu vou te contar um detalhe. Meu pai era médico e, em Portugal, o 

consultório dele ficava na parte de baixo de nossa casa. Já estava acostumada 

a ver muitas coisas. Mas, quando eu estava no meio do curso, fui para o setor 

de queimados. Aquelas crianças queimadas... Eu não aguentei e falei que 

desistia da profissão! Ai, eu desisto dessa profissão não vai dar para aguentar, 

é muito difícil! Então, teve um professor, um grande professor, cirurgião do 

Hospital das Clinicas, que me falou uma frase que me marcou pelo resto da vida. 

Dalva, é melhor ajudar do que ser ajudado. E essa frase foi meu mote. 



23 
 

COLABORADORA 3 

 

Naquela época quando começou o que eu chamo de Terapia Ocupacional 

- TO mesmo - alguma coisa já existia em Psiquiatria com o nome de laborterapia. 

Por mais que aplicassem algumas ideias até que legais do Pinel – por exemplo, 

a atividade profissional poderia ajudar na cura do paciente – o que existia era a 

laborterapia. Agora, o curso de TO chegou no momento da terrível epidemia de 

poliomielite.  

Por muito tempo, a TO ficou sendo considerada como aquele lugar lá que 

tem o “bazar”. Fazíamos visitas em locais que afirmavam ter TO e, quando 

chegávamos, víamos que era o bazar da laborterapia. Até placa de bazar tinha! 

Naquela época, o estado não dava tanta atenção para a saúde do povo, das 

pessoas mais pobres, e o bazar cumpria essa função de arrecadar dinheiro para 

a compra de materiais.  

Infelizmente, na época em que o curso começou, existia uma concepção 

muito marcante: TO faz trabalho manual para vender em bazar. Custou, mas 

hoje, graças a Deus, a situação mudou bastante porque eu acompanhei a TO 

aqui em São Paulo desde o comecinho.  

Realmente, os alunos tinham aula de trabalho manual. Inclusive, lembro-

me muito de uma menina que adorava fazer crochê e ensinava os pacientes a 

fazer uma série de coisas. Hoje é diferente. O aluno não aprende mais um rol de 

técnicas para depois dar para o paciente.  Nas avaliações de curso que faço, 

observo que os laboratórios estão repletos de materiais para criar atividades com 

os pacientes. Veja que criar atividades é totalmente diferente de oferecer 

atividades estruturadas, tudo muito pronto para o paciente.  

Eu trabalhei no Instituto de Psiquiatria do HC e eles não tinham material 

nenhum! Não tinha porque não podia dar nada na mão deles. Tesoura, isso 

aquilo e uma série de materiais necessários para o trabalho não podia dar para 

o paciente.  Então, eles davam papel de eletrocardiograma. As enfermeiras, 

atendentes de lá, elas cortavam o papel mandavam a gente dar para os 

pacientes e eles colavam, faziam envelopes que eram usados para colocar 

medicação.  
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Quando eu me lembro dos envelopinhos da psiquiatria, dos tais bazares 

e penso: meu Deus do céu, a gente dava isso para o paciente... Mas era a 

condição daquela época. Hoje não existe mais isso, tudo é diferente. Então, eu 

acredito na TO de hoje. Eu tenho muita fé na profissão, apesar de ver o 

fechamento de muitas escolas particulares. Em contrapartida, muitas 

universidades federais e estaduais estão colocando o curso. A dificuldade maior 

dos cursos tem sido encontrar terapeutas ocupacionais com pós-graduação para 

a docência. Tanto que, muitos professores de escolar particulares de São Paulo 

foram para outros lugares.   

 Fico triste quando vejo na televisão muitos projetos lindos que são a cara 

da TO e que não tem terapeuta ocupacional na equipe. Projetos diversos com 

crianças e adultos. A minha esperança é que um dia a TO também possa estar 

lá! Vamos lá exatamente para o que você veio aqui senão eu fico falando, 

falando. Não é mesmo? Você quer mais como história de vida!  

  Eu sou do interior e me mudei para São Paulo para fazer um curso 

superior. Sempre gostei de estudar, sabe.  Naquela época, as particulares eram 

muito caras e era uma dificuldade enorme para entrar na do governo. Foi quando 

uma amiga da minha mãe me ajudou. Ela conseguiu uma bolsa de estudos em 

uma faculdade particular para mim.  

Em contrapartida, eu trabalharia como sua secretária lá na Santa Casa. 

Não precisava assinar ponto, eu só me comprometi a fazer algumas atividades 

com ela lá. Com este combinado, a tal amiga da minha mãe consegui uma bolsa 

de estudos com a madre superiora, a diretora da faculdade. Eu realmente não 

paguei o curso que era caríssimo! Só pessoas com muito dinheiro e que podiam 

pagar frequentavam essa instituição. Isso foi há mais de 40 anos atrás. 

De vez em quando eu pego meu álbum de formatura e fico até 

emocionada de ver. Porque na realidade, foi tudo muito discreto, os outros 

alunos não sabiam e não existia essa história de bolsa de estudos naquela 

época. Eu queria muito fazer Matemática, muito mesmo! Mas eu fiz o Normal e 

só podia entrar na Matemática quem tivesse feito o Científico. Hoje é diferente, 

todos fazem o mesmo Ensino Médio e pronto.  

Minha mãe ficou viúva muito cedo. E meu pai deixou quatro filhos. Ele 

morreu muito cedo. Era uma época que era difícil antibiótico e ele morreu aos 26 

anos. Minha mãe tinha 22 anos. Ela trabalhou muito para criar os filhos, nunca 
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mais quis se casar. Mas sempre tivemos ajuda, foi muito bom. Acabei fazendo 

Pedagogia porque era o curso superior mais relacionado com o Normal. Quando 

eu fiz o Normal, no interior, as irmãs diziam que era muito melhor para arrumar 

emprego depois. Naquela época, a gente aceitava mais as coisas. Hoje não! 

Hoje você tem uma autonomia que ninguém pode mexer. Naquela época a gente 

aceitava mais as coisas mesmo que não concordasse totalmente. 

Acabei fazendo Pedagogia, não me arrependi, gostei. Eu me lembro muito 

de uma professora. Com certeza, pelo nome você deve conhecer. As notas dela 

eram -2,0, -5,0... Só uma das alunas da nossa classe, que está viva ainda, era a 

única que tirava 5, 6, 7. Todas as outras ficavam sempre devendo nota. Era uma 

época que o pessoal não falava muito em filósofos. E essa professora fazia 

questão que tivéssemos um suporte filosófico nas disciplinas dela. Então eu 

conheci Platão, Sócrates. Era duro para conseguir entender! Mas me formei.  

Foi nessa época, na Santa Casa, que eu encontrei meu marido. É 

engraçado contar para você, mas naquela época até para conversar era difícil! 

Não podia. Nossa Senhora! Era muito difícil! Mas a gente arranjava um jeito. Na 

hora do almoço, os refeitórios eram separados: de um lado, os médicos e de 

outro, os funcionários. Hoje não. Graças a Deus! Muitas mudanças de hoje eu 

vejo com ótimos olhos, mas naquela época a gente simplesmente aceitava. Não 

tinha jeito.  

Casamos e eu já tinha tido meus filhos. Ele era médico e, nessa época, já 

havia saído da Santa Casa e trabalhava no Hospital das Clínicas. Trabalhou lá 

até no dia anterior de sua morte... Sofreu um enfarte agudo. Eu tinha uma 

vontade de estudar que você não faz ideia, de continuar os estudos. Eu não 

pensava em trabalhar porque tínhamos uma vida boa e meus filhos também não 

estavam totalmente criados. Um dia, ele chegou e me disse que tinha uma 

novidade para mim. O HC fez um cartaz sobre um curso de Terapia Ocupacional 

e colou em vários locais. Ele me contou que queriam alunos para o curso. Era 

uma época que as pessoas estranhavam quando falavam em Terapia 

Ocupacional! 

Ninguém sabia o que era TO. O que se falava na época era laborterapia, 

praxiterapia... Valia muito aquele conceito de ocupação no sentido do indivíduo 

trabalhar e fazer alguma coisa de útil. Respondi: “meu bem, mas o que curso é 

esse?”. Ele disse: “não pergunte que eu também não sei ao certo! Estou falando 
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que tem o curso e se você quiser vai fazer”. Eu já tinha o diploma de Pedagogia 

pronto, que era de nível superior, uma faculdade boa e fui para lá fazer o curso. 

Realmente, eu fui entender o que era TO depois de entrar no curso, que era 

oferecido no IR dentro do Hospital das Clínicas.  

Era exatamente por causa de uma epidemia de poliomielite. Até hoje 

quando eu falo, eu me lembro dos celebres pulmões de aço. Sabe? Eram 

pulmões de aço bem grandes e as pessoas ficavam lá dentro. Nossa! Eu fico até 

abismada, mas era o único jeito de sobreviver. E era poliomielite com crianças. 

E deu aquilo era uma epidemia mesmo. Hoje, graças a Deus não tem mais. Mas 

naquela época foram muitos casos e, até então, não havia tratamento adequado 

no Brasil. O IR já existia, mas ele era mais com deficientes físicos e pessoas que 

tinham algum problema físico mesmo.  

Não existia tratamento para cegos ou sequelados, por exemplo. Nessa 

época foi muito intensificado o curso de TO porque precisavam preparar pessoas 

para tratar principalmente de crianças. Foi ai que propuseram o curso de Terapia 

Ocupacional. Muitos médicos buscaram formação no exterior e trouxeram 

tratamentos mais adequados para Brasil 

Os profissionais da Fisioterapia, da Terapia Ocupacional e outros éramos 

chamados de paramédicos. Eram médicos e paramédicos. Foram enviados 

vários técnicos dos Estados Unidos para o Brasil. Tanto é que a nossa primeira 

TO era muito voltada para a TO americana, muito mesmo. Lá a profissão já 

estava bem mais desenvolvida, inclusive. Esses profissionais de fora não 

chegaram todos juntos, ao mesmo tempo. A terapeuta ocupacional veio por 

último. Quando ela estava para chegar, puseram esses cartazes dizendo que 

precisavam de alunos e que viria uma pessoa do exterior para dar o curso.  

Miss Elizabeth Eagles ficou aqui dois anos. Chegou na década de 1960. 

Ela tinha um gato maravilhoso e lindo! Não existia aqui no Brasil outro daquele 

tipo. Agora existe, mas naquela época não. Ela trouxe o gato e ele deu o maior 

trabalho! Agora é a coisa mais comum chegar alguém do exterior para uma 

conferência e ir embora no mesmo dia. Mas naquela época era uma coisa do 

outro mundo quando vinha uma pessoa de fora. Imagina então alguém se mudar 

para cá para oferecer um curso! Ela veio, chegou num sábado e neste dia não 

funcionava o local que dava autorização para entrada de animais no país. 



27 
 

Foi um sufoco! O Dr. Louzã que era da diretoria foi recebê-la. Eu sei que 

ele perdeu o dia inteiro, mas conseguiu – lógico – liberar a entrada do gato. 

Antigamente, todo mundo queria saber a história do gato. Eu acho até que ele 

faz parte da história da TO no Brasil porque foi muito engraçado mesmo! Mas 

com muito sacrifício ela começou o curso de Terapia Ocupacional. 

Ela era especialista na área de Psiquiatria e o que a gente precisava era 

de uma terapeuta ocupacional generalista. Mas ela tentou. Hoje, todos nós 

saímos generalistas do curso. Posso até preferir uma área, mas a formação é 

ampla e passa por todas. Então, ela veio e trouxe umas apostilas. É uma pena 

que eu joguei tudo fora... Nunca imaginei que eu pudesse ajudar com aquilo. 

Mas eram umas apostilas inacreditáveis do tipo estímulo e resposta. Acho que 

até por isso eu me desencantei e não fiquei com o material. Mas tudo bem. De 

qualquer forma, naquele tempo, para nós foi algo deslumbrante. Ela era muito 

exigente com a turma. Ela também fazia a seleção dos alunos para o curso.  

Assim que me formei com a Miss Elizabeth, conheci umas terapeutas 

ocupacionais que se formaram antes dela chegar. Toda vez que alguém quer 

falar comigo sobre essa época eu peço para procurar a Cleufe! Tem várias delas, 

não sei se estão vivas. Esse pessoal foi todo para a Psiquiatria. A TO ganhou 

identidade depois disso. 

E olha só que coisa! O IR precisava de alunos e quando é assim, 

normalmente, vão facilitando a entrada das pessoas. Mas não foi o que 

aconteceu. Aplicavam um teste psicológico. Quem não passasse no teste estava 

fora. Então, dos vários interessados, um grupo pequeno foi aprovado no teste 

psicológico.  

A parte prática era feita lá no IR. Dr Taliberti era muito exigente! Ele era 

fogo! Deu tudo certo, Miss Elizabeth deu o curso. Então, precisavam arrumar 

alguém que tivesse feito o curso para colocar no lugar dela.  Exigiram o nível 

superior e, naquele momento, a única da turma que tinha nível superior era eu. 

Passei para lá. Fiquei feliz da vida! Meu marido ficou mais feliz ainda porque eu 

não iria atormentá-lo mais!   

Fui contratada. Era uma única vaga, mas o ideal seria chamar mais 

pessoas. Lembro de casos que atendemos. Lá, ainda havia aquele ranço da 

atividade pré-fabricada. Depois de um tempo, o IR foi extinto por conta da 
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reforma universitária. Ele estava dentro da clínica ortopédica e foi extinto. As 

razões eu não tenho como te contar porque nem me preocupava com isso.  

Os cursos foram enviados para a Faculdade de Medicina, mas lá só havia 

médicos. É interessante porque, por um tempo, ficamos rodando pelos 

departamentos da Faculdade. Ficávamos dentro do departamento que o diretor 

era vinculado. Nós passávamos de um departamento para outro e eu não posso 

dizer que fomos anuladas porque eles tentavam resolver a nossa situação. 

Afinal, eram “não médicos” dentro de uma Faculdade de Medicina. Contar o 

sofrimento que tivemos lá não foi pouco, mas tudo bem. Eu sempre punha a TO 

para cima, sempre que podia!  

Se até hoje existem médicos que não aceitam enfermeiros ou terapeutas 

ocupacionais, imagine como era naquela época! Particularmente, eu não 

reclamo. E os diretores da Faculdade de Medicina não podiam falar nada porque 

já era algo previsto: os cursos estariam no mesmo departamento do diretor da 

Faculdade de Medicina. Tinha que ser assim. Naqueles anos em que ficava 

como diretor tinha que dar conta da gente. Por bem ou por mal tinha que dar 

conta da gente.  

 O Prof Lacaz foi muito legal com os cursos. Ele só faltou fazer de nós uma 

Escola, um Departamento. Mas para ser departamento tinha uma exigência 

muito grande, processos e burocracia. Eu sei que o Prof. Lacaz foi excelente! 

Ele era muito humano. Hoje em dia se fala muito em humanização, mas, naquela 

época não. Ele foi muito legal, fez o que ele pode. A Fonoaudiologia estava no 

Departamento de Otorrinolaringologia e ele a trouxe para junto da Fisioterapia e 

da TO, colocou os três cursos juntos. Mas assim foi uma luta para conseguir um 

departamento próprio. Demorou muitos anos para sair o Departamento de 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. Agora é diferente!  

Sabe, depois de um tempo, o diploma do IR teve que ser revalidado pelo 

MEC. O curso de TO passou a ser de nível superior, com três anos de duração. 

Eu já estava enquadrada porque eu já tinha um diploma de nível superior. Então, 

todas as pessoas que tinham o curso e o diploma conseguiram se inscrever no 

CREFITO e exercer a profissão. Já existiam.   

Foi feito um concurso para Professor Assistente na Faculdade de 

Medicina e abriram uma vaga para Terapia Ocupacional. Outra terapeuta 

ocupacional, que hoje está aposentada, também se inscreveu. Ela trouxe tudo o 
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que precisava trazer: o memorial e outros documentos. No dia da prova escrita 

ela não veio e nunca soube o porquê. Resultado: eu acabei ficando com a vaga. 

Isso muito tempo depois da Elizabeth Eagles ter ido embora. Foi com esse 

concurso que entramos na mesma carreira dos médicos docentes.  Eu era um 

corpo estranho.  

 Lembro de quando o Reitor insistiu para que eu fizesse a pós-graduação. 

Naquela época, os professores podiam fazer o mestrado ou doutorado depois 

de contratados. Hoje, a carreira de professor universitário mudou e já nos 

concursos a pós-graduação é exigida. Como não havia um programa específico 

de Terapia Ocupacional, decidi ir para a Faculdade de Saúde Pública. Eu sempre 

tive um pensamento mais generalista. Queria ter uma formação mais ampliada 

e acabei fazendo o mestrado e o doutorado na Saúde Pública.  

  Eu acho que os alunos da TO são criativos. Eles vêm para a TO querendo 

fazer acontecer. Eu acho que a gente precisaria é rever a forma de ensinar!  
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COLABORADORA 4 

 

 A Terapia Ocupacional entrou, veja, mais tarde. Relativamente, mais 

tarde. Eu venho de formação, como professora primária, de uma cidade do 

interior. De lá, eu passei para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Fiz o 

primeiro ano em Campinas na Universidade Católica que era o segundo ano de 

funcionamento da Universidade Católica.  

 E logo no ano seguinte, eu me transferi para a Universidade de São Paulo. 

Então, já vim fazer o segundo ano aqui da Pedagogia. Naquele tempo não existia 

o curso de Psicologia e formação de psicólogos. Não existia. Existia a formação 

do pedagogo e a psicologia fazia parte do currículo da formação do pedagogo. 

Mas quem queria estudar Psicologia se inscrevia na Pedagogia ou na Filosofia 

– que também contava com a disciplina de Psicologia no currículo. 

 Então, eu fiz Pedagogia e a professora catedrática de Psicologia no curso 

de Pedagogia era Noemy Rudolfer, que trabalhou com Lourenço Filho. Ela foi 

professora da Caetano de Campos e depois prestou concurso para a 

Universidade. Foi a primeira professora de Psicologia do Brasil que eu saiba. 

Claro que existia o Lourenço Filho e trabalhava na Psicologia associada a 

educação, sempre ligada à educação.  

 Noemi foi cuidar da Psicologia mas ainda dentro da Pedagogia. E lá dentro 

é que nós trabalhamos, ela trabalhou muito e conduzia os alunos dela nessa 

linha do desenvolvimento da Psicologia ou o conhecimento da importância da 

Psicologia na formação de profissionais tanto na escola como em outros locais, 

enfim, o alcance da Psicologia.  

 Então, ali, com a Noemy na USP nós nos desenvolvemos e começamos 

a praticar a Psicologia fora dali. Noemi, por exemplo, me conduzia 

particularmente pois eu era observadora dela. Fazia psicoterapia de família e eu 

fazia terapia de um ou outro elemento da família. E outras vezes ela foi me 

conduzindo para observação de famílias quando ela fazia as terapias individuais. 

Eu ia a casa da família para observar a família toda da criança, dormia no mesmo 

quarto que a menina. 

 O tempo foi passando e a minha experiência foi sendo muito junto à 

Noemy, particularmente, ou seja, fora da Universidade. Ela era uma clínica fora 
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da Universidade. Tanto que ela ia para o Rio de Janeiro e tinha formação 

psicanalítica com Kember. Ela ia e voltava para o Rio. Tinha o grupo de São 

Paulo mas ela pertenceu ao grupo do Rio.  

 Particularmente também, Noemy dava supervisão para médicos aqui em 

São Paulo. As primeiras aulas de psicossomática para médico foram dadas pela 

Noemi particularmente e eu secretariava as reuniões sobre pretexto para 

também participar daqueles cursos. Eu não tinha ideia de que não precisava 

secretariar, mas com os anos passados eu fui percebendo que ela estava 

protegendo a minha formação pessoal também. Ali, então, eu fui vendo Noemy 

trabalhar com médicos para isso e Noemy trabalhando com Terapia 

Ocupacional, particularmente, com grupos. Então, foi a primeira vez que eu ouvi 

falar de Terapia Ocupacional.  

 Acredito que a Noemy tinha formação para isso. Nos Estados Unidos com 

certeza e suponho que na Alemanha também pois o marido dela, Rudolfer, era 

alemão. Mas ela estudou nos Estados Unidos e na Universidade de São Paulo, 

assim que me formei, ela me encarregou de substituir Maria José Aguirre no 

Mackenzie para lecionar Psicologia das Relações Humanas em 1948. Eu 

substitui Maria José, assumi a responsabilidade da cadeira e fiquei até 1957 pois 

era muito encargo ficar na PUC e lá. Deixei o Mackenzie, talvez não devesse ter 

deixado.  

 Mas, Psicologia das Relações Humanas, anos depois, há cerca de uns 20 

anos... Imagine, 1948 quanto tempo faz? Há quase 70 anos, lecionando 

Psicologia das Relações Humanas que vejo, hoje, que foi a base do ensino do 

curso dado com famílias mas com essa orientação da terapia familiar.  

 Mas ele foi casado com a Margareth Mit, a socióloga grande pesquisadora 

dos mares do Sul, daqueles grupos de formação, as três grandes tribos 

diferentes que a Margareth Mit estudou nos mares do Sul. Então, ela teve estes 

estudos e ela foi casada, por algum motivo, então, acredito que ela e Noemi 

tenham estudado juntas nos Estados Unidos ou trabalharam juntas. Não sei, mas 

a Psicologia das Relações Humanas que depois veio a ser defendida pelos 

terapeutas de família, não sei, Noemi já trouxe antes deles. Porque em 1948, 

Maria José já lecionava. Essa disciplina foi criada pela Noemi no Mackenzie.  

 Se pensa o que? Ela trouxe de algum lugar e agora com esse pessoal... 

Porque a base são as relações humanas. Se Noemy trouxe, ela conheceu a 
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Margareth Mit. Noemy foi iniciadora na realidade desse trabalho com famílias, 

além de desenvolver o trabalho com famílias particularmente. Eu era sua 

assistente, eu ia nas casas. E era diferente porque eu chegava a dormir para 

observar a família. Ficava lá vendo como é que era.   

A segunda vez foi quando me chamaram para trabalhar na Reabilitação 

que funcionava lá na Clínica Ortopédica e Traumatológica do HC em 1957. No 

INAR, Instituto Nacional de Reabilitação, que foi subvencionado pela ONU e os 

profissionais todos foram subvencionados pela ONU. Vieram pessoas da 

Noruega, da Dinamarca, da Inglaterra, dos Estados Unidos para cegos, para 

amputados, para cuidar de próteses, paraplégicos e diferentes tipos de casos. 

Naquele tempo, também cuidavam dos surdos mas hoje já é separado, a 

reabilitação é separada.  

 No INAR, eu atendia os pacientes, as famílias dos pacientes. Atendia 

individualmente, em grupo. No início, tentei atender cada família, mas as 

pessoas se rodiziavam: quando vinha a mãe, não vinha o pai, quando vinha o 

pai não vinha a mãe. Não tinha como virem todos ao atendimento no hospital, 

largar tudo e vir mesmo que fosse um dia. Então, o que eu fiz foi juntar pessoas 

de diferentes famílias. Os que vinham eu os juntava e fazia a terapia de família 

com eles, não é.   

E eu trabalhava em colaboração com a Terapia Ocupacional, com a 

Fisioterapia. Em equipe nós tínhamos reuniões semanais. A Neyde, não me 

lembro o sobrenome dela. Ela era baixinha, pequenininha, cheinha, muito minha 

amiga. A Neyde era a terapeuta ocupacional.  

Os profissionais do INAR todos já tinham alguma formação fora do país, 

nos Estados Unidos, antes mesmo da criação do INAR em 1957. A única que 

não tinha ido aos Estados Unidos ou onde quer que fosse era eu. Caso esteja 

escrito em algum livro que fui aos Estados Unidos estudar Psicologia, isso não 

aconteceu. Minha formação foi com a Noemy, conforme já relatei. O Godoi 

Moreira me chamou para uma entrevista, me levou para a reunião e quando me 

dei conta já estava envolvida com o trabalho. Fiquei motivada pelo contato, pelo 

conhecimento. 

E ali já estava a Neyde. Quando cheguei ela já estava lá. Provavelmente, 

ela foi até os Estados Unidos fazer algum curso, mesmo que fosse mais breve. 

A Luiza, assistente social, também tinha estado lá. Vilma veio para fazer 
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orientação profissional mas depois quando eu cheguei e fui mostrando a minha 

possibilidade ela se retraiu e pediu para passar para o Serviço Social. As 

atividades que ela estava exercendo passou para mim. Eu peguei. Era 

exatamente o que eu queria: mostrar que essa parte era do campo psicológico, 

da Psicologia. A Vilma Seabra Mayer que era assistente social também tinha 

estado nos Estados Unidos tinha feito formação lá especificamente para 

orientação profissional. Ela voltou para o Serviço Social.  

O fisioterapeuta trabalhava junto do fisioterapeuta vindo da Suécia, não 

me recordo exatamente agora. Ele teve sua formação feita pelo profissional 

estrangeiro. Não foi aos Estados Unidos, mas veio alguém aqui ensinar. Quando 

o pessoal foi embora deixou aqui dois fisioterapeutas formados, dois irmãos.  

A terapeuta ocupacional era a Neyde e vieram outras para trabalhar com 

ela depois que o curso de Terapia Ocupacional foi aberto. Vieram os auxiliares 

que a Neyde ali ia pondo para ela. Na época havia uma moça que sem ter feito 

ainda o curso, quero muito me lembrar do nome dela ela me deu um quadro. Na 

verdade, ela diz que eu que pintei, mas foi ela quem me ajudou a pintar! Com 

certeza, ali tem a mãozinha dela porque eu não tinha habilidade! Eu vejo bem 

naquela partezinha do mar, bem feito e bonito, eu sabia que ela tinha arrumado 

ali. Terapeuta ocupacional ela que praticava, ela não havia estado nos Estados 

Unidos mas foi anexada ali para o trabalho. Ela era artista, ela não tinha o 

diploma de Terapia Ocupacional, mas ela era artista e entendia do trabalho.  

Ela não foi aluna, mas eu acho que ela teria feito algum curso para ser 

também valorizada como terapeuta ocupacional. Ela acabou fazendo também 

sim. Eu ainda me lembro dela e quero ver isso para você. Bem que eu gostaria, 

mas não me lembro. Era uma pessoa já de mais idade. Ela realmente conduziu 

aquilo ali do lado da Neyde, que depois saiu deixou tudo. Parece que faleceu o 

marido dela, alguma coisa assim. Ele estava muito doente e ela deixou assim. 

É. Vocês têm pouco registro dela? Ela chegou a ir um pouco lá quando o pessoal 

foi embora. Nós ficamos sozinhos por um tempo na Ortopedia depois que eles 

foram embora mas com o risco de fechar. 

Continuamos as atividades mais voltadas para clinica ortopédica e 

traumatológica e Dr. Humberto Morais Novais, um médico, começou a ter 

entrevistas conosco e nós começamos a botar gás para a criação do DRPV – 

Divisão de Reabilitação Profissional de Vergueiro. Então, antes de ser Divisão 
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nós estávamos com fantasia ou ideia de criar um instituto. Estávamos com tudo 

pronto e faltava decidir se chamaria setor, seção, divisão ou instituto. E o Dr. 

Humberto teria que resolver isso pois ele era o encarregado pelo diretor do 

hospital para estudar isso conosco. A antiga equipe da reabilitação bolou e 

pensou tudo. Eu, Celina da enfermagem, outra TO. Enfim, a gente se reuniu e 

estudou como formar.  

Foi quando eu fui para Europa. Fui a um congresso e fiquei afastada por 

15 dias. Quando eu voltei, eles já haviam optado por “Divisão”. Eu não teria 

deixado, eu teria insistido na opção “instituto”. Antes de ir eu falei, mas a Celina 

cedeu e se tornou chefe da DRPV. Na Verdade, a Vergueiro era um lugar de 

pobres que esmolavam por ali. Depois de muito tempo, naquele local, 

conseguiram que gente importante doasse aquele terreno para a construção de 

um centro ou um hospital. Sei lá o que seria construído ali. E quem os ajudava 

era a Drª Lurdes de Freitas Carvalho, diretora da Ortopedia do HC. O Godoi 

Moreira era o professor catedrático e diretor do Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia. Ela era da Clínica Ortopédica e Traumatológica, uma parte do 

IOT.  

Demorou um tempo, não conseguiam fazer nada. Doaram, então, o 

terreno para a pessoa dela construir o que ela achasse que fosse conveniente. 

Ela não aceitou. Isso eu sei, eu sei e a Celina também sabia disto. Ela não 

aceitou e insistiu que fosse doado ao hospital. Ela poderia ter feito 

particularmente mas preferiu fazer para os pobres. Doaram o terreno para o 

hospital. Foram feitas algumas melhorias e depois construíram lá um centro de 

reabilitação. O Dr. Humberto sabia que seria lá. Mesmo com as melhorias, o 

lugar era rudimentar no começo e depois foi melhorando. Hoje construíram outro 

prédio e mudou de nome para Divisão de Medicina de Reabilitação e só depois 

virou instituto, IMREA, Instituto de Medicina Física e Reabilitação. Puseram 

medicina no meio, paciência. Então, está lá Instituto de Medicina e Reabilitação.  

Eu deveria ter escrito tudo isso porque eu sei. Acho que devo ter escrito 

sim em algum lugar. O terreno foi doado para ela, foi uma opção dela conduzir 

para o hospital. Foi grande essa mulher. Eu não sei se ela vive ainda. Dr. Lurdes 

Freitas de Carvalho. Este nome é fundamental ser citado no seu trabalho.  É uma 

pena eu não ter colocado o nome da Neyde no artigo que publiquei sobe o 

Instituto de Reabilitação...  
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Não coloquei também o nome de uma terapeuta ocupacional que veio do 

Canadá ou era americana, não me lembro bem. Ela que me deu um pequeno 

objeto que guardo ali, ela trouxe da Colômbia. Ela esteve muito ligada a mim, 

uma terapeuta ocupacional. A Elizabeth Eagles foi muito minha amiga. Ela me 

deu assistência, ajudou-me no inglês quando escrevi um artigo para a ONU. Ela 

esteve ao meu lado, revendo meu inglês. Miss Eagles era muito engraçada! 

Ficou muito minha amiga. Quando ela veio, não estava casada e depois resolveu 

se casar. Ela casou em um navio, sabe? Pararam em uma ilha e a cerimônia foi 

feita em uma igrejinha. Ela o conheceu depois que estava aqui no Brasil. Acho 

que era um americano.  

Você já soube da história do cachorrinho dela quando chegou no Brasil? 

Eu ganhei uma foto do cachorrinho que ela tinha lá no país de onde ela vinha. 

Se não me engano era do Peru.  Tenho até a fotografia dela ai, depois mostro 

para você. Interessa? Mas é só para ver, não vou te dar não!  

Na verdade, a Neyde não estava ligada ao curso de Terapia Ocupacional. 

Que eu me lembre, não participava da formação das alunas. Talvez no começo. 

A Neyde não era muito... Não sei, afeita a trabalhos científicos. Ela era prática. 

Um encanto de criatura, muito boazinha e tudo mas não era assim “a cientista”, 

“a professora”, “a terapeuta ocupacional prática”. Ela era prática.  

A parte teórica, psicológica, era dada por mim e bem fortemente. Elas 

tinham supervisão, elas passavam por terapia mesmo, sabe? Lembro-me de 

uma das alunas que, nesta terapia, disse que deixaria a Terapia Ocupacional 

porque não conseguia trabalhar com as crianças. Expliquei que ela não 

precisava deixar a profissão, que ela poderia seguir em outras áreas, escolher a 

faixa etária que quisesse.  

Eu queria ter encontrado alguém que tivesse falado comigo assim quando 

eu quis fazer Medicina. Eu fui a Faculdade de Medicina e perguntei se eu seria 

obrigada a fazer cirurgia. Responderam-me que eu seria obrigada a fazer cirurgia 

para ser médica. Não fiz Medicina. Poderiam ter me orientado, explicado os 

caminhos. Nem prestei o vestibular, primeiro fui perguntar.  Então, quando ela 

me fez aquela pergunta eu respondi daquela forma. Ela continuou o curso e deve 

ser uma excelente terapeuta ocupacional.  

Era sim um acompanhamento terapêutico das alunas, porque não dizer. 

Era um pessoal muito bem informado! Muito bem informado! Uma vez, uma 
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paciente cega, garotinha, não reagia a nada veio para atendimento psicológico 

no IR e acabou fazendo terapia ocupacional. Eu fazia supervisão 

particularmente, em paralelo, do curso de Terapia Ocupacional e Fisioterapia. 

Aceitei também gente de fora, tanto que assistentes sociais também 

fizeram, psicólogos também. Então, essa garotinha foi cuidada por mim através 

das terapeutas ocupacionais. Utilizaram cavalo, ela aprendeu a reconhecer o 

cavalo. Quer dizer, Terapia Ocupacional não é só fazer pintura. Não, existem 

outros tipos de atividade também. E elas fizeram essa garotinha para mim. A 

criança aprendeu a mexer no rabo do cavalo. Com cuidado, claro. Ela foi 

conhecendo o mundo, ela não conhecia o mundo. Então, tudo que ela pegava 

com as mãozinhas atirava longe. E aos poucos ela foi conhecendo o mundo pela 

Terapia Ocupacional com as minhas meninas desse curso particular. Tocar, ver, 

conversar. O mundo sendo apresentado a ela.  

Os primeiros alunos nossos, também da Fisioterapia, foram maravilhosos. 

Naturalmente, eles formaram o futuro. Criaram a Associação, o Conselho.  Havia 

uma reciprocidade assim nas trocas de experiências e entre fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais e os cursos eram em conjunto. Era muito entusiasmo 

pela profissão e pelo trabalho.  

Em relação a avaliação psicológica citada pelos outros colaboradores da 

sua pesquisa, no comecinho eu fazia mas depois fui impedida de fazer, não sei 

porque. Talvez algum impedimento legal, não sei... Se fosse uma pessoa doente 

não entrava porque prejudicaria o paciente. Eu participava da seleção de quem 

iria entrar, era um pessoal coeso, muito bacana. Veja só, foram contar para você 

que eu fazia essa avaliação!  

De qualquer forma, eu considerava que todos nós – assistentes sociais, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos – estávamos nos 

conhecendo na medida em que desbravávamos o mundo trabalhando na 

Reabilitação. Desenvolvemos possibilidades que até aquela época estavam 

ignoradas. Eu fui, nós fomos trabalhando com as alunas naquela linha. Conhecer 

o outro, conhecer o mundo e conhecer a si mesmo. Eles faziam uma autoanálise 

porque eu oferecia assistência psicológica para eles durante o curso.  

E eu tinha todo esse material guardado... Mas assaltaram o meu 

consultório. Na verdade, levaram tudo até os móveis! Eu preciso ir até lá com 

advogado para ver se pegaram prontuário de clientes que também estavam lá 
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guardados. Graças a Deus eu tirei todo aquele material e deixei a Colaboradora 

5 pesquisar porque senão eles teriam levado ou jogado fora. Eram trabalhos dos 

alunos, coisas muito importantes também.   

Porque era difícil. No comecinho, então... Hoje é normal trabalhar com 

aquela população e desenvolver determinadas ações mas naquele tempo era 

uma novidade fantástica! Era fantástico trabalhar com pessoas cegas, surdas, 

mudas, pessoas que não andavam. Eu trabalhava imagem corporal e me lembro 

de um grupo cujo comentário foi sobre a representação mental da perna mesmo 

após a amputação. Inclusive, que é possível ter sensações em um membro que 

não existe mais. Quando foi comentado no grupo que isso era possível, uma das 

pacientes deu um pulo na cadeira e começou a gritar. Ela tinha uma prótese de 

madeira e pulava de alegria dizendo que não era louca! Foi então que ela nos 

contou que tinha sensações da perna amputada e pensava que estava louca.  

Veja o quanto a Reabilitação ajudou esse pessoal todo! A psicologia e 

toda a equipe. Existia uma colaboração mútua no trabalho. O médico não era o 

mais importante ou o psicólogo ou o assistente social. Era a equipe! O trabalho 

relacional entre todos os profissionais. Isso era muito importante na época. Não 

existia trabalho isolado. Terapeuta ocupacional ia até a sala dos outros 

profissionais e conversava, se abria, explicava como se sentia em relação ao 

paciente. Assistente social dava uma assistência fantástica tanto para os 

pacientes quanto para os profissionais também. Era um grupo bacana, não sei 

como é hoje.  

Teve a Colaboradora 4. Ela fez pedagogia, fez a Terapia Ocupacional e 

depois fez mais não sei o que. Ela fazia muitos cursos, a Tereza foi nossa aluna. 

Deixe-me lembrar quem mais se destacava na Terapia Ocupacional... Olha, o 

trabalho das alunas era muito grande, eles tinham muita motivação para o 

trabalho. Não sei como é hoje, mas a turma daquele tempo era forte e dedicada. 

Eram os próprios desbravadores, sabe? Muito bonito. Os fisioterapeutas 

também.  

Eu dei uma entrevista para o Conselho de vocês, respondi as perguntas 

de uma terapeuta ocupacional. Verifique se este documento ainda existe pois já 

está tudo pronto para ser consultado. Caso você tenha dificuldade em acessar, 

avise-me que eu irei até lá pegar uma cópia para você. 

 



38 
 

COLABORADORA 5 

 

Tudo começa quando eu tinha 16 anos. Antes disso, existe uma história 

de vida legal, mas, no que diz respeito à profissão, os meus 16 anos foram um 

marco. De repente, os pais do meu namorado, eu tinha um namoradinho, 

apareceram na casa dos meus pais com um baú de enxoval e um pedido de 

casamento. Eu fiquei paralisada. Eu fico muito paralisada quando as grandes 

emoções de alegria e de tristeza acontecem. 

 Eu me lembro que o meu pai não sabia o que fazer e a minha mãe ficou 

muito entusiasmada. Nossa casa era muito grande, tinha uma sala de jantar 

enorme. Ela botou todo mundo naquela mesa bonita, enfeitada, para um almoço. 

Era um almoço de noivado. Ganhei um monte de joias e o enxoval. Não coloquei 

o anel porque não era o pedido oficial. Depois que todos foram embora, eu ainda 

estava paralisada, não sabia o que fazer. Fui para a casa da nona, a mãe de 

meu pai. Avó era a outra. 

 Desci para a casa da nona e comecei a chorar desesperadamente. Algum 

tempo antes, este namorado tinha dito que eu podia parar o colégio porque ele 

ia fazer uma surpresa. Eu cursava o Normal de um colégio de freiras. Então, 

descobri que a surpresa era essa... Sabe, eu sempre fui muito sonhadora! Eu 

sonhava que ele me levaria para morar em São Paulo para que eu pudesse 

estudar ou qualquer coisa assim. Mas, a surpresa dele era o noivado. Depois de 

casada, eu pararia de trabalhar e sair de casa só para lavar a calçada. Precisava 

da ajuda da minha nona. Disse-lhe que só ela poderia me livrar daquela situação! 

 Minha mãe aceitou muito bem o meu noivado. Dizia que era melhor chorar 

em um Cadillac do que na beira de um fogão. E meu pai, que nunca falava não 

para minha mãe, também aceitou. Eu não queria esse noivado! E a nona falou 

“está bom, a gente dá um jeito nisso”. Nona sempre me ajudava. Ela explicou 

que a primeira atitude era dizer que eu não queria namorar mais com ele e não 

queria casar porque eu queria estudar. “Fale a verdade!”, ela dizia. 

 Tudo isso foi no fim de semana. Lembro que era no final de semana 

porque iríamos a um baile. Naquela noite, fomos ao baile e eu falei tudo isso 

para o rapaz. Ele foi até o carro, pegou um revólver e falou “se você vai terminar 

comigo eu te mato!”. No dia seguinte, provavelmente, um domingo, porque eu 
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lembro que era um dia parado, eu cheguei para nona, novamente, chorando e 

contei tudo para ela. Então, a minha nona me disse: “Homem covarde. Vou te 

ensinar a fazer isso!”. 

 Naquela tarde, eu fui para chácara. Nós tínhamos várias terras e uma era 

quase dentro da cidade. Estava um calorão, botei um maiô e fui para lá nadar. 

Quando saí, pedi para minha mãe dizer para ele me buscar na chácara. E ele 

foi. Chegou vestido em um terno de linho branco, daquele de 500 fios, e um 

sapato crocodilo. Lindamente vestido conforme a ocasião. Sairíamos para jantar 

naquela noite. Quando ele chegou, eu estava sentada à beira da piscina natural. 

Perguntei se o revolver estava no carro e ele confirmou. Disse para ele ir buscar. 

Ele me perguntou se havia alguma cobra e insisti para ele ir buscar.  

 Tudo orientado pela minha nona e ela que ensinou a fazer assim. Ele 

pegou o revolver e eu disse “agora me mate que eu já caio aqui dentro da piscina 

e já fico ai mesmo... Porque você não vai me matar na frente dos outros, mas 

aqui sozinho você tem que me matar porque eu estou terminando com você, não 

quero mais saber de você”.  Ele olhou para mim espantado e foi embora. Eu 

voltei para casa sozinha não sei se estava à cavalo ou de bicicleta porque a 

gente andava assim naquela época.    

 Quando cheguei em casa, ele e minha mãe estavam abraçados e 

chorando. Fui direto para o meu quarto. Pensei que levaria uma surra, sim, 

naquela época as mães batiam nos filhos. Meu pai não estava em casa e logo 

em seguida chegou. Contou-me que a nona o chamara na casa dela e contou 

tudo. Depois ele conversou com a minha mãe, explicou que eu queria estudar 

ou qualquer coisa do gênero.  

 Bem, o que eu fiz em seguida foi convencer a minha família para sair 

daquela cidade pequena e ir para uma cidade maior. A minha mãe já fazia um 

curso em uma cidade maior, então, era o lugar mais fácil para ir porque ela tinha 

um chofer que levava e trazia. Eu fiquei insistindo para nos mudarmos para lá.  

 Meus irmãos, principalmente, uma irmã ficou muito brava porque não 

queria sair de lá. Nasci na fazenda no interior. Estávamos acostumados com 

casa grande, era muita gente. Não encontrávamos casa do tamanho da nossa 

na cidade. Foi um rolo só! Ficamos com uma casa de três quartos: os meninos 

de um lado, as meninas de outro, meu pais e minha mãe de outro.  
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 Eu fui estudar no melhor colégio da cidade com aquele conhecimento 

horrível de colégio de freira. Eu sabia bordar, tricotar, pintar, arrumar cabelo, 

cortar cabelo, tudo o que você imaginar. Sabia tudo, mas não sabia Física, 

Matemática. Biologia eu sabia porque eu sempre gostei de Biologia. Precisava 

fazer um cursinho. Fiz um ano de cursinho em outra cidade. Morando como dava 

porque a partir daí, minha filha, todas as coisas foram feitas com muito mais 

sacrifício. 

 Eu saí do núcleo familiar e o meu pai não entendia que existiam mais 

necessidades do que o núcleo familiar oferecia. Meio que castigava a gente por 

sair desse núcleo, sabe? E minha mãe também não colaborava porque ainda 

estava insatisfeita com o término do noivado. O cara continuava me procurando 

e só parou quando fiz uma enorme sacanagem com ele. Fui com um monte de 

amigos e com ele na boate, todos nós fugimos e deixamos a conta para ele 

pagar... Assim ele entenderia de vez que eu não estava a fim dele. Engraçado, 

não é?! São lembranças de uma juventude muito gostosa!     

 E eu fui para Ribeirão e passei no vestibular. Prestei naquela época o 

CECEM, prestei Piracicaba, acho que Ribeirão... Prestava o que desse, o que 

existia de faculdade. Não tentei Medicina porque eu tinha consciência absoluta 

do meu total desconhecimento de Física e Matemática principalmente. Biologia 

para mim era fácil, escrevia bem. Na época, podíamos escolher uma língua e 

optei pelo Francês. Na pós-graduação também.  

 Comecei os dois anos do ciclo básico em uma universidade particular da 

cidade onde morava. Não me lembro ao certo quais as turmas que estudavam 

juntas: Serviço Social, Sociologia, Filosofia, Pedagogia ou Psicologia... Não me 

lembro ao certo. Fiz, principalmente, as disciplinas da Psicologia porque os dois 

primeiros anos eram básicos e só depois as turmas se dividiam.  

 Eu achei tudo aquilo uma balela. Alguns professores eram extremamente 

comportamentais; outros um pouco mais sofisticados. De qualquer forma, era 

uma escola protestante com muita influência americana e meio misturada com 

religião.  Para falar a verdade para você, quando eu entrei, eu estava costurando 

um vestido na máquina. Quando meu pai me falou que eu tinha passado em 

primeiro lugar, eu só chorava. Na verdade, eu acho que eu já queria, sem ter 

claro, fazer alguma outra coisa.  
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 No fim desse primeiro ano de faculdade, uma tia foi passar o Natal na 

nossa casa. E ela me contou que a filha de uma grande amiga dela, estava 

fazendo um curso muito interessante. Ela me levou para passar as férias em São 

Paulo. Vim para cá depois do Natal e descobri que a inscrição para o curso de 

Terapia Ocupacional estava aberta. A moça me contou como era o curso e achei 

o máximo a ideia de cuidar de crianças com deficiência! Durante o Normal, eu 

fiz um curso sobre educação especial.  

 O vestibular era lá na Faculdade de Medicina.    

 Um primo meu, que foi embora para a Alemanha logo em seguida, estava 

de férias por aqui e muito amavelmente me deu aulas de Física e Matemática. 

Um intensivão de estudos. Eu chorava, chorava. Aliás, quando eu não consigo 

aprender alguma coisa eu entro em pânico e choro.   Fiz a prova lá na Faculdade 

de Medicina. No dia, eu sentei perto de uma menina que sabia Física e não sabia 

Biologia e a gente conseguiu olhar uma na prova da outra.  

 Só depois eu percebi que eu poderia não entrar porque tinha um teste 

psicológico que era aquele um da figura. Foi no ano de 1968.  Na devolutiva do 

teste, a pessoa que aplicou me disse assim: “você tem problemas com a sua 

mãe”. Nossa! Que coisa incrível, como é que ela sabe disso, que mágica é 

essa?! Acho que psicologia é mágica!  Olhei para cara dela e confirmei que tinha. 

Ela ficou sem palavras, entendeu? Porque eu tenho mesmo. Minha mãe é muito 

exigente, principalmente, comigo que sou a mais velha! Quer dizer, que eu tinha 

que ser perfeita porque todo mundo tinha que aprender comigo por “osmose”. 

Ponto. O que você acha que eu tenho? Problema com a minha mãe! Entendeu? 

Ela não falou mais nada porque eu dei uma resposta. E durante arguição do 

teste, as pessoas tentavam fugir das respostas. E eu não queria fugir, eu já tinha 

isso tão claro! E ai eu dei essa resposta para ela. Ela falou que eu estava dentro 

e entrei em 5º lugar.  

 Pombas! E voltar para casa e contar? Ninguém sabia que eu estava 

prestando vestibular. Cheguei lá e contei. Meu pai falou “pode ir, se arrume, se 

ajeite” e isso significava “no money”. Ele me deixou na casa dessa tia. Nessa 

época, eu morava no Paraíso, numa bela casa. Sempre vivi aparentemente bem. 

Sabe, ás vezes, eu ficava esperando a Célia, uma colega que vinha lá do Ana 

Rosa e que fazia Fisioterapia, passar de ônibus para irmos juntas.  
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 Foi muito interessante esse começo, eu fiquei muito entusiasmada. 

Estava em contato com coisas que eu imaginava que seriam muito importantes 

no mundo: lidar com pessoas com muitas dificuldades. Estava me sentindo 

orgulhosa de mim mesma por ter escolhido essa profissão. Mas, não estava 

vivendo bem na casa da minha tia. Eu fiquei lá um tempo, depois eu encontrei 

uma colega que estava um ano acima de mim e fomos morar juntas. Inclusive, 

ela é uma profissional que eu respeito muito.  

 Descobrimos que a Rua Minas Gerais era uma rua de prostituição e havia 

um monte de pensões ali. Moramos numa pensão em que a maioria das pessoas 

era de prostitutas de nível um pouquinho melhor do que as do centro da cidade. 

Como o quarto era para três, arrumamos uma faxineira para morar conosco. 

Uma faxineira do Colégio São Luís. Nossa! Quando as minhas irmãs vieram e 

descobriram onde eu morava foi um rolo!  Xingaram meu pai, todos ficaram 

bravíssimos!  

 Depois, nós duas começamos a fazer estágio e ganhávamos um dinheiro. 

Uma médica me indicou para um estágio no CIAM. Com esse dinheiro, alugamos 

uma casinha em frente ao cemitério da Rua Cardeal Arco Verde no bairro de 

Pinheiros. Ficava em cima de uma loja de túmulo. Acho esta parte muito 

divertida! Imagine morar sobre uma loja de túmulos! Subíamos uma escadinha 

para chegar na casa de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Moramos lá 

bastante tempo.   

 Com isso, meu pai começou a perceber que eu estava indo bem comigo 

mesma. Eu também fazia umas sacanagens com eles. Por exemplo, minha mãe 

vinha para cá e eu não ia encontrar com ela. Meu pai vinha para cá, ficava 

batendo horas na minha porta e eu não abria.  Na época eu pensava que eles 

precisavam passar por aquilo porque não me davam condições melhores. Era 

isso. Em contrapartida, eu conheci muita gente legal. A médica que me indicou 

para o estágio foi espetacular. E eu também fazia banquete na casa de amigos 

e de primos para ganhar um dinheiro extra. Aliás, eu sempre cozinhei bem, 

desde os meus 12 anos.  

  Na faculdade, eu fiquei muito amiga da filha de um médico. Éramos da 

mesma turma. Eu ficava muito com ela, ia para a casa dela. Eu me sobressaia 

em várias matérias: tirava nota 10 em Cinesiologia, adorava Fisiologia e tirava 

de letra toda a parte de atividades. Eu traçava tudo! Odiava Anatomia. Aquele 
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cheiro de formol me matava. Passava horas, dias sem comer depois das aulas 

práticas de Anatomia.  

 E descobri uma coisa muito importante. Que era muito difícil ser mulher 

na Faculdade de Medicina. Era um grupinho pequeno, 10 alunas de TO. Hoje, 

observando de longe, vejo que esse grupo de alunas era, sem dúvida, formado 

pelas mais bonitinhas, as mais engraçadinhas, coquetes, de um nível social 

elevado. Logo que entrei, eu fui de calça comprida e eu fui chamada pelo 

secretário da Faculdade de Medicina. Foi um baque para mim. Foi um baque, 

porque, a minha irmã já estudava Agronomia e ia de calça para a faculdade. No 

primeiro dia - já se usava saia curta - entrei, olhei para aquela rampa do anfiteatro 

e falei “meu Deus do céu como é que a gente senta aqui? Ou eu sento na 

primeira cadeira ou lá de cima porque todo mundo vai ver minha perna!”. Eu fui 

educada em colégio de freiras. Eu não cruzava a perna, eu entrelaçava os pés. 

Fazia curso de etiqueta, entendeu? No segundo dia de aula, eu fui de calça 

rancheira, calça de brim. E fui chamada na sala do secretário porque mulher não 

podia entrar de calça na Faculdade.  

 Então, eu já entrei assustada. Eu expliquei para ele que a regra era ilógica! 

Era melhor vir de calça comprida do que mostrar as pernas com saias curtas.  A 

partir daquele dia, as mulheres podiam ficar de calça comprida na faculdade, 

mas precisava se trocar para entrar no HC porque lá continuou proibido. Era 

outra direção, logicamente. Foi a partir deste momento que a gente começou a 

entrar de calça comprida.  

 Um monte de homem caindo em cima de mim. Eu acho que por causa da 

calça. Eu fazia balé, tinha um corpo perfeito. Eu fiquei muito assustada. Eu queria 

estudar. Eu já tinha passado por outras experiências afetivas, não sexuais, mas 

eu sabia o que eu queria. Então, eu precisava tomar cuidado. Nunca fui às festas 

do Centro Acadêmico. Namorei seriamente com um aluno do 5º ano da Medicina, 

muito mais velho e que era de uma família tradicional italiana também. Ele não 

me deixava pegar ônibus, não me deixava fazer nada. Quando eu ia para 

Piracicaba, ele me levava. Saia do plantão umas 11 horas da noite e ia buscar 

ou meu pai mandava trazer porque o cara tinha todo esse cuidado.  

 Mulher era ainda vista como um ser precioso e deveria ser guardada para 

o seu dono. Na minha família, entretanto, a minha mãe desfrutava da liberdade 

como poucas mulheres naquela época. Lembro só uma outra amiga dela. Então, 
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eu namorei firme: ia à missa de domingo com a família dele e ele ia com a minha. 

Aquela coisa familiar mesmo. Foi o cara que eu namorei na Faculdade de 

Medicina e muito acuada diante daquele susto que eu levei com aquele bando 

de homens.  

 Colocaram uma placa de “Gioconda, a intocável”. Por que Gioconda 

Intocável? Eu descobri que tinha saído uma matéria no Estadão sobre uma 

tentativa de roubo da Gioconda do Da Vinci. Para evitar que acontecesse de 

novo, o museu colocou proteção fotoelétrica na tela e também uma placa escrito 

“Gioconda Intocável”. Só podia olhar e não podia tocar. Oh! Fique mais acuada 

ainda! O que eu fiz: comprei uns óculos grandões, iguais a estes aqui, botaram 

na cara e fui uma estudante exemplar.  

 Nesse meio tempo, havia uma única professora de TO que eu não 

entendia o porquê. Não entendia muito, não sabia bem o que estava se 

passando, nenhuma de nós entendia. No final do terceiro ano eu ouvia que iam 

ser contratados os professores. Eu tinha excelentes notas e esperava ser 

contratada no final do curso. Realmente, precisava ampliar o número de 

professores da Terapia Ocupacional. Só mais tarde, eu soube o que antes da 

Miss Elizabeth Eagles já existiam terapeutas ocupacionais lá, mas elas foram 

mandadas embora antes de eu entrar e só ficou uma.   

 Quando foram contratar, eu esperava entrar porque eu era uma boa aluna, 

não, eu era a melhor aluna. Não. Uma pessoa com uma personalidade, digamos 

assim, transigente foi convidada. Eu aprendi a ser intransigente com a minha 

mãe. Sempre fui estudiosa, queria saber tudo, queria saber de onde a professora 

tirava as informações. Fora que eu roubava tudo que era material dela para eu 

aprender. Se eu podia, se ela deixava na mesa, ia lá tirava cópia. Não era 

fotocópia. Eu mimeografava, fazia qualquer coisa com aquilo lá para poder ter. 

Tanto é que, você vai poder ver aqui, eu tenho um montão de apostilas daquela 

época. Um monte você vai poder saber tudo o que era ensinado nessa época, 

entendeu. Porque eu tenho isso guardado.  

 Nesse sentido, eu achei a psicóloga da entrevista muito legal. Parecia 

terapeuta ocupacional e falava algumas coisas que hoje eu entendo. A presença 

de Miss Elizabeth foi minimizada após a saída dela. Só mais tarde, foram 

encontrados os artigos da Miss Elizabeth, que tinha realmente sido mandada 

pela OMS para montar o currículo. Filha, o atraso do currículo foi de 1968 até 
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80, porque não tinha material. Infelizmente, do meu ponto de vista foi isso que 

ocorreu. Entendeu?  

 Quando minha amiga foi escolhida, eu fiquei muito chateada porque 

sendo professora lá eu já teria proteção. Vou estudar, vou fazendo o que tenho 

que fazer e vou dando aula. O que eu já sabia, que havia sido aprendido até ali 

eu poderia transmitir. Ao dezembro, a professora escolhe a minha amiga e eu 

falo “mas por que se ela não é a melhor aluna?”. Então, eu comecei a entender 

o que era injustiça ou, melhor, preferências políticas. 

 Não sabia o que vou fazer, voltei para minha casa. Meu pai me deu a 

chave de uma casa, que existe no centro da cidade até hoje, com um enorme 

estacionamento, uma casa incrivelmente grande e disse que era para abrir a 

minha clínica. Ele se comprometeu a conversar com todos os amigos dele para 

irem trabalhar na clínica comigo. Cheguei para minha mãe e desabafei. Contei 

que estava perdida e que nem sabia se a profissão realmente existia porque não 

via ninguém fazer nada.   

 Eu fiz alguns estágios. Neguei-me a fazer o de saúde mental que era 

dentro do HC. Mandaram-me ensinar tricô e crochê para uma paciente que só 

babava. Totalmente impregnada, mas eu não devia nem saber o que era isso. 

Não se tinha conhecimento suficiente. Como meu tio era secretário da educação 

eu falei para a professora que impetraria um mandato de segurança em cima 

dela se eu tivesse que fazer estágio lá. Então, fiquei só na área física que fazia 

mais sentido, porque estava claro, estava exposto.  

 Enfim, quando eu conversei com a minha mãe sobre isso ela me disse: 

“olha, se a sua profissão não tem uma história, então, faça a his tória. Toda 

história tem que ter um personagem. Faça a história da sua profissão, nos dois 

sentidos”. Enfim, sempre fiquei com isso na cabeça, tanto que a história da 

Terapia Ocupacional sempre foi um bom fantasma para mim. 

 Com isso, formei-me terapeuta ocupacional. Não pude ir à minha festa de 

formatura porque minha mãe estava se formando em uma outra faculdade e meu 

pai exigiu que todos os filhos fossem para a formatura dela. Então, não tenho 

fotografia da minha formatura. Talvez, outras colegas tenham do dia de receber 

o diploma.  

 Quando me formei, o CIAM queria que eu ficasse lá. Mas em janeiro 

descobri que haveria concurso do estado para o Hospital dos Servidores 
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Públicos. Era a primeira vez que abriam vaga de terapeuta ocupacional. Prestei 

e passei em primeiro lugar. Eu fiquei muito nervosa, tanto é que eu cheguei a 

decidir nem fazer a entrevista. Como eu iria competir com profissionais mais 

experientes? Tudo gente da velha guarda, gente já formada e que já trabalhava 

há uns cinco ou seis anos. 

 Eu tinha um namorado que era legal e ele insistiu para eu ir e me arriscar. 

Quando eu cheguei, o presidente da Banca do Comitê falou “nossa!”. Cheguei 

atrasada e me desculpei. Todo mundo chegou às oito horas e, suponhamos, eu 

cheguei às dez. Fui com um “tailleur” belíssimo de lã, minha família sempre se 

preocupou com roupa, estava frio. Entrei e fiquei paralisada novamente. O tal 

presidente disse que estavam aguardando minha chegada porque as outras 

candidatas foram muito mal. Disse que na prova eu fui a melhor. Hoje, esse cara 

é meu compadre, maravilhoso do ponto de vista profissional.  

 Sabe o que eu tinha feito? Desde o dia que eu me inscrevi, eu fui para a 

biblioteca e procurei tudo o que tinha sobre Terapia Ocupacional ou laborterapia 

ou ergoterapia ou qualquer coisa. Inclusive, foi ai que eu descobri Luiz Cerqueira, 

Henrique de Oliveira Matos, Ulisses Pernambucano. Depois, na prova escrita, 

eu respondi as perguntas segundo fulano, segundo beltrano. E, pela minha 

dedicação em um mês de estudo, fiz uma prova que devia ter uma coerência 

que as outras não tinham. E entrei na sala e ele falou “sua prova é a melhor, 

inclusive, do ponto de vista de redação é a melhor. Só para você ter uma ideia, 

nós chegamos a perguntar para colegas suas aqui se doença mental pega pelo 

desconhecimento das candidatas”.  

 Eu disse que não entendia nada de doença mental e contei sobre estágio 

que me recusei a fazer no HC.  Eles adoraram porque eu percebi que não havia 

possibilidade de atender, que a paciente estava impregnada. O Hospital dos 

Servidores Públicos foi o primeiro do movimento contra a impregnação. 

Eletrochoque sempre. Esse grupo fez formação na comunidade terapêutica no 

Rio Grande do Sul e, inclusive, meu próprio futuro marido fazia parte dele. Eram 

pessoas que estudaram a comunidade terapêutica. Então, eu me encaixei muito 

bem como terapeuta ocupacional nesse grupo. Fiquei um ano e meio 

trabalhando lá e não gostava. Não gostava, principalmente, de trabalhar com 

colegas que tinham outro pensamento. 
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 Um deles me ofendeu profundamente por eu saber teoricamente. 

Primeiro, ele disse que terapeuta ocupacional não dava atividades de arte 

porque aumentava o sintoma, que o paciente ficava delirando e alucinando em 

cima do trabalho de arte. Da segunda vez, eu estava com a Pequena Psiquiatria 

de Van Den Berg embaixo do braço, subindo pelo elevador, e ele falou “terapeuta 

ocupacional não lê psiquiatria, faz tricô”. Um dia falei, abertamente, num 

congresso que ele tinha razão e que tinha feito bem para mim porque a partir 

daquele dia eu me dediquei realmente ao estudo das atividades e da Terapia 

Ocupacional.  

 De qualquer maneira, era um começo muito tumultuado porque eu não 

tinha ideia do que eu estava fazendo. Não tinha ideia do que significava tudo 

aquilo e de tudo que eu teria hoje. Eu não tinha ideia. Um ano e meio depois, eu 

já estava casada. Ele foi convidado para dar aula na Santa Casa e estavam 

procurando uma terapeuta ocupacional para o serviço de psiquiatria, ele me 

indicou para o cargo e fui lá fazer uma entrevista.  Fui muito bem recebida, o 

coordenador dizia que eu também era italiana. Chegamos a visitar os pais dele 

lá na Itália, levei paçoquinha ou goiabada de presente.  

 Anos mais tarde, tive que sair de lá. Realmente, eu abri as asas e estava 

tomando uma posição. Quando o Luís Cerqueira foi secretário estadual de saúde 

mental, realmente, ele acreditava na Terapia Ocupacional e achava que todos 

os residentes precisavam passar pelo setor durante a formação. Nós acabamos 

montando um hospital-dia onde todos os residentes de Psiquiatria foram 

supervisionados por mim. Pediu para abrir o hospital-dia lá, nós abrimos o 

hospital-dia, foi muito legal.  

 Durante todo o período da faculdade eu fiz um trabalho no Vale da Ribeira. 

Fiz um grande amigo lá, que era de uma linha política brava, digamos assim, de 

luta armada. Ele teve problemas e eu o internei na casa do meu pai, sem que 

meu pai tivesse mínima ideia do que ele estava fazendo lá. Claro que estava 

fugindo, literalmente, da polícia. Eu falei para o meu pai que um amigo meu, 

estudante de Medicina, precisava tirar umas férias e queria ir para o interior. De 

bom grado, meu pai o recebeu. Ficou com ele, tomou conta, levava fazer coisa 

e nesse período ele se livrou.  Depois, já na era Médici, foi pego e assassinado 

com tiro. Sempre fico muito emocionada ao falar dele. Você se incomoda se eu 

acender um cigarro?   
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 De qualquer maneira, naquela época eu estava na Faculdade de Medicina 

morrendo de medo daqueles homens que podiam... Lá no Vale do Ribeira, eu 

não ficava no acampamento. Eu dormia no Hospital e ficava aplicando injeção 

nas crianças, ficava cuidando de criança a noite inteira. Foi muito legal para mim. 

Pensei em começar tudo de novo e fazer Medicina. Mas para quê? Estava me 

sentindo bem com o que eu fazia. Aliás, eu achava que eu ia ser um pouco 

médica. As aulas eram com os médicos, as aulas de Fisiologia, Anatomia. De 

qualquer maneira, eu não sabia bem quem eu era e continuei onde eu estava.  

 Quando eu fui mandada embora da Santa Casa, claramente, falaram que 

se eu voltasse no dia seguinte eles chamariam o DOPS. Nesse período, foi 

mandada embora a assistente social - também, digamos, revolucionária - 

terapeuta ocupacional e a enfermeira.  Não é estranho? Isso é tomada de poder. 

Nós três decidimos que o poder era igual lá dentro. O que nós mexemos com 

aqueles médicos... Só que se juntaram a nós outros 19 profissionais. No total, 

22 pessoas foram mandadas embora e saiu no jornal.  

 Queriam que eu fosse lá, que eu fosse brigar. Eu não fui brigar porque 

tinha o rabo preso. Eles não iriam presos, eu sim. Eu não queria ser presa, não 

valeria a pena. Na época, falavam de anistia, mas continuavam prendendo 

gente. E era o pessoal de baixo que prendia, não era o presidente. O objetivo 

desse pessoal era matar mesmo. Foi o que aconteceu naquela época, era assim 

que a coisa era. Fiquei seis anos sem ter emprego público. 

 Foi quando eu pensei em montar um hospital-dia privado. Queria montar 

um hospital-dia de Terapia Ocupacional! Pintaram uns jovens médicos, uma 

psicanalista recém chegada da Argentina e umas quatro ou cinco terapeutas 

ocupacionais. Muita terapeuta ocupacional, cinco! Juntamos dinheiro, alugamos 

a casa com uma senhora extremamente amável. E começamos a fazer. Mas eu 

acho que a situação de eu estar segura com a minha profissão contou muito 

nessa época porque eu queria transformar aquilo em Terapia Ocupacional, mas 

as terapeutas ocupacionais não tocavam isso bem e não tocam até hoje.  

 Eu vivi situações muito pesadas. Supervisão é um negócio muito duro não 

é? Você fica exposta, suas feridas ficam expostas... Nessa época eu tive que 

pensar em termos de Psicanálise e fui fazer formação. Foi espetacular! Eu 

comecei num grupo de psicólogos e depois a supervisora me ofereceu um 

espaço individual porque percebia a diferença entre Terapia Ocupacional e a 
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Psicologia.  Ela me apresentou nas reuniões incrivelmente chiques da italianada. 

Italiano quando encontra italiano até que fica todo mundo bem! “Esta menina faz 

um trabalho espetacular”, ela dizia quando me apresentava. Ela foi minha 

segunda nona. Segunda nona. Eu me lembro que quando eu estava numa crise 

de casamento ela me apoiou muito. Minha mãe chorava porque ninguém tinha 

se separado na família. 

 Eu sabia que nós teríamos supervisão com psicanalistas, mas não 

imaginei tanta agressão. Até hoje não me esqueço de frases como “você é uma 

excelente psicanalista e fica brincando com esse tricô e crochê”! Respondia que 

eu não queria ser psicanalista. A minha supervisora entendeu, mas os outros 

supervisores não queriam saber, queriam transformar tudo em psicanalista. Do 

meu ponto de vista, este modelo já está ultrapassado, não serve para nada!  

 Enfim, eu fiquei muito mal, sendo que no último período eu estava me 

sentindo sufocada pela Psicanálise. Sufocada por aquela ladainha de 

compreender, compreender, compreender, explicar, explicar, explicar, justificar, 

justificar. Vamos fazer! Está entendendo? De repente falei não volto mais aqui! 

Exatamente assim. Fazer psicanálise eu não quero, tenho certeza. Já não quis 

ser psicóloga, não quis ser médica, quero ser terapeuta ocupacional! Nesse 

momento, eu já tinha onde me sustentar. Teoria, conceitos, pensamentos. A 

minha supervisora me ajudou muito a esclarecer alguns equívocos conceituais, 

como por exemplo, relação objetal e psicodinâmica das atividades. Ao ter isso 

na mão, ao ter análise, ter crítica, ter a capacidade de discutir, falei que estava 

fora daquele grupo do hospital-dia particular!   

 Tinha sido convidada para ir para Cuba para trabalhar e conhecer a 

situação da Saúde Mental, que era considerada o máximo. Fui ver como era e vi 

coisas muito legais, como por exemplo, quando um adolescente era internado 

os pais ficavam juntos dele até que a situação fosse se organizando. O hospital 

de crônicos era terrível como qualquer outro, mas era limpo. Também conheci 

como as pessoas eram tratadas na comunidade e vi que tinham acesso a 

psiquiatras facilmente.  

 Fui para ficar num hotel e, depois, permitiram que eu fosse hospedada em 

casas de família mesmo isso sendo proibido na época. Foi um período muito 

gostoso! Antes de ir, liguei para um amigo para me despedir, pois estava 

decidida a ir embora para Cuba. Ele disse que eu era louca de mudar para lá. 
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Falou que era para eu voltar e ir trabalhar com ele em uma universidade. Com a 

anistia, já era possível a minha contratação. Fiquei um tempo na ilha e depois 

voltei.  

 Minha entrada nessa universidade não foi fácil. Na verdade, todas as 

contratações não foram fáceis. Fui contratada em um convênio médico, na vaga 

de médico. Nossa! O que os médicos ficaram bravos! Logo em seis meses eu 

passei para a faculdade. Eu era considerada professora, não era tratada como 

técnica apesar de não ser concursada. Eu sofri mais com as terapeutas 

ocupacionais do que com os médicos. Sem dúvida nenhuma, eles tinham muito 

respeito pelo meu trabalho. Uma pena eu ter saído de lá para o curso de Terapia 

Ocupacional de outra universidade.     

 E logo em seguida comecei a receber pacientes. Os primeiros foram 

encaminhados pelos médicos da Santa Casa. Parentes e amigos deles, 

geralmente, parentes deles que tinham algum problema. E depois, foram os freis 

saídos do cárcere. Os freis dominicanos foram os primeiros que eu atendi. Foi 

uma experiência que eu nem imaginava. Eu tive a magnífica oportunidade de 

receber argentinos, chilenos que estavam chegando e que traziam escritos sobre 

terapia de torturados. Depois começaram a chegar os resistentes, os exilados 

da Argentina, do Chile, essas coisas. Eu e meu marido atendíamos essas 

pessoas. Eu fui aprendendo a lidar com esse tipo de situação. De alguma forma, 

já tinha feito isso antes com o meu amigo e outros que eu recebia no apartamento 

que era do meu pai ainda.  Depois daquela casa na parte de cima da loja de 

túmulos, meu pai comprou um apartamento em Perdizes. 

 Acredito que uma profissão, ela tem que se fazer por dentro. Ela não pode 

se fazer na sua aparência, o que ela pode fazer politicamente, do que ela vai ser 

feita... Eu acho que ela tem que ser cientificamente, eu não tenho dúvida disso, 

nunca tive. Se eu fosse estudar hoje, só iria estudar isso. Porque isso faz sentido, 

existe um século de prática. Aliás, em 2011 completou um século do surgimento 

da primeira escola de Terapia Ocupacional, aberta em 1911 na Filadélfia. Temos 

um século de prática, agora dá para botar isso no papel. Está fazendo um século! 

Olha que maravilha!  

 A possibilidade de conhecer a profissão por dentro é algo muito 

importante. No me percurso profissional, eu precisei lidar com o que vinha de 

fora. Tinha muita bobagem, isso melhor que aquilo, e onde eu fui conhecer 
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também não era a melhor. Fui conhecer o primeiro hospital psiquiátrico, datado 

de 1200 no Marrocos. Outro de 1400 em São Batilho de Nóbrega na Espanha. 

Eu fui muito cedo buscar uma história, um sentido... Fui para o México e lá 

descobri que existiam muitas comunidades terapêuticas. Todas com um livro 

vermelho que ditavam as regras que vinham dos Estados Unidos. 

 Fui aos Estados Unidos conhecer coisas, fui a Londres, fui à Sant’Anne. 

Fiz todo um percurso de conhecimento para saber como que era essa Terapia 

Ocupacional, de onde ela vinha. Só que ela não vinha de lá, isso tudo é da 

Psiquiatria. Entende? Não fiquei triste quando eu descobri isso, eu fiquei muito 

animada para procurar! Foi quando eu descobri que a origem é da fundação da 

profissão com características muito diferentes da prática médica.  

 O período na França foi muito importante porque acessei a maior 

biblioteca sobre o tratamento moral, como nasceu, toda a história do Pinel, tudo. 

Quer dizer, a França concentrou esses documentos, principalmente em 

Sant’Anne. Mas na hora em que eu desci até a biblioteca, ficava lá no pátio de 

Sant’Anne e vi aqueles trabalhos dos doentes interpretados, analisados, 

interferidos, lidos, explicados, justificados. Em outro momento, fui à Suíça para 

ver o Museu do Inconsciente de lá. Quer dizer, acho que eu tive uma vida de 

ilusão. E as ilusões foram caindo por terra e eu fui lutando para encontrar outro 

sentido. Acho que minha vida profissional se resume a isso. Entende? 

 Eu precisei fazer várias opções de vida para ser a terapeuta ocupacional 

que eu queria. Para eu fazer tudo, viajar, conhecer as coisas, cursos, tudo que 

eu podia. Deixei de lado boa parte da minha vida pessoal. Não aceito que me 

atrapalhem. Quando eu faço uma opção eu não tenho esse negócio de ficar 

“nossa, podia ter feito isso ou podia ter feito aquilo”. Não tenho isso. Mas, foi 

muito difícil também. Às vezes eu pensava que o dinheiro do meu pai poderia ter 

facilitado algumas coisas. Mas eu não tinha essa compreensão, entende. Ele 

queria que eu voltasse para o interior. A compreensão dele não alcançava aonde 

eu cheguei.   

 Uma vez estávamos viajando só os dois de carro e ele falou “vocês 

mulheres chegaram muito mais alto do que eu podia imaginar”. Na verdade, os 

meus dois irmãos logo voltaram para as asas dele enquanto as filhas ficaram 

mais independentes. Eu imagino que era muito complicado para o meu pai, um 

cara que nasceu em 1909, pensar que a filha dele queria só estudar.    
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 O meu primeiro marido me ajudou muito. Parte dele me incentivava e me 

ajudava, ia comigo aos lugares. Hoje vejo que meus companheiros percebiam o 

quanto eu gosto de ser terapeuta ocupacional, de ser uma profissional, o quanto 

esta profissão é importante para mim. Outro que namorou comigo por dois anos 

e meio, dizia que eu seria uma excelente profissional e me incentivava bastante. 

Eles percebiam essa minha... Meus ideais não são de mulheres comuns. Aos 14 

anos, comecei a ler Simone de Beauvoir. Não poderia ter me tornado diferente 

do que sou.  

 Coloco muito desejo na profissão. Hoje mesmo eu estava pensando o 

quanto as pessoas me procuram, recebem e aceitam a minha orientação. Acho 

que eu sou obrigada a ser uma cuidadora porque eu sou de uma família de 

cuidadores. Desde cedo, a nona me levava para fazer parto. Ela era parteira na 

fazenda e fazia todos os partos. Eu nasci na mão dela. Quando encrencava, eu 

ia correndo chamar o Dr. Oscar que morava em frente da minha casa. Eu 

também ajudava o Dr. Oscar: fazia curativos, cuidava de terçol, eu fazia tudo! Ia 

lá e ficava ajudando ele. Eu sou filha de uma família de cuidadores. Dos dois 

lados, as duas avós principalmente.  

 Nossa, meu avó bebia! Chegou o dia em que minha nona dizia “marido é 

da porta para dentro, do portão para fora só é homem”. Ela tinha isso claro. Até 

o dia em que ela falou “esse homem ai vai ficar do portão para fora porque ele 

bebeu”. E ficou! Levou um susto! Depois disso, só bebia leite! Meu pai comprou 

o primeiro carro da cidade e saiu com a capota arriada. Depois, ele bateu o carro 

e quase morreu. O carro ficou embaixo de uma árvore da fazenda até acabar. 

São histórias muito interessantes! Eu me lembro que minha nona contava que o 

meu pai veio estudar no Mackenzie e fugiu. Minha nona falou que se não 

quisesse estudar teria que trabalhar na roça. Aos nove anos, ele estava na roça. 

Depois, foi para o exército, foi ser policial rodoviário e um dia caiu da moto na 

serra de Santos. Minha nona ficou um ano e meio com ele até se recuperar.  

 Ela teve 16 filhos. Então, é uma história de muita gente, muita 

participação. Eu não consigo ser uma pessoa discreta, tranquila, porque era um 

tumulto seguido de outro, uma história seguida de outra história. De todos os 

lados! Eu me lembro do tumulto que era quando o Adhemar de Barros ia passar 

o final de semana na nossa casa, os avôs, os tios.... Todo final de semana tinha 

uma história maluca para acontecer! Em casa também, nós somos seis irmãos. 
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Não é pouca gente também! Sempre muito tumultuado! E eu sempre 

participando do cuidado porque minha mãe estudava o tempo todo. Se a minha 

mãe estudava por que eu não podia estudar? Estudava até depois de casada. 

Quantas vezes eu não via a minha mãe porque ela estava estudando em São 

Paulo! Eu era babá dos meus irmãos! Era um grudado no outro, existia uma 

inteligência, um entusiasmo pelas coisas. Todo mundo era muito entusiasmado 

pelas coisas! Ainda brigamos até hoje, não há muita depressão. Só quando eu 

tentei parar de fumar que fiquei deprimida.  

 Eu tive um casal de tios que foram preciosos. Moravam ao lado da minha 

casa. Ele era marceneiro. Nossa, o que eu aprendi com o meu tio! Passava o dia 

inteiro na casa deles.   Eu aprendi com ele fazer objetos, cortar madeira, sarrafo. 

Essa tia que me ensinou as receitas de doces de todas as frutas. Batata doce, 

limão, figo, abóbora... Eu que mexia o doce para ela. Minha vó cozinhava para 

muitas pessoas, era uma fazenda, então fazia assim um tacho de doce. São 

pessoas que tinham inteligência. Eu sou corintiana por causa dela. Todo mundo 

era, originariamente, palmeirense. Torciam pelo Palestra, como diziam com 

aquele sotaque italiano. Um dia, percebi que ela estava resmungando, brava 

com o jogo, e perguntei o motivo. Disse que as mulheres precisam fazer um 

pouco de oposição ao homem e, por isso, era corintiana.  Sei lá, eu tinha uns 

quatro, cinco ou sete anos.... Naquele dia eu me tornei corintiana também!  

 São figuras que me marcaram definitivamente. Quando eu me separei do 

primeiro namorado lá, ficaram o tempo todo do meu lado, iam dormir escondido 

lá para minha mãe não me bater. Diziam que eu era uma moça preciosa e que 

ele não servia para mim.  Nascer com o ego inflado, vivi com o ego inflado porque 

as pessoas me acham legal, uma pessoa que faz coisas legais. Se você quer 

ouvir a minha trajetória, uma história de quem eu sou, essas pessoas me fizeram. 

São pessoas muito importantes. Meu pai e minha mãe também eram 

importantes. Hoje eu dou mais importância ao meu pai porque ele tinha um senso 

de liberdade que eu não vejo em muitos pais. Ele dizia que homem e mulher são 

iguais e isso me deu liberdade. Minha mãe me exigia tanto que eu ficava exausta, 

digamos assim.  

 Foi heroico da parte do meu orientador ter bancado aquela minha tese de 

doutorado! Naquela banca não tinha nenhuma terapeuta ocupacional só 

psiquiatras! Eles diziam que não entendiam o que eu escrevia. Não é porque 



54 
 

eles não entendem que eu não preciso tentar entender.  Na tese, apresentei 

práticas e elaborações que eu nunca vou perder. Outro brigando por mim na 

banca de mestrado. No exame de qualificação ele disse com todas as letras “não 

quero que você arrote os outros, eu quero que fale de você! Põe um caso porque 

você faz coisas importantes!”.   

 Então, essas pessoas são preciosas, eu nunca vou deixar de pensar 

nisso. Como o Taliberti, que era o professor de Cinesiologia, e que olhava para 

mim e falava “você sabe, responde!”. Ah, são fantásticas essas memórias.... Eu 

mesma nunca contei nada disso para ninguém, então, eu estou começando a 

ficar emocionada.... Realmente, essas pessoas são maravilhosas. São incríveis! 

Tinham tanto afeto por mim, eu via! Eu via respeito, afeto. Eu aprendi que isso 

faz sentido, que as pessoas têm que respeitar sua história, respeitar seu 

momento. Nisso, a minha mãe também foi fantástica. Eu me lembro de coisas 

que eu fazia. Eu me lembro que era mais fácil ensinar uma coisa que para mim 

foi mais difícil aprender. Vamos ensinar as pessoas desde cedo a lidar com o 

que é conhecimento e cultura desde cedo.  

 Eu acho que eu era uma pessoa muito sonhadora, ainda sou, mais o meu 

sonho era do príncipe encantado, de chegar ao conhecimento absoluto. E nem 

existe uma profissão com conhecimento absoluto, talvez a Física, mas não sabia 

disso na ocasião. Todas essas experiências me fizeram uma pessoa inteira. Eu 

sou resultado das pessoas que me amaram e da minha profissão. Dessas duas 

coisas. Uma eu amo, a outra eu fui amada. Mas eu acho que eu fui resultado 

dessas duas coisas. Nunca tinha ficado tão claro. Hoje eu pude transformar em 

palavras curtas. Vamos parar aqui hoje? 
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NEYDE TOSETTI HAUCK 
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UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA REALIDADE 

PESQUISADA 

 

O objetivo inicial de compor um banco virtual de memórias sobre a 

fundação da Terapia Ocupacional em São Paulo por meio de objetos biográficos 

e histórias orais de vida, ao longo do processo de realização da pesquisa, tornou-

se inviável face o conjunto de acervos pessoais das colaboradoras. Ademais, na 

fase de levantamento bibliográfico, localizamos três pesquisadoras que fazem 

referência direta à existência de acervo composto por fontes primárias 

(Magalhães, 1989; Soares, 1991; Benetton, 2001).  Todo o processo de pesquisa 

e, em especial, as contribuições recebidas nos Seminários de Pesquisa do 

Programa de Mestrado, mostraram-nos a importância do tratamento e destino 

destes acervos.  

 Salientamos que, inicialmente, em razão da extinção do Instituto de 

Reabilitação na Reforma Universitária da Universidade de São Paulo ao final da 

década de 1960, supúnhamos que os registros do curso de Terapia Ocupacional 

da entidade tivessem sido extraviados. O que observamos, nesta pesquisa, é 

que ao menos parte deles permaneceu com uma das colaboradoras, que alega 

ter sido furtada e, portanto, não dispor mais destes registros. 

 Primeiramente, por sua representatividade para a construção - mais 

objetiva possível - da memória profissional. Em segundo lugar, o próprio 

manuseio deste material demanda cuidados específicos tanto de arquivamento 

(proteção das folhas com determinados materiais, microfilmagem, etc.) e 

manuseio (utilização de luvas descartáveis, avaliação do grau de deterioração 

dos papéis para permitir o acesso direto ou indireto por microfilmagem, etc.). 

Sobretudo, a necessidade de local adequado para guardar o conjunto de acervos 

pessoais, não apenas no sentido de garantir sua integridade física, mas sua força 

política na medida em que contribuem para a preservação da memória coletiva 

da Terapia Ocupacional.   

 Para nossa grata surpresa, recebemos a notícia de que o acervo 

composto por Soares (1991) foi doado ao curso de Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) na ocasião da aposentadoria da 

pesquisadora, que fora docente desta instituição de ensino. Consideramos que 
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tal iniciativa deve ser lapidada e seguida por outros terapeutas ocupacionais e 

pesquisadores. Porém, constatado o extravio da entrevista de Neyde Tosetti 

Hauck após a doação, inferimos a necessidade imediata de catalogação e 

organização deste acervo, cuja responsabilidade, em nossa perspectiva, é da 

instituição de ensino que o recebeu.   

 Por exemplo, todo acervo pessoal (cadernos, fotografias, livros, cartas, 

etc. originais) dos médicos que fundaram a Faculdade de Medicina e de diversos 

professores foram doados ao Museu Histórico da instituição, que está em plena 

atividade de organização e arquivamento de acervo.  Já a Universidade Federal 

de São Paulo, marcou a efeméride dos 75 anos da Escola Paulista de Medicina 

com a criação com o Projeto 75x75: 75 história de vida para contar os 75 anos 

da EPM/UNIFESP, cujo desdobramento foi a criação do Banco de Memória e 

Histórias de Vida da EPM/UNIFESP para divulgação virtual2 das narrativas 

obtidas.  

 Desta forma, além da confecção do Volume 02 com as cinco histórias de 

vida transriadas e a recuperação da entrevista de Neyde Tosetti Hauck realizada 

por Lea Beatriz Teixeira Soares, como proposta de intervenção na realidade da 

pesquisa, elaboramos cartas de conscientização às colaboradoras de nossa 

pesquisa e às pesquisadoras mencionadas anteriormente sobre a relevância de 

seus acervos e a necessidade de preservação dos mesmos – que serão 

apresentadas na sequência. Sugerimos que, a exemplo de Lea Beatriz Teixeira 

Soares, sejam doados para um curso de Terapia Ocupacional de alguma 

universidade do estado de São Paulo. Com tal estratégia de intervenção, 

acreditamos que será reforçado o compromisso ético e de pertencimento do 

terapeuta ocupacional com o coletivo de profissionais.  

 Ainda nesta linha de raciocínio, é curioso notar que apesar do estado de 

São Paulo concentrar o maior número de profissionais registrados, 

proporcionalmente, é inexpressiva a quantidade de filiados à Associação de 

Terapeutas Ocupacionais do Estado de São Paulo (ATOESP).  Tal constatação 

nos permite inferir a baixa representatividade do órgão na perspectiva dos 

                                                   
22 O endereço eletrônico do Banco de Memórias e História de Vida da EPM/UNIFESP é: 

<http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/bmhv/index.php/o-que-e-historia-oral-de-vida/1-o-projeto-

bmhv>.  

http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/bmhv/index.php/o-que-e-historia-oral-de-vida/1-o-projeto-bmhv
http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/bmhv/index.php/o-que-e-historia-oral-de-vida/1-o-projeto-bmhv
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terapeutas ocupacionais do estado ou, mais criticamente, contatar que os 

mesmos ainda não consolidaram a percepção de serem um coletivo de 

profissionais que necessita de representação. 

 Consideramos que as instituições de ensino – justamente, pela formação 

de novos profissionais e por privilegiarem a realização de pesquisa – são locais   

estratégicos para lidar com o desafio mencionado e, assim, indicamos que tais 

acervos pessoais sejam doados a elas.  Por tal razão, inclusive, privilegiamos a 

participação de três docentes de cursos de Terapia Ocupacional do estado na 

composição da banca de defesa de nosso mestrado.  

   Particularmente, acreditamos que o curso de Terapia Ocupacional da 

Universidade de São Paulo deva administrar uma situação ainda complexa, pois, 

como herdeiro do curso do Instituto de Reabilitação e primogênito de São Paulo, 

teve seus primeiros registros subtraídos e extraviados, além de ter negado a 

equiparação da formação de algumas das primeiras terapeutas ocupacionais da 

cidade, em 1969, na regulamentação da Terapia Ocupacional como de nível 

superior.    

 Considerando o processo de alterações dos projetos propostos pela 

comissão da Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro até o texto aprovado no 

Decreto-lei 938/69, o processo de redemocratização do país com o fim do regime 

militar e o próprio processo de reestruturação do curso da Universidade de São 

Paulo na década de 1980 - que culminará na primeira reestruturação curricular 

do curso de Terapia Ocupacional – e o conjunto das narrativas de nossa 

pesquisa, sugerimos que os processos de validação de diplomas do curso 

técnico expedidos pelo Instituto de Reabilitação como curso superior que foram 

negados possam, inclusive, ser revistos e reconsiderados.  Trata-se de uma 

dívida histórica com as primeiras profissionais da cidade que, em nossa 

perspectiva, repercute na constituição da cultura profissional e, no limite, na 

própria transmissão do conhecimento produzido.  

 Com a doação destes acervos para instituições de ensino superior 

escolhidas pelas colaboradoras e outras pesquisadoras, em médio prazo, os 

cursos se tornaram mais zelosos e atentos com sua própria história e memória 

institucional, valorizando os percursos individuais de seus egressos e a história 

dos profissionais que se engajaram na constituição de seu curso e na formação 

do outros tantos profissionais. Com otimismo, em longo prazo, vislumbramos a 
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realização de novas pesquisas de cunho historiográfico e, com esperança, a 

criação de um grupo interinstitucional de pesquisa.    
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CARTA ÀS COLABORADORAS DA PESQUISA 

 

Prezada colaboradora,  

 

 Um dos objetivos da pesquisa Em Busca de um Ethos: Narrativas da Fundação da 

Terapia Ocupacional em São Paulo (1956-1969), em que você participou como colaboradora 

era compor um banco de memórias sobre a Fundação da Terapia Ocupacional em São Paulo 

por meio de objetos biográficos e histórias orais de vida.  

 Entretanto, todo o processo de realização de pesquisa, seus resultados e, em especial, 

as contribuições recebidas nos Seminários de Pesquisa do Programa de Mestrado Ensino em 

Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), instituição em que nossa pesquisa se insere, 

indicaram a necessidade de refletirmos sobre o destino de todo este material de valor 

inestimável.  

 Primeiramente, por sua representatividade para a construção da memória profissional da 

forma mais objetiva possível. Em segundo lugar, o próprio manuseio destes acervos pessoais 

demanda cuidados específicos tanto de arquivamento (proteção das folhas com determinados 

materiais, microfilmagem, etc.) como de manuseio (utilização de luvas descartáveis, avaliação 

do grau de deterioração dos papéis para permitir o acesso direto ou indireto por microfilmagem, 

etc.). Sobretudo, a necessidade de local adequado para guardar o conjunto de acervos pessoais, 

não apenas no sentido de garantir sua integridade física, mas sua força política na medida em 

que contribuem para a preservação da memória coletiva da Terapia Ocupacional. 

 Para nossa grata surpresa, a terapeuta ocupacional e pesquisadora Lea Beatriz Teixeira 

Soares, autora do livro “Terapia Ocupacional: lógica do capital ou do trabalho?”, relatou-nos ter 

doado o acervo composto no processo de pesquisa de sua dissertação ao curso de graduação 

em Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) na ocasião de sua 

aposentadoria pois foi docente desta instituição de ensino. Consideramos que sua iniciativa deve 

ser lapidada e seguida por outros terapeutas ocupacionais e pesquisadores. 

 Também como exemplo, todo o acervo pessoal (cadernos, fotografias, livros, cartas, etc.) 

dos médicos que fundaram a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e foram 

professores desta escola foram doados ao Museu Histórico da mesma instituição, que se 

encontra em plena atividade de organização e arquivamento de acervo. Já a Universidade 

Federal de São Paulo, marcou a efeméride dos 75 anos da Escola Paulista de Medicina com o 

Projeto 75x75: 75 histórias de vida para contar os 75 anos da EPM/UNIFESP, cujo 

desdobramento foi a criação do Banco de Memória e Histórias de Vida da EPM/UNIFESP para 

divulgação virtual das narrativas obtidas e acolhimento de novos colaboradores. 

 Desta forma, gostaríamos de sugerir a todas as colaboradores da pesquisa Em Busca 

de um Ethos: Narrativas da Fundação da Terapia Ocupacional em São Paulo (1956-1969) 

que, a exemplo da Profª Drª Lea Soares, doem seus acervos pessoais para um curso de 

Terapia Ocupacional de uma das universidades paulistas: Universidade Federal de São 
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Paulo (UNIFESP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Estadual de 

São Paulo (UNESP) e Universidade de São Paulo (USP), campus de São Paulo e Ribeirão 

Preto. 

 Com a doação de seu acervo pessoal para uma das instituições públicas de ensino do 

estado, em médio prazo, acreditamos que os cursos possam se tornar mais zelosos com sua 

própria história e memória institucional, além de valorizar os percursos individuais de seus 

egressos e a história dos profissionais que se engajaram na constituição de seu curso e na 

formação de outros tantos profissionais. Com otimismo, em longo prazo, vislumbramos a 

realização de novas pesquisas de cunho historiográfico e, com esperança, a criação de um grupo 

interinstitucional de pesquisa. 

 É importante reforçarmos que em razão do compromisso ético e de colaboração 

estabelecidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sua identidade e vinculação 

institucional foram preservadas na análise dos dados da pesquisa. A qualquer momento, em 

caso de dúvida, você poderá entrar em contato por: 

 a) Telefone: (11) 99723-0736 e (19) 99331-6226 

 b) E-mail: danielamelo.to@gmail.com 

 c) Centro de História e Filosofia da Universidade Federal de São Paulo (CeHFi-

 UNIFESP): Rua Loefgreen, 2032 – Vila Clementino, São Paulo/SP – Telefones: 

 (11) 5576-2828 ramal 2533 ou (11) 5084-8582. 

 Mais uma vez, agradecemos sua generosa colaboração na preservação da memória da 

Terapia Ocupacional em São Paulo por meio de nossa pesquisa!  

Cordialmente, 

 

 

Daniela Oliveira de Carvalho Veríssimo e Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:danielamelo.to@gmail.com
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CARTA ÀS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS E PESQUISADORAS 

 
Prezada colega terapeuta ocupacional e pesquisadora, 

 

A pesquisa Em busca de um Ethos: Narrativas da Fundação da Terapia Ocupacional 

na Cidade de São Paulo (1956-1969), inserida no Programa de Pós-Graduação Ensino em 

Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) sob orientação do Prof. Dr. Dante Marcello 

Claramonte Gallian, teve como principais objetivos: a) Identificar características comuns aos 

terapeutas ocupacionais, isto é, o ethos deste grupo, por meio da história oral de vida dos 

primeiros profissionais da cidade de São Paulo; b) compreender a fundação da Terapia 

Ocupacional na cidade de São Paulo na perspectiva dos profissionais engajados neste processo 

e c) compor um Banco Virtual de Memórias da Terapia Ocupacional em São Paulo. 

O objetivo de compor um banco virtual de memórias sobre a fundação da Terapia 

Ocupacional em São Paulo por meio de objetos biográficos e histórias orais de vida, ao longo do 

processo de realização da pesquisa, tornou-se inviável face o conjunto de acervos pessoais das 

colaboradoras. Ademais, na fase de levantamento bibliográfico, localizamos três pesquisas que 

fazem referência direta à existência de acervo composto por fontes primárias, sendo uma delas 

conduzida por você. Desta forma, todo o processo de pesquisa, os resultados obtidos e, em 

especial, as contribuições recebidas nos Seminários de Pesquisa do Programa de Mestrado, 

mostraram-nos a importância do tratamento e destino destes acervos de valor inestimável para 

a preservação de nossa memória profissional.  

Primeiramente, por sua representatividade para a construção - mais objetiva possível - 

da memória profissional. Em segundo lugar, o próprio manuseio deles demanda cuidados 

específicos tanto de arquivamento (proteção das folhas com determinados materiais, 

microfilmagem, etc.) e manuseio (utilização de luvas descartáveis, avaliação do grau de 

deterioração dos papéis para permitir o acesso direto ou indireto por microfilmagem, etc.). 

Sobretudo, a necessidade de local adequado para guardar o conjunto de acervos pessoais, não 

apenas no sentido de garantir sua integridade física, mas sua força política na medida em que 

contribuem para a preservação da memória coletiva da Terapia Ocupacional.    

Para nossa grata surpresa, recebemos a notícia de que o acervo composto pela 

terapeuta ocupacional e pesquisadora Lea Beatriz Teixeira Soares, autora do livro “Terapia 

Ocupacional: lógica do Capital ou do trabalho?”, foi doado ao curso de Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) na ocasião de sua aposentadoria pois foi docente 

desta instituição de ensino. Consideramos que a iniciativa desta terapeuta ocupacional deve ser 

lapidada e seguida por outros terapeutas ocupacionais e pesquisadores. 

Também como exemplo, todo acervo pessoal (cadernos, fotografias, livros, cartas, etc. 

originais) dos médicos que fundaram a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(USP) e de diversos professores foram doados ao Museu Histórico da instituição, que está em 

plena atividade de organização e arquivamento de acervo.  Já a Universidade Federal de São 
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Paulo, marcou a efeméride dos 75 anos da Escola Paulista de Medicina com a criação com o 

Projeto 75x75: 75 história de vida para contar os 75 anos da EPM/UNIFESP, cujo desdobramento 

foi a criação do Banco de Memória e Histórias de Vida da EPM/UNIFESP para divulgação virtual 

das narrativas obtidas e acolhimento de novos colaboradores.  

Desta forma, gostaríamos de sugerir a outras terapeutas ocupacionais pesquisadoras que, a 

exemplo de Lea Beatriz Teixeira Soares, doem seus acervos pessoais para um curso de 

Terapia Ocupacional de uma das universidades paulistas: Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Estadual de 

São Paulo (UNESP) e Universidade de São Paulo (USP), campus de São Paulo e Ribeirão 

Preto. Consideramos que estas instituições de ensino são locais estratégicos de construção e 

preservação da memória profissional por formarem novos profissionais e por privilegiarem a 

realização de pesquisas.   

Assim, acreditamos que será reforçado o compromisso ético e de pertencimento do 

terapeuta ocupacional com o coletivo de profissionais. Com a doação destes acervos para 

instituições de ensino superior escolhidas pelas colaboradoras e outras pesquisadoras, em 

médio prazo, os cursos se tornaram mais zelosos e atentos com sua própria história e memória 

institucional, valorizando os percursos individuais de seus egressos e a história dos profissionais 

que se engajaram na constituição de seu curso e na formação do outros tantos profissionais. 

Com otimismo, em longo prazo, vislumbramos a realização de novas pesquisas de cunho 

historiográfico e, com esperança, a criação de um grupo interinstitucional de pesquisa. 

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos e, a qualquer momento, 

você poderá entrar em contato por:  

a) Telefone: (11) 99723-0736 ou (19) 99331-6226 

b) E-mail: danielamelo.to@gmail.com 

c) CeHFi-UNIFESP: Rua Loefgreen, 2533 – Vila Clementino, São Paulo-SP – Tels.: (11) 

5576-2828 ramal 2533 ou (11) 5084-8582 

Cordialmente, 

Daniela Oliveira de Carvalho Veríssimo e Melo 
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Nota única do Diário de Campo 

 

 

 

Sou terapeuta ocupacional. Pertenço à comunidade de destino desta 

pesquisa. As histórias de minhas colegas de profissão reverberaram em 

minha vida com intensidade inenarrável. Sinto-me privilegiada por 

encontra-las, por conhece-las. Sinto uma profunda gratidão à cada uma 

delas. Sou grata à vida por possibilitar estes encontros. Houve dias em 

que não sabia o que vestir. Meses para acertamos uma data. Anos 

assimilando tudo aquilo que escutei pessoalmente. Ouvindo repetidas vezes 

as gravações enquanto dirigia ou cozinhava. Suas dores foram minhas 

dores. Suas alegrias, minhas alegrias. Nossa profissão. Nossa História. 

Empatia. Essas histórias de vida fazem parte do que sou agora. 

Antropofagia modernista. Namastê.   


