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INTRODUÇÃO 

Este texto tem o objetivo de refletir 

sobre a aplicação das ocupações no cuidado a pessoa 

em situação de sofrimento mental, articulando essas 

experiências com a história da saúde mental no 

Estado do Pará. 

Ao longo da historia da humanidade, o 

entendimento sobre a dimensão do processo saúde e 

doença, assim como, as questões de ordem sócio-

cultural, econômica e religiosa influenciaram a 

concepção e a aplicabilidade da clínica predominante 

em cada período. Nesse sentido, percebe-se que o 

entendimento das ocupações e sua utilização no 

contexto da saúde mental, esteve bastante ligado a 

tais questões. 

Sob essa perspectiva, é destacado  a 

relevância de compreender  o referido processo no 

contexto paraense, abordando  períodos históricos, 

concomitantemente à reflexão quanto aos tratamentos 

dispensados às pessoas com transtorno mental e a 

maneira como as ocupações foram percebidas ao 

longo do mesmo. 

 

SOBRE O USO DAS ATIVIDADES 

OCUPACIONAIS NA SAÚDE MENTAL: 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

PARAENSE 
 

Registros apontam que a Santa Casa de 

Misericórdia era, inicialmente, onde se abrigavam as 

pessoas com transtornos mentais no Pará. Por volta 

de 1830, ocorreu a transferência dos internos da 

Santa Casa, após um paciente extremamente agitado, 

ter danificado as instalações da instituição. Naquela 

ocasião, os pacientes foram transferidos para o asilo 

do Tucunduba, espaço onde eram também abrigados 

os pacientes com hanseníase e elefantíase 

(LOUREIRO¹). Àquela época, os espaços  apenas  

abrigavam pessoas com transtornos mentais na 

tentativa de acolher uma necessidade emergente, não 

possuindo um fim terapêutico em si.Porém, o 

convívio com pessoas que sofriam de doenças 

infecto-contagiosas e a precariedade da assistência 

prestada às pessoas com transtornos mentais, levou as 

autoridades a construírem o “Hospício dos 

Alienados”, inaugurado em 27 de agosto de 1892, 

sob a administração da coordenadoria da Santa Casa. 

Nesse espaço, deram-se os primeiros passos quanto a 

utilização de recursos terapêuticos que já vinham 

sendo empregados no mundo psiquiátrico, tendo 

como destaque as duchas e os aparelhos de 

balneoterapia (LOUREIRO¹). 

Entretanto, mesmo que no mundo se 

acompanhassem transformações relacionadas à 

concepção de doença mental trazida pelos trabalhos, 

por exemplo, de Pinel e Freud (onde a compreensão 

do processo de adoecimento psíquico e sua 

terapêutica perpassavam por questões relacionadas, 

entre outros fatores, pela psiquê e pela terapia por 

meio do trabalho), ainda era forte o entendimento da 

população e das autoridades locais, de que as pessoas 

com desordens psíquicas estavam possuídas por 

forças malignas. Nesse sentido, utilizavam-se no 

cenário paraense, troncos, correntes, camisas de força 

e cadeias como forma de tratamento (LOUREIRO¹; 

SIQUEIRA²). Outra situação problemática era as 

constantes denúncias sobre as dificuldades que essas 

pessoas vivenciavam em decorrência da deficitária 

assistência, que levava muitos internos à morte 

(MEDEIROS apud RESENDE³).  

LOUREIRO¹ e SIQUEIRA² discorrem 

que estas constatações e o retorno à capital paraense 

do médico Izidoro Ribeiro, que foi influenciado pelos 

preceitos pinelianos- de implementação de terapias 

objetivando a reorganização moral e ocupacional da 

pessoa, capaz de torná-la apta ao convivo social- 

foram fundamentais para a retirada de alguns 

instrumentos violentos e implantação da hidroterapia 

e da convulsoterapia pelo eletrochoque.  

Em 1937, o Hospício dos Alienados 

passou a ser chamado de Hospital Juliano Moreira, 

em homenagem ao ilustre psiquiatra, que morreu 

naquele mesmo ano. Em 1964, no contexto nacional  



do golpe militar, assumiu a direção do hospital o Dr. 

Dorvalino Braga que já havia sido diretor em 1955 

(SIQUEIRA¹).  

 

Desde o início de sua gestão, esse 

médico implantou inovações como a praxiterapia ou 

terapia pelo trabalho; desenvolveu o que chamaram 

de Terapia Ocupacional, utilizando artesanato e 

pintura; empregou as festas folclóricas como boi-

bumbá e, no ano de 1967, construiu um parque na 

área externa da instituição, tanto para fins recreativos 

como para que os clientes pudessem receber seus 

familiares nos dias destinados a visitas. Nesse 

sentido, esses acontecimentos foram um marco na 

história da Psiquiatria paraense, uma vez que 

,gradativamente, o tratamento dos enfermos mentais 

passou a ser direcionado a novos caminhos e 

possibilidades (LOUREIRO¹). 

Observa-se que a utilização das 

ocupações no contexto da saúde mental paraense, 

mostra evidências a partir desses achados, por meio 

da compreensão que este médico possuía sobre a 

importância do engajamento em ações ou tarefas no 

processo de tratamento das pessoas com transtornos 

mentais, tornando-se uma personalidade significativa 

na medida em que alavancou o emprego de 

atividades produtivas, manuais, expressivas e de lazer 

como ferramentas para alcançar relevantes melhoras 

aos internados. De modo geral, modificou também, a 

concepção de tratamento, que não era mais, somente, 

repressora ou filantrópica, mas que dispensava um 

olhar diferenciado, quando abria espaços para a 

expressividade e aproximação, de maneira 

acolhedora, dos pacientes e seus familiares.  

Ressalta-se que o emprego das 

ocupações enquanto ferramentas interventivas, a 

nível mundial, constam desde a Idade Antiga 

utilizadas como possibilidade de afastar os maus 

espíritos. Passou pela Idade Média como período de 

desprezo em sua utilização e retornou, efetivamente, 

após a Revolução Francesa (1789) que trouxe as 

concepções de Pinel, tornando a terapia pelo trabalho 

uma realidade que se expandiu no mundo 

(RESENDE
3
). Entretanto, sofreu interferências com o 

cientificismo, predominante no século XIX, e após as 

Grandes Guerras Mundiais, passou a se discutir o 

sistema de internação e precariedade da assistência 

psiquiátrica, levando a sistematização das 

comunidades terapêuticas, por exemplo, e a 

expressiva experiência italiana de 

desinstitucionalização que culminou com a tão 

conhecida “Reforma Psiquiátrica” (AMARANTE
4
). 

 O hospital Juliano Moreira, atendia 

casos agudos e crônicos de todo o Estado, assim 

como do Maranhão, Acre, Amapá e Amazonas 

(SIQUEIRA²). Foi necessário ocorrer o desabamento 

do setor feminino, por volta de 1978 e 1 ano depois, 

um incêndio que destruiu parte do hospital, para que 

ele fosse desativado, já que se encontrava em 

condições precárias de estrutura, material e equipe 

técnica (LOUREIRO¹).  

Estes eventos levaram à alta de alguns 

internados que possuíam vínculo familiar e à 

transferência de outros para o Centro Integrado de 

Assistência Social do Pará (CIASPA), inaugurado em 

1982. Este Centro baseava-se em uma proposta de 

atendimento agrícola, tendo por finalidade abrigar 

pessoas com transtornos mentais crônicos, egressos 

do Juliano Moreira e, posteriormente, da Fundação 

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), que 

era responsável por sua gerência técnico-

administrativa (BEZERRA; MACHADO
5
; 

LOUREIRO¹; MENDES; LUCENA apud ABDUL-

KHALEK; BORGES
6
).  

Segundo Bezerra e Machado
5
, a 

instituição objetivava proporcionar atendimento e 

acolhimento, reabilitando-os para o convívio familiar, 

no caso daqueles que possuíam, assim como, à 

participação social por meio de atividades que 

estimulassem em larga escala, suas capacidades 

laborativa e seu potencial preservado. Neste espaço, 

posteriormente, desenvolveram-se ações 

favorecedoras da expressão dos usuários, dentre elas 

destacaram-se os desenhos, pintura, argila, canto, 

dança e teatro, além de eventos que estimulavam o 

contato dos clientes com elementos culturais, 

artísticos e recreativos. Criaram-se também, espaços 

destinados ao intercâmbio entre equipe, família e 

pacientes e o desenvolvimento de diversas oficinas, 

dentre elas, as de madeira, copa e cozinha, tapeçaria, 

costura, horticultura, jardinagem e avicultura           

(BEZERRA; MACHADO
5
; NORONHA; 

NORONHA
7
). 

A criação do CIASPA no Pará 

desenvolveu-se a partir de mudanças que foram 

efetivadas no campo da saúde mental à nível 

nacional, por meio da qual buscava-se transformar a 

assistência a esse público através da redução de 

serviços de internação e criação de atendimentos 

extra-hospitalares. Deste modo, o emprego de 

atividades agrícolas, nessa instituição, demonstrava 

sua similaridade com o restante do país, uma vez que, 

seguiu-se da utilização dos trabalhos terapêuticos 

para as atividades baseadas na agricultura, e também, 

apontou para o desenvolvimento de outros tipos de 

ocupações que estimulavam habilidades dos 

internados, assim como sua participação e integração 

com o seio familiar e a sociedade de maneira geral, 

quando proporcionavam espaços para trocas e 

inserção em atividades sócio-culturais.  

A FHCGV, já referida anteriormente, 

surgiu a partir das reivindicações dos trabalhadores 

do setor psiquiátrico, que entendiam a necessidade de 

melhorias neste campo. Fundada em 1989, essa 



instituição representou um salto na assistência às 

pessoas com transtornos mentais (GALVÃO; 

LOBATO
8
).  Moraes, Campos e Barbosa

9
, discorrem 

sobre o Grupo Expressão e Movimento (GEM), 

desenvolvido a partir de 1990 nesse hospital, onde 

utilizavam-se atividades recreativas, dança e teatro. 

Inicialmente, as ações desenvolvidas possuíam 

caráter empírico e a partir de 1992, gradualmente, 

passaram a ser sistematizadas, tornando-se um grupo 

terapêutico. 

Observa-se que os achados referentes à 

utilização de atendimentos grupais na FHCGV 

demonstraram que o tratamento dispensado as 

pessoas com transtornos mentais, de fato, encontrava 

novos horizontes. Esses acontecimentos apontavam 

para o emprego ordenado das ocupações na saúde 

mental local, enquanto forma de tratamento que 

possibilitava melhoras significativas.   

Após a efetivação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), houve a necessidade de se repensar a 

assistência aos enfermos psíquicos, o que levou a 

Secretaria Executiva de Saúde Pública (SESPA), a 

implantar 7 pólos de saúde mental, distribuídos em 

locais estratégicos de Belém, visando atender uma 

população de até 50.000 habitantes. Eles 

funcionavam como ambulatórios especializados nos 

quais equipes multidisciplinares passaram a intervir 

com as pessoas que sofriam de transtornos mentais, 

em ambiente extra-hospitalar, assim como através do 

Hospital-Dia (SANTOS
10

; PINTO¹¹).  

Destaca-se que a nível nacional, o 

Ministério da Saúde, lançou a portaria nº 224 de 

1992, a qual efetivou a implantação dos Centros de 

Atenção Psicossocial- CAPS, que naquele momento, 

funcionariam como unidades de saúde locais ou 

regionalizadas e intermediárias ao atendimento 

ambulatorial e à internação hospitalar (BRASIL¹²). 

Estes fatos impulsionaram a SESPA a expedir em 30 

de julho de 1997 a portaria nº 193, criando 8 CAPS 

no Estado, que substituíram os pólos de saúde 

mental. As localidades beneficiadas foram: o bairro 

da Nova Marambaia, Pedreira, Tucunduba, 

Cremação, Icoaraci, Reduto, além dos municípios de 

Castanhal e Altamira (DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ 

apud ABDUL-KHALEK
6
). 

Neste período, NASCIMENTO¹³ 

descreve o surgimento da Política Municipal de 

Saúde Mental, baseada nos princípios do SUS e da 

Reforma Psiquiátrica, voltada para a criação e 

expansão da oferta de serviços substitutivos. As 

principais ações desta política foram: a criação do 

Centro de Atenção em Saúde Mental para adultos 

(CASA Mental do adulto) em julho de 1997; a 

criação da CASA Mental da Criança e do 

Adolescente, em março de 1998; a criação dos Pólos 

de Saúde Mental nos Distritos de Icoaraci e 

Mosqueiro; a estruturação das Unidades Básicas de 

Saúde, com capacitação das equipes e 

disponibilização de psicotrópicos e a publicação da 

Lei Municipal de Saúde Mental nº 7.892, em 07 de 

julho de 1998. 

Galvão e Lobato
9
 apontam que esta 

legislação local foi inspirada no Projeto de Lei de 

autoria do Deputado Federal Paulo Delgado e 

regulamentou os serviços de saúde mental no 

município de Belém que entre outros aspectos, vedou 

a edificação e o aumento de hospitais psiquiátricos, 

proibiu a utilização de métodos terapêuticos que 

fossem violentos e desumanos, instituiu a internação 

de pessoas com transtornos mentais em leitos de 

hospitais gerais, fortaleceu os centros de atenção 

diária e a definição dos direitos das pessoas com 

transtornos mentais. 

Destaca-se a relevância desses 

acontecimentos, pois, além de modificarem a 

assistência prestada às pessoas com transtornos 

mentais, expressa pela transferência da atenção que 

anteriormente centrava-se nos hospitais, e a partir de 

então, desloca-se para os serviços existentes na rede 

denominada substitutiva, proporcionaram também, 

novas abordagens no atendimento a esse público, o 

que refletiu diretamente sobre o uso das ocupações 

no contexto da saúde mental, pois tornou-se 

fundamental a estruturação de tarefas e fazeres, que 

proporcionassem a reestruturação psicossocial das 

pessoas atendidas. 

Atualmente, a rede substitutiva ao 

modelo hospitalocêntrico, ainda vem sendo 

construída no Pará, contudo, nos 3 últimos anos, a 

construção da Rede de Atenção em Saúde Mental no 

Estado vem dando um salto quantitativo e qualitativo, 

pois segundo o Ministério da Saúde (BRASIL
14

) o 

Pará contava até 2010, com 39 CAPS, sendo 20 

CAPS tipo I, 11 CAPS II, 1 CAPS III, 2 CAPSi, 5  

CAPSad e 1 Residência Terapêutica. 

Os CAPS hoje são o serviço central na 

rede de atenção em saúde mental e objetivam prestar 

assistência a seus usuários com atividades de várias 

modalidades, como o atendimento individual 

(medicamentoso, psicoterápico e de orientação), 

atendimentos grupais de psicoterapia, grupo 

operativo, oficinas terapêuticas e atividades 

socioterápicas, visitas domiciliares, atendimento aos 

familiares além de atividades comunitárias, 

objetivando a integração da pessoa com transtorno 

mental na comunidade, favorecendo sua admissão na 

sociedade (BRASIL¹²). 
Sob essa perspectiva, destaca-se o 

quanto os CAPS foram fundamentais para que a rede 

de assistência em saúde mental estivesse estruturada, 

não somente do ponto de vista institucional, mas 

enquanto serviço que valoriza as ocupações e sua 

aplicabilidade no tratamento das pessoas que 

vivenciam o sofrimento psíquico, expressa por meio 



da gama de atividades que essa instituição dispõe 

para o atendimento dos usuários e familiares, 

valorizando suas habilidades, competências e sua 

relação com o meio social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As transformações psiquiátricas à nível 

estadual, foram construídas a partir dos 

acontecimentos ocorridos nas esferas internacional, 

nacional e local, em que o Pará, seguiu sua trajetória, 

ainda que em alguns momentos os processos de 

transformação tenham ocorrido tardiamente, se 

comparado aos movimentos e experiências das 

grandes capitais do Brasil. 

Entretanto, não foi diferente do restante 

da nação quando se tratava da utilização das 

ocupações seguindo uma  seqüência de 

acontecimentos envolvendo  desde o descaso até a 

implantação de ofícios e tarefas enquanto 

possibilidade de intervenção significativa, capaz de 

proporcionar saúde, bem estar e (re) organização das 

pessoas que vivem com sofrimento psíquico. 
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