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Resumo
Partindo dos pressupostos conceituais sobre 

território usado de Milton Santos,o estudo visa 

discutir os entrecruzamentos da terapia ocu-

pacional com a ação territorial, apresentando 

suas possibilidades e limites a partir de um 

relato de experiências na Atenção Básica em 

Saúde no Brasil. Foi realizada aleitura atenta 

de relatórios técnicos, anotações em prontuá-

rios, trabalhos enviados a eventos e fotografias 

como bases para a escrita e análise das vivên-

cias.Os resultados foram apresentados sob a 

perspectiva territorial local, em duas vertentes 

de análise: “Território e ações coletivas”, com 

intuito de apresentar a articulação da rede e 

alternativas de gestão territorial; e “Singula-

ridades: o território enquanto instrumento de 

ação”, com apresentação de práticas que utili-

zaram-se do território enquanto instrumento 

de trabalho no âmbito individual de interven-

ção. Aponta-se como reflexão a visualização do 

território não apenas como lócus de interven-

ção do terapeuta ocupacional, mas também 

como um instrumento de potencialização da 

atenção terapêutica e viabilização de inserção 

e participação social, uma vez que proporciona 

a articulação das ações do terapeuta ocupacio-

nal com a vida cotidiana dos sujeitos e comuni-

dades assistidas.
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Abstract 
Based on the conceptual assumptions about 

territory used by Milton Santos, the study aims 

to discuss the intersections of occupational 

therapy with territorial action, presenting their 

possibilities and limits based on report experience 

in Primary Health Care in Brazil. A careful reading 

of technical reports, handbook notes, papers sent 

to events and photographs as basis for writing 

and analysis of experiences were carried out. The 

results were presented under the local territorial 

perspective, in two aspects of analysis:  “Territory 

and collective actions”, aiming to present the 

network and territorial management alternatives 

articulation; and “Singularities: the territory as 

an instrument of action”, with the presentation 

of practices which were used from the territory 

as an instrument of work in the individual scope 

of intervention. It is pointed out as reflection the 

visualization of the territory not only as locus of 

intervention of the occupational therapist, but 

also as an instrument of potentialization of the 

therapeutic attention and viability of insertion 

and social participation, once it has provided the 

articulation of the actions of the occupational 

therapist with the everyday life of the individual 

and assisted communities.
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Resumen
A partir de los presupuestos conceptuales so-

bre territorio usado de Milton Santos, el estu-

dio busca discutir los entrecruzamientos de la 

terapia ocupacional con la acción territorial, 

presentando sus posibilidades y límites a par-

tir de un relato de experiencias en la Atención 

Básica en Salud en Brasil. Se realizó la lectura 

atenta de informes técnicos, anotaciones en 

prontuarios, trabajos enviados a eventos y foto-

grafías como bases para la escritura y análisis 

de las vivencias. Los resultados fueron presen-

tados bajo la perspectiva territorial local, en 

dos vertientes de análisis: “Territorio y acciones 

colectivas”, con el propósito de presentar la ar-

ticulación de la red y alternativas de gestión 

territorial; y “Singularidades: el territorio como 

instrumento de acción”, con presentación de 

prácticas que se utilizaron del territorio como 

instrumento de trabajo en el ámbito individual 

de intervención. Se apunta como reflexión la 

visualización del territorio no sólo como locus 

de intervención del terapeuta ocupacional, 

sino también como un instrumento de poten-

ciación de la atención terapéutica y facilitación 

de inserción y participación social, una vez que 

proporciona la articulación de las acciones del 

terapeuta ocupacional con la vida cotidiana de 

los sujetos y las comunidades asistidas.
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