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Há 44 anos (1974), antes da fundação do Ges.TO, Rui Chamone Jorge inaugurou o
Ser.TO - Serviço de Terapia Ocupacional - uma clínica anexa ao Hospital Santa Clara,
onde fazia atendimentos utilizando a abordagem da Psicoterapia Ocupacional. Dessa
prática, originou o seu primeiro livro: “Chance para uma Esquizofrênica”, concretizando
sua sistematização sobre a profissão. No ano seguinte (1975), criou um curso de
formação em Psicoterapia Ocupacional, diante da demanda de um grupo de psiquiatras
que queriam discutir sobre a indicação de pacientes para tratarem com o modelo
proposto por ele. Nomeou esse curso de Cies.TO - Ciclo de Estudos de Terapia
Ocupacional - e como metodologia de estudo adotou a experimentação de atividades
manuais que aconteciam em várias oficinas. As vivências eram analisadas de forma a
construir conhecimento sobre quem fazia as atividades, e aprofundar na teoria e
técnicas utilizadas. Em outras palavras, o professor Chamone utilizava a própria
abordagem da Psicoterapia Ocupacional como forma de ensino e aprendizagem. A cada
nova turma que se formava, naturalmente, exigia maior investimento em carga/horária
de estudo.

Em 1981, totalizando 10 ciclos de formação concluídos, Rui Chamone publica o livro
“Terapia Ocupacional Psiquiátrica - Aperfeiçoamento” como resultado dos 5 anos de
existência do Cies.TO. Paralelo ao desdobramento e amadurecimento da obra do
professor, a profissão também crescia em todo país. Logo, o programa do Cies.TO foi
modificado e passou a ser oferecido também em outros estados, como Rio de Janeiro
e Bahia.
No momento em que o Professor Rui Chamone atinge o auge de sua maturidade técnica
e teórica (1988), cria, com um grupo de profissionais, cria o Ges.TO. Como fruto desse
momento, a sua prática e teoria se fundem, impulsionando a construção do “Museu
Didático de Imagens Livres”, que leva a público os principais conceitos de sua base
científica, registrados nos livros “Psicoterapia Ocupacional”, o “O Objeto e a
Especificidade da Terapia Ocupacional” e “Museu Didático de Imagens Livres Prof. Rui
Chamone Jorge”, sendo este último concluído e publicado com a colaboração de seus
seguidores. O Museu foi exposto, pela primeira vez, em 26 de agosto de 1993 e o Ges.to
continua como guardião da história particular deste grande pesquisador, disseminando
o conhecimento universalizado. Poucos dias depois desta primeira exposição, nesse
mesmo ano, aos 52 anos, Professor Rui Chamone Jorge morre.
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Os integrantes do Ges.TO deram mantiveram o grupo, aprofundando nos
conhecimentos deixados. Após sua morte, foi o momento em que o grupo contou com
o maior número de participantes, mas desde sua criação as reuniões acontecem
sistematicamente toda semana.
Em 2014 viu-se a necessidade de reestruturar o grupo, alinhar as expectativas e traçar
um caminho a ser seguido, então com ajuda de um profissional especializado, fez-se o
planejamento estratégico do Ges.TO. Como resultado dessa imersão foram levantados
princípios como a ética, o cuidado, a inovação, a generosidade e o compromisso. Além
disso, foram criadas a missão de preservar, desenvolver e difundir a obra e a visão de
estabelecer a psicoterapia ocupacional como uma ciência de reabilitação.
Outro desdobramento do planejamento estratégico foi a atualização jurídica do grupo
(2018), comprovando a sua existência jurídica ao longo de todos esses anos, e
permitindo ampliação das atuações.

Atualmente, o Ges.TO continua desenvolvendo a teoria do professor Rui Chamone e
renovou o desejo de compartilhar o conhecimento adquirido em formato de cursos. Para
acompanhar o desenvolvimento tecnológico que tem acontecido, inclusive na área do
ensino e pesquisa, os integrantes estão buscando se capacitar para lançar o Ges.TO
na Web. Uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba também foi estabelecida,
gerando o Ges.TO UFPB que propõe ações de educação permanente e pesquisa.
Em setembro deste ano, o Gesto completa 30 anos de história! São 30 anos de estudo,
dedicação, trabalho, amizade, amor e gratidão! O GES.TO é aberto a todas as pessoas
que desejam aprofundar no conhecimento do uso da atividade livre e criativa como
instrumento terapêutico.
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