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GES.TO
Grupo de Estudos Profundos de

Terapia Ocupacional, instituição

filantrópica, fundada em 1988, pelo

professor Rui Chamone Jorge. É

aberto a todos que desejam se

aprofundar no conhecimento do

trabalho / fazer humano como

recurso terapêutico. 



Objetivo

Apresentar as atividades

desenvolvidas pelo GES.TO, como

parte da celebração de seus 30

anos de existência.



Meto
dolog
ia

Este levantamento foi

realizado a partir dos

dados contidos nos

Relatórios Executivos  dos

cadernos  publicados pelo

GES.TO, e no livro de

assinaturas deste grupo.



AÇÕES DESENVOLVIDAS

resultados

EVENTOS
Organizamos 85

eventos dentre cursos, 

workshops, palestras,

exposições.

ENCONTROS
Em 30 anos realizamos

1337 encontros, com

frequência mínima

semanal.

Em 29 ações organizadas

por terceiros, com

workshop's, exposições,

entre outros.

PARTICIPAÇÃO



R 
E 
S 
U 
L 
T 
A 
D 
O 
S

663
Reuniões Técnicas

270
Grupo de Estudos do Museu Didático de Imagens Livres

Professor Rui Chamone Jorge

37
Exposições do Museu Didático de Imagens Livres Professor

Rui Chamone Jorge

53
Supervisões de Leitura

6
Grupos de Formação Profunda

345
Reuniões de Planejamento e Gestão



As Reuniões Técnicas

representam quase metade

das ações deste grupo; e são

compostas por: estudos de

textos; discussões e

apresentações de textos

pelos integrantes do grupo e

por convidados; estudos de

casos clínicos, e elaboração

de conteúdos para cursos e

outros eventos.

Carac
terísti
cas



Reuniões de

Planejamento e Gestão 

têm por objetivo a

discussão de aspectos

financeiros e legais do

grupo; planejamento e

organização de eventos e

exposições do museu,

realização de assembleias,

e planejamento

estratégico do grupo. 

Estas atividades

foram

constantes ao

longo destes 30

anos.



O Grupo de Estudos

Do Museu Didático de

Imagens Livres Prof.

Rui Chamone Jorge foi

criado para dar

continuidade a

organização do 

Museu, fundado em

1992. Esta atividade

durou até os anos

2000.

Deste sua fundação, o 

Museu Didático de

Imagens Livres Prof.

Rui Chamone Jorge foi

exposto, em média, 1

vez por ano. Este é um

museu itinerante e

possui mais de 3000

obras catalogadas.



As Supervisões de leitura, 

e os Grupo de Formação

Profunda tiveram como

objetivo,

respectivamente,  atender

demandas relativas à

formação dos recém

integrados no GES.TO e

daqueles que

frequentaram algum

CIESTO.

Os Ciclos de Estudos de

Terapia Ocupacional -

CIESTO foram oferecidos

pelo Prof. Rui, à partir de

demandas de

profissionais, que queriam

aprofundar seu

conhecimento em Terapia

Ocupacional. Esta

formação foi equivalente

a um curso de

 especialização de 360

horas. 



As Supervisões de

leitura, eram

destinadas à

assistência aos novos

integrantes do

GES.TO,  que não

frequentaram nenhum

CIESTO. Ocorreram ao

longo dos anos de

1990 a 1998.

Os Grupos de

Formação Profunda,

eram grupos de

vivência e estudos

destinado aos mais

antigos integrantes do

GESTO que

frequentaram algum

CIESTO. Foram

realizados ao longo de

1991.



Reuniões Técnicas

Têm como objetivo:

Fundamentar e subsidiar as

ações do GES.TO no

cumprimento de sua

missão.

Missão
Preservar, desenvolver e difundir o

pensamento e a obra do Prof. Rui Chamone

Jorge, garantindo a perpetuação da teoria, do

modelo e método da Psicoterapia

Ocupacional.



Consistem
em:

Estudo de textos, apresentações de textos,

elaboração de conteúdo para eventos,

estudo de caso clínico, e estudo para

exposição do Museu.  



Foco das reuniões Técnicas

Estudo de Texto 

32%

Apresentação 

23%

Prep. p/Eventos 

13%

Caso Clínico 

7%

Preparação Museu 

7%

Pesquisa 

5%

Publicação 

3%

Convidado  

3%

Grupo Vivêncial 

1%

Não especificado 

7%



O Estudo de texto refere-se à leitura e

discussão de determinado texto durante o

encontro,  

O caso clínico ou situação clínica  é a

apresentação e discussão de questões ou

situações relativas à clínica de Terapia

Ocupacional,  

Apresentações de texto  diz respeito a

exposição de conteúdo de texto próprio ou

de terceiros, elaborado por um ou alguns

integrantes do grupo aos demais, para

apreciação e reflexão crítica. 



Convidado refere-se a pessoa externa ao grupo é

convidada a discutir determinado tema.  

Preparação para eventos  e Preparação para

exposição do Museu diz respeito à estudo e/ou

produção de conteúdo para estas ações.  

Organização para publicação e Entrevista estão

relacionados a publicação de textos do Cadernos de

Terapia Ocupacional do GES.TO; a primeira nos anos

de 2004 e 2006, a última, em 2010. 



Pesquisa refere-se a e a atividade de pesquisa

desenvolvida por um dos integrantes, como parte de

sua dissertação de mestrado, no período de 2004 a

2006.  

Preparação para eventos  e Preparação para

exposição do Museu diz respeito à estudo e/ou

produção de conteúdo para estas ações.  

Grupo de Experimentação e Vivência

Técnica ocorreu nos anos de 2012 e 2013, como parte

de estudo sobre os materiais. 



Redes
sociais

Site criado em 2010 à

fim de divulgar o grupo

e suas ações. 



Redes
sociais

Página no Facebook, criada

em 2015, tem objetivo de

divulgar conceitos e

conteúdos relativos à

Psicoterapia Ocupacional. 

Possui 2.562 seguidores,

oriundos, principalmente, do

Brasil (Belo Horizonte, Rio de

Janeiro, São Paulo, Salvador,

Belém, Fortaleza, dentre

outros) e América Latina. 



Parcer
ias

Neste ano estabeleceu

parceria com a

Universidade Federal da

Paraíba - UFPB, criando o

GESTO-UFPB. 



Belo Horizonte,
março de 2018.
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