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A adolescência é uma fase que requer muita atenção, por ser um período de transição e 

várias mudanças. Nesse contexto, é preciso que haja uma intervenção profissional com essa 
clientela, sendo de grande atuação a Terapia Ocupacional com foco no âmbito Social. A 
ocupação e a atividade são pressupostos centrais da Terapia Ocupacional desde sua origem. A 
atividade possibilita uma relação direta entre o se humano e todos os elementos que o cerca, 
sejam esses culturais, históricos ou sociais. Na Terapia Ocupacional, a ocupação é um fazer 
com significado, sendo uma ação complexa que dá sentido a vida quando incorporada à 
atividade. Esse estudo teve como objetivos analisar, por meio de revisão bibliográfica, a 
contribuição da Terapia Ocupacional no campo social, com adolescentes em situação de risco 
e vulnerabilidade social. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de artigos de acesso livre, 
consultados nos Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional e Revista de Terapia 
Ocupacional da Universidade de São Paulo, publicados entre os anos de 2001 e 2017. Os 
artigos analisados foram divididos entre as estratégias de intervenção da Terapia Ocupacional 
Social, e as encontradas foram: Oficinas de diversas abrangências, ações territoriais junto ao 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), e atuações junto ao Projeto METUIA e 
ACCALANTO. Foi possível verificar, como resultados parciais, que o tipo de intervenção 
mais adotadas foram as Oficinas de atividades. Entretanto, com os achados, conclui-se que 
atividades mediadas por terapeutas ocupacionais auxiliam na trajetória histórico-cultural e 
social de adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social.  
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