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Introdução: O campo de conhecimento do curso de Terapia Ocupacional é de extrema 

abrangência, sendo capaz de compreender a área do Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

visto que o terapeuta aborda sobre desenvolvimento infantil, autonomia, acessibilidade, 

aprendizagem, oportunidades de interação social, ocupações do ser humano, entre outras áreas 

[1]. A extensão universitária é a criação de ligas acadêmicas que são estabelecidas como 

estratégias utilizadas por estudantes para agregar conhecimento e criticidade ao seu processo 

formativo, é definida por grupos de alunos que reúnem-se precisamente para um 

aprofundamento em determinado tema sob orientação de tutores vinculados à instituição de 

ensino [2]. O escopo da liga acadêmica de terapia ocupacional em autismo (LATOA) é 

facilitar o acesso à informações ao discente, estimular o seu interesse pelos estudos e temas 

que envolvam o TEA, suas peculiaridades e métodos de intervenção permitindo-o ampliar seu 

nível de conhecimento e sua vivência por meio da interação social entre acadêmicos, 

professor-acadêmico, teorias e práticas. Objetivos: Relatar a vivência de acadêmicas do curso 

de Terapia Ocupacional como estudantes ligantes de uma Liga Acadêmica de Terapia 

Ocupacional em Autismo e a importância da experiencia acadêmica nesse contexto. 

Descrição da Experiência: Trata-se de um relato descritivo, do tipo relato de experiência 

realizado por acadêmicas de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

A liga acadêmica foi idealizada e criada no período de março de 2019 e está em vigor até o 

presente momento. Inicialmente contou com a presença de 23 membros fundadores, sendo 8 

integrantes compondo a direção da liga, hodiernamente a diretoria está com 7 integrantes. No 

decorrer do semestre a liga promoveu processo seletivo para recrutamento de novos 

integrantes/estudantes de terapia ocupacional, de diferentes semestres e instituições, 

ocasionando na entrada de 14 novos integrantes. Proporcionou também dois eventos fechados 

para os ligantes e quatro eventos abertos para os discentes e à comunidade, com o intuito de 

moldar o desenvolvimento na área de ensino, extensão e pesquisa por meio de workshop, 

cursos e palestras que auxiliem o ligante no processo de formação. Os eventos abertos foram 

ministrados por mestres e doutores e os eventos fechados foram providos por discentes que 

compõe diretoria da liga, ambos dominavam o assunto discutido. Resultados: A liga 

acadêmica de terapia ocupacional em autismo, quanto ao ensino, ministrou diversificados 

temas, entre eles as estratégias para favorecer o desempenho de crianças com TEA no âmbito 

escolar. Apesar de haver alicerces no Brasil no quesito de inclusão escolar à crianças com 

necessidades educacionais especiais, ainda há um grande déficit quanto aos métodos e 

recursos que possam atender essas crianças, o terapeuta como parte integrante da equipe 

busca dispositivos que possam lhe auxiliar no seu campo de ação para que este consiga 

intervir de modo eficaz no indivíduo proporcionando ao mesmo uma interação social, 

autonomia e melhora na qualidade de vida no quesito inclusão [1]. Outro tema abordado foi o 

ensino de habilidades de Atividade de vida Diária (AVD), o autismo não causa o impacto 

somente para a rotina do indivíduo, mas para o seu grupo familiar também, variando de 

acordo com as severidades das características da criança e a maneira como os pais lidam com 
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as dificuldades encontradas no decorrer do desenvolvimento, visto que o espectro permeia a 

rotina familiar durante os ciclos da vida e inúmeras vezes tende a comprometer na autonomia 

e qualidade de vida dessas famílias. A terapia ocupacional é uma área de grande relevância 

junto a essa comunidade de modo que possibilita maximizar a aproximação do cuidador e a 

criança com autismo, pode intervir nas ações do dia a dia em conformidade com as 

especificidades do indivíduo, de forma a potencializar o bem-estar em um contexto cotidiano 

[3]. O evento posterior teve por tema os sinais de risco para o autismo, habilidades que o 

terapeuta deve possuir acerca do brincar, entre outros temas, sempre havendo espaço para 

troca de informações entre o ministrante e os discentes. A intervenção do terapeuta 

ocupacional no autismo é de suma importância visto que as características que a criança com 

TEA apresenta envolve diretamente sua ocupação. Uma das características principais envolve 

a incapacidade qualitativa da interação social recíproca, incapacidade na comunicação 

verbal/não verbal e na atividade imaginativa, repertório de atividade e interesses restritos, 

considerada uma profissão emergente na intervenção do indivíduo que possui o espectro 

autismo [4]. Sendo assim, a LATOA compreendendo a notoriedade do terapeuta junto as 

demandas do autismo contribuem de modo significativo com a aquisição de conhecimento 

dos acadêmicos para estes aprimorarem suas práticas pessoais e profissionais. Conclusão: Por 

fim, é importante frisar que a participação em uma liga acadêmica em autismo proporciona 

um grande aperfeiçoamento, já que o estudante ligante tem o desenvolvimento de 

competências e habilidades consideradas de importância para o aprendizado e carreira 

profissional nessa área. Além disso, permite ao aluno vivenciar um espaço transformador, que 

possibilita o desenvolvimento do ensino e da pesquisa, promove o estabelecimento de 

vínculos entre estudantes, professores e comunidade, e possibilita um cenário diversificado de 

práticas, aproximando os estudantes da comunidade ao estar envolvido com os demais 

acadêmicos do Curso de Terapia Ocupacional no processo de ensino/aprendizagem, além de 

impulsionar a formação de profissionais qualificados que poderão ter mais facilidade de 

desenvolver esta temática no setor interdisciplinar. 

 

Descritores: Terapia Ocupacional, Liga Acadêmica, Autismo. 
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