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Introdução: O autismo é configurado como um transtorno que costuma ser identificado na 

infância, causando atraso no desenvolvimento da criança e afetando, principalmente, sua vida 

social, como a socialização com os demais, a iniciativa em fazer algo novo, sua comunicação, 

criatividade e imaginação, sendo comum o isolamento em seu próprio mundo, a dificuldade 

de olhar fixamente nos olhos de alguém e a pouca vontade de oralizar [1]. Dentre as 

dificuldades encontradas na vida da criança com autismo, a principal delas se dá no contexto 

escolar, visto que nem todos os professores/pedagogos são capacitados para atender essa 

demanda de alunos. Diante dessa situação, o profissional de Terapia Ocupacional poderá atuar 

realizando um trabalho educacional com pais, professores, alunos e entre outros, objetivando 

uma maior compreensão e entendimento acerca das dificuldades do escolar. Além disso, o 

terapeuta ocupacional pode intervir no processo de aprendizagem de diversos métodos, 

facilitando a qualidade de vida escolar da criança com autismo. [2]. Objetivos: O presente 

resumo possui como objetivo apresentar um relato de experiência realizado durante uma 

atividade prática que ocorreu em uma escola pública inclusiva em Belém do Pará. Descrição 

da Experiência: A experiência ocorreu durante a execução da unidade curricular Atividade 

Prática Aplicada, que possui como objetivo promover conhecimento acerca dos diferentes 

campos de atuação do Terapeuta Ocupacional, além de contribuir para o desenvolvimento do 

raciocínio clínico com base na relação em que os alunos devem realizar entre a teoria e a 

prática. Durante essa atividade, os estudantes do 4 semestre de Terapia Ocupacional tiveram a 

oportunidade de acompanhar por 4 semanas, nos dias de sexta feira, alunos com deficiência 

em uma escola que possuía educação inclusiva em Belém do Pará. Cada aluno do grupo ficou 

responsável por uma criança e em alguns casos foi necessário a presença de uma dupla. Esta 

escola oferece ensino desde o fundamental até o ensino médio, e desenvolve seu trabalho na 

perspectiva da educação inclusiva. A prática foi dividida em 4 etapas de acordo com os dias, 

sendo o primeiro dia escolhido apenas para a apresentação, o segundo dia para uma tentativa 

de vínculo com a criança e identificação das suas principais demandas, no terceiro dia a 

finalidade era propor uma atividade/intervenção no qual atendesse e ajudasse as demandas e 

no quarto dia seria o momento de repassar a atividade ao professor e/ou estagiário, 

auxiliando-o para a execução e explicando os objetivos da mesma. Uma das crianças que foi 

assistida durante a prática da discente de erapia ocupacional, foi um aluno com autismo, de 8 

anos de idade que, também era acompanhado individualmente, em sala de aula, pela bolsista 

de pedagogia além de ter o acompanhamento individual em sala de aula da bolsista de 

pedagogia, que o auxiliava nas atividades. Em relação as demandas da criança, as principais 

observadas se relacionavam a motricidade fina, como a dificuldade para o manuseio da 

tesoura, e em atividades de pintura, visto que o aluno riscava o desenho de qualquer modo, 

além de só mudar de cor quando a pessoa pede. A partir de relatos e da demanda principal 

apresentada, foi considerada uma atividade que desenvolvesse a motricidade fina da mesma, 

por Resultados: O processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais no contexto 
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escolar tem sido denominados Educação Inclusiva, e a partir das Diretrizes Nacionais para 

educação especial na Educação Básica [3], esse conceito propõe ações que favoreçam a 

interação social dessas pessoas com os demais, visto que não apenas a pessoa com deficiência 

ou transtorno deva se adaptar, mas a sociedade também. Para a efetivação de tal processo é 

necessário um trabalho conjunto entre a Terapia Ocupacional e as instituições de ensino, além 

dos pais e da comunidade, priorizando a facilitação diante do aparecimento de dificuldades 

nesse processo. Para a inclusão da criança com autismo em uma sala de aula e seu melhor 

rendimento escolar, são diversos os métodos de intervenção da terapia ocupacional, podendo 

variar de acordo com as demandas principais da criança, dentre esses métodos pode ser 

destacado o uso da tecnologia assistiva, a análise de atividades, adaptações de exercícios, 

dinâmica em grupo, introdução da comunicação alternativa, consultoria colaborativa e a 

facilitação das atividades de vida diária. Na escola em que estava havendo o acompanhamento 

com a criança, era possível observar principalmente as adaptações de exercícios e facilitação 

de atividades, pois apesar de conseguir ler e escrever, a criança não acompanhava o mesmo 

ritmo que os colegas em algumas atividades. Como exemplo de adaptação, podem ser 

destacados os textos de atividades e o tamanho da letra, visto que os textos do aluno em 

questão eram menores para que o mesmo conseguisse concluir a atividade sem desviar sua 

atenção, o que aconteceria com textos extensos. Dentre os métodos de intervenção da Terapia 

Ocupacional, estudos comprovam que a consultoria colaborativa alcançou os objetivos de 

forma adequada, tratando-se de um método no qual o Terapeuta Ocupacional oferece o 

suporte necessário aos professores, funcionários, pais, e para aqueles que convivem com a 

criança nesse contexto. As ações desse método possuem como finalidade uma melhoria na 

qualidade da atenção que essa criança recebe, sendo a base da intervenção o conjunto: 

criança, equipe escolar e família. A eficácia de tal método foi comprovada por meio de 

alterações que iam sendo feitas no material escolar da criança de acordo com as consultorias, 

além de informações sobre o espaço e tempo do aluno, proporcionando um novo olhar de 

familiares e de outros envolvidos que estivessem presentes no processo de inclusão da criança 

autista na escola Conclusão: A intervenção da Terapia Ocupacional no contexto escolar para 

crianças com autismo possui enorme relevância visto que o profissional compreende a 

importância da autonomia, do fazer humano, da acessibilidade e da inclusão social. Nesse 

contexto, a consultoria colaborativa tem se configurado como um dos métodos de intervenção 

mais estudado e abordado, no entanto, diversas outras estratégias podem ser utilizadas, desde 

que priorizem que a criança com autismo seja compreendida como sujeito que possui suas 

próprias singularidades, e que estas sejam devidamente respeitadas. 
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