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Introdução: A inserção da Terapia Ocupacional na área da Educação no Brasil dá-se na 

década de 60, a partir de programas de Educação Especial [1]. Entretanto, com os avanços das 

políticas públicas de inclusão e acessibilidade, o terapeuta ocupacional passou a atuar não 

somente diretamente com pessoas com deficiência, mas também com alunos no geral, 

assessoria colaborativa em equipes multiprofissionais e na produção de recursos em 

Tecnologia Assistiva (TA), os quais auxiliam no processo educacional em diferentes níveis, 

contextos e ambientes, favorecendo, além disso, um melhor desempenho em atividades 

acadêmicas e não acadêmicas dos sujeitos [2,3]. À vista disso, a Tecnologia Assistiva 

possibilita ao terapeuta ocupacional intervir junto às demandas relacionadas ao fazer 

individual e subjetivo do aluno, a fim de estimular a função, contribuindo no exercício de 

atividades funcionais de modo que ocorra a redução da influência da deficiência nas 

atividades do cotidiano, colaborando para o resgate e/ou manutenção da independência do 

indivíduo [4]. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos de Terapia Ocupacional na 

confecção de recursos de Tecnologia Assistiva para o contexto universitário, considerando a 

inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), levando em consideração a análise de atividade e de material. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, referente a 

atividades desenvolvidas durante estágio supervisionado do curso de Terapia Ocupacional, na 

Coordenadoria de Acessibilidade da UFPA, no período de setembro a outubro de 2019. 

Foram confeccionados três dispositivos de TA: apoio de pés para cadeira de rodas, plano 

inclinado para notebook e adaptação para manopla de bengala. Para a confecção dos 

dispositivos, realizou-se avaliação dos alunos através do instrumento Perfil Ocupacional do 

Acadêmico, no qual detectou-se a necessidade de utilização de TA para favorecer o 

engajamento dos discentes em atividades acadêmicas. A fase posterior consistiu na seleção e 

análise dos materiais, tendo em vista o baixo custo, durabilidade, resistência, utilidade, 

estética, cor e espessura. Diante disso, realizou-se entrevista com os discentes, para 

determinar suas preferências, experiências com recursos similares, predição de formas de 

utilização e busca ativa para verificar os materiais com melhor custo-benefício. Após 

confecção dos recursos, realizou-se a experimentação dos dispositivos pelos alunos avaliando 

a necessidade de possíveis ajustes, no momento seguinte, os dispositivos foram entregues aos 

discentes realizando-se treino de utilização dos mesmos. Resultados: Na confecção do apoio 

de pés para cadeira de rodas, utilizou-se a espuma casca de ovo para o preenchimento, 

considerando a redistribuição do peso corporal que a mesma favorece, assim como a 

prevenção de ulceras por pressão, tal como sua densidade mediana para atender as 

necessidades do usuário e do dispositivo de mobilidade (cadeira de rodas). Para o 

revestimento da espuma, optou-se por tecido do tipo napa, tendo em vista ser um material de 

alta qualidade e durabilidade. Além disso, possui a característica de ser impermeável, 

correspondendo ao objetivo de ser higienizável, além de ser um material sintético com textura 

semelhante à pele e de fácil costura para trabalhos manuais e/ou artesanais. A cor escolhida 
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foi azul marinho, preferência do aluno. Para o encaixe do dispositivo na cadeira de rodas 

utilizou-se zíper, facilitando limpeza e troca da espuma após desgaste temporal. Para 

confecção do plano inclinado para notebook utilizou-se o Policloreto de Vinila Tubular-PVC 

com espessura de 2mm, seis joelhos para esgoto de 90°, dois tampões de 2mm, cola e tinta 

spray na cor preta. A escolha do PVC ocorreu em decorrência de suas propriedades, sendo um 

material resistente, impermeável, durável, com qualidades significativas como funcionalidade, 

durabilidade, conforto, estética, acessibilidade, aceitabilidade, e principalmente, favorece a 

relação custo-benefício. A inclinação do plano foi de 6cm, para facilitar a digitação no 

notebook, prevenir fadiga e algias na região distal dos membros superiores. Para a finalização 

do recurso, utilizou-se tinta spray na cor preta. O último recurso confeccionado foi a 

adaptação para manopla da bengala em T, o qual visa a prevenção de lesões na região palmar 

medial (hipotenar) e favorece maior equilíbrio e estabilidade no momento da deambulação, 

devido redistribuição do centro de gravidade. Os materiais escolhidos foram: esponja casca de 

ovo, por possuir as propriedades citadas anteriormente; tecido tipo courvin perfurado para 

revestir a esponja, sendo este confortável, impermeável e higienizável; e o zíper para facilitar 

a retirada da adaptação da manopla da bengala em caso de higienização. Conclusão: Através 

da avaliação, análise, construção e treino de uso de recursos de TA, a Terapia Ocupacional 

auxilia na ampliação das possibilidades e na facilitação para a permanência da pessoa com 

deficiência em seus diversos ambientes sociais, incluindo o universitário. Nesse sentido, é 

fundamental considerar todos os fatores envolvidos no fazer humano, as etapas e as 

características dos recursos, de modo que o mesmo possa ser funcional e acessível. Esta 

experiência com a TA no contexto universitário permitiu refinar a percepção acerca do 

processo de inclusão educacional, assim como identificar a abrangência de estratégias 

terapêuticas que podem favorecer o desempenho ocupacional dos alunos, seu acesso e sua 

permanência na universidade. Portanto, a atuação terapêutica ocupacional caminha em 

direção à garantia de direitos dos acadêmicos, principalmente em relação à acessibilidade e 

inclusão plena das pessoas com deficiência. 

 

Descritores: Tecnologia assistiva, Terapia ocupacional, Inclusão educacional. 
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