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Introdução: A atividade é um instrumento utilizado na prática profissional da terapia 

ocupacional e dentro deste processo, engloba a análise da atividade como ferramenta 

responsável pelo seu estudo minucioso, além de analisar a subjetividade de cada pessoa, a 

forma, o costume, a perspectiva e o olhar que cada indivíduo atribui ao executar uma 

atividade [1]. A análise da atividade é fundamental para o raciocínio clínico da terapia 

ocupacional, pois é através desta que se compreende as demandas de uma atividade que foi 

planejada para um cliente específico, levando em consideração os objetivos que foram 

traçados, o contexto do indivíduo, os seus interesses, os componentes de desempenho e os 

significados atribuídos pelo mesmo. Este processo é essencial para definir o local em que ela 

ocorrerá, as etapas, quais habilidades do cliente serão trabalhadas, e quais recursos 

terapêuticos ocupacionais serão utilizados [2]. Além de identificar as partes que compõem a 

atividade, é importante verificar também quais efeitos são gerados no indivíduo ao 

desempenhar determinada atividade, assim como, analisar conjuntamente as habilidades 

motoras, cognitivas, sensoriais, sociais, e identificar quais os hábitos e os papéis ocupacionais 

que ele exerce [3]. Diante disso, é de suma importância desenvolver este processo de analisar 

a atividade para a construção de recursos que são utilizados na atuação do terapeuta 

ocupacional. Objetivos: Relatar as experiências vivenciadas por acadêmicos de terapia 

ocupacional em um projeto de extensão, na construção de recursos terapêuticos ocupacionais, 

a partir da análise da atividade. Descrição da Experiência: Estudo descritivo de abordagem 

qualitativa, do tipo relato de experiência, extraído a partir da vivência de acadêmicos de 

Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará, durante a construção de recursos 

terapêuticos ocupacionais em um projeto de extensão, voltado para a promoção das ocupações 

de crianças com alterações no desenvolvimento. O projeto de extensão é realizado duas vezes 

por semana, sendo um dia na semana reservado para os atendimentos das crianças e o outro 

para a confecção de recursos. Na admissão da criança ao projeto, é realizada uma avaliação 

inicial por meio da anamnese e aplicação de protocolos como o Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory (PEDI), que coletam informações para avaliar o nível de independência 

funcional nas ocupações e fornecem informações relevantes para traçar o plano terapêutico 

ocupacional, e posteriormente, a confecção dos recursos necessários para os atendimentos, 

baseado nas áreas de desempenho que a criança apresenta menor desempenho e autonomia. 

Os recursos, em sua maioria, são confeccionados a partir de materiais recicláveis e outros de 

baixo custo, como garrafas PET, EVA, palitos de picolé, palitos de fósforo, vasilhas de 

plástico, caixas, cubas de ovo, cola quente, tinta guache, papel paraná, papel cartão e papelão. 

Estes recursos são confeccionados no Laboratório de Órteses e Próteses da Faculdade de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFPA por quatro acadêmicos do projeto de extensão, 

conforme a demanda de cada criança, podendo ser construído para um caso específico ou para 

o uso de forma geral. Os recursos são utilizados para atender a diferentes objetivos 

terapêuticos, são eles: estimulação da coordenação motora fina, com a utilização de itens 

pequenos, como por exemplo o uso de moedas criadas a partir de papel paraná, onde tais itens 
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seriam encaixados em espaços estreitos, delimitados em uma vasilha de plástico, dessa forma 

necessitando do uso de dedos em pinça para realizar essa atividade; estimulação de 

habilidades cognitivas de atenção, concentração, memória e percepção visual, como exemplo 

o pareamento de cores, formas, animais e números nos recursos. Além desses objetivos, os 

recursos usados nas atividades são um meio de possibilitar o desenvolvimento de habilidades 

necessárias para realização das ocupações da criança como as AVDs (atividades de vida 

diária), educação, brincar, dentre outros, promovendo o desenvolvimento infantil, processo 

este fundamental para que a criança se torne um individuo apto a atender as suas necessidades 

tendo em vista o contexto e meio que está inserida. Resultados: Durante cada confecção de 

recurso terapêutico, pode-se perceber a importância do conhecimento da análise da atividade 

por parte dos acadêmicos, visto que por meio desta análise pode-se ter uma melhor noção das 

potencialidades de cada atividade, dos objetivos que podem ser alcançados, de aspectos 

favorecidos ou estimulados, da possibilidade de engajamento e participação do sujeito 

realizador da atividade, da seleção de materiais adequados à população assistida, assim como 

as mudanças necessárias que podem ser realizadas para modificar os níveis de dificuldade em 

que estas atividades se apresentam. Conforme analisávamos as possíveis atividades que 

seriam realizadas com os recursos criados, ficou evidente a percepção que é desenvolvida 

sobre novas utilidades e novos objetivos que podem ser alcançados a partir de um único 

recurso. Recurso esse que pode ser criado através da utilização de materiais variados, como os 

de baixo custo e recicláveis. Para a seleção dos materiais que seriam utilizados na criação dos 

recursos, a análise dos recursos e materiais também foi importante, para que observássemos as 

possíveis indicações e contraindicações terapêuticas de cada um, assim como a consistência e 

durabilidade do material. Dessa forma, a análise da atividade contribuiu na identificação de 

questões como, qual o recurso a ser criado, materiais necessários, objetivo, função, 

aplicabilidade, nível de dificuldade, ludicidade e viabilidade. Conclusão: Em vista disso, essa 

experiência foi fundamental para compreender e relacionar a teoria da análise da atividade 

com a prática do raciocínio clínico da terapia ocupacional, e contribuiu no processo de ensino-

aprendizagem e na formação profissional dos discentes acerca da atuação do Terapeuta 

Ocupacional na atenção à Saúde da Criança. 
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