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RESUMO 
 
 
 
A presente pesquisa, com foco no estudo de caso de um sujeito com Síndrome de 
Asperger, teve por objetivo geral verificar a possibilidade de coletar informações da 
história e desenvolvimento de um paciente com Síndrome de Asperger, através da 
técnica de análise de atividade do Método Terapia Ocupacional Dinâmica - trilhas 
associativas. Para tanto, estabeleceu-se como objetivos específicos: a) verificar se é 
possível acontecer associações e alguma narrativa histórica do desenvolvimento do 
paciente, por meio das atividades realizadas por esse; b) analisar se as trilhas 
associativas podem ser um instrumento para pesquisa qualitativa em terapia 
ocupacional; c) verificar a possibilidade de aplicação da técnica - trilhas associativas – 
como instrumento de intervenção na clínica, com pacientes com Síndrome de Asperger. 
Utilizando a técnica de análise de atividades trilhas associativas do Método Terapia 
Ocupacional Dinâmica. foram realizados quatro encontros com o paciente, com 
duração de uma hora e meia cada encontro. As atividades foram fotografas para a 
possibilidade de revê-las no último encontro, bem como para guiar a análise dos 
mesmos. Foi possível usar esse instrumento para pesquisar a situação do paciente 
levantando-se dados sobre: 1) diagnóstico situacional, 2) níveis de interação, 3) 
realização de atividades e 4) estabelecimento de procedimentos para a assistência em 
terapia ocupacional. Os resultados apontaram que o paciente além de fazer associações 
durante a análise de atividades, completou a narrativa iniciada pela pesquisadora. O 
instrumento trilhas associativas permitiu realizar um diagnóstico situacional do 
paciente, demonstrando como se encontrava diante da pesquisadora e das suas 
atividades realizadas. Foi possível avaliar também que neste caso a técnica trilhas 
associativas pode ser utilizada para assistência. Para que este estudo possa ser 
definitivamente aprovado é necessário a aplicação do instrumento em mais sujeitos, o 
que é pretendido pela pesquisadora em uma pesquisa mais abrangente. 
 
 
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Autismo, Síndrome de Asperger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 
 
 
 
The current work, with focus on a study case of a bearer of Asperger Syndrome, aimed 
to verify the possibility to gather information from history and development of a patient 
with Asperger Syndrome, through the technique of analysis of activities from Dynamic 
Occupational Therapy Method – associative trails. For that, it was fixed as specific 
goals: a) to verify whether it is possible to happen associations and some historical 
narrative of the patient’s development, through the activities done by himself; b) to 
analyse whether the associative trails can be a tool for qualitative research on 
Occupational Therapy; c) to verify the possibility of applying the technique - 
associative trails – as an intervention tool in medical clinic, with Asperger Syndrome 
patients. By using a technique of analysis of associative trails from Dynamic 
Occupational Therapy Method four meeting were held with the patient lasting one hour 
and a half each meeting. Activities were photographed to review them at the last 
meeting and guide the analysis of them as well. It was possible to use this tool to 
research the situation of the patient and collect data about: 1) situational diagnosis, 2) 
levels of interaction, 3) performance of activities and 4) establishment of procedure to 
assist in occupational therapy. The results showed that besides making associations for 
the analysis of activities, the patient also completed the narrative begun by the research. 
The associative trail tool allowed having a situational diagnosis of the patient, 
demonstrating how he was, facing the therapist and his own accomplished activities. It 
was also possible to evaluate that in this specific case the associative trail technique 
could be used to assist him. To be truly approved this work it must be applied this tool 
in more subject, which is really intended by the researcher in a broader research. 
 
 
Key words: Occupational therapy, Autism, Asperger Syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo autismo foi utilizado pela primeira vez por Bleuler em 1911, para 

designar a perda do contato com a realidade, o que acarretava uma grande dificuldade 

ou impossibilidade de comunicação. Kanner, em 1943, usou a mesma expressão para 

descrever 11 crianças que tinham em comum comportamento bastante original. Sugeriu 

que se tratava de uma inabilidade inata para estabelecer contato afetivo e interpessoal e 

que era uma síndrome bastante rara, mas, provavelmente, mais freqüente do que o 

esperado, pelo pequeno número de casos diagnosticados (GADIA; TUCHMAN; 

ROTTA, 2004). 

Kanner descreveu, sob o nome de “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo”, 

um quadro que ele caracterizou por “autismo extremo, obsessividade, estereotipias e 

ecolalia”, relacionando-o com fenômenos da linha esquizofrênica (SCHWARTZMAN, 

1995, p. 3). 

Ele considerava o autismo como uma manifestação precoce de Esquizofrenia 

Infantil, mas em 1949, separa o Autismo Infantil da Esquizofrenia Infantil (pois 

descreve a Síndrome com história, início e curso clínico distintos da Esquizofrenia), e 

passa a referir-se ao quadro com o nome de “Autismo Infantil Precoce”, descrevendo- o 

a partir de: 

- dificuldade profunda no contato com as outras pessoas;  

- desejo obsessivo de preservar as coisas e situações;  

- ligação especial com objetos;  

- dificuldade no contato e  na comunicação interpessoal (KANNER, 1943 apud 

SCHWARTZMAN, 1995). 

Com relação ao termo psicose infantil e autismo, esta nomenclatura e 

diferenciação parece ser adotada de forma marcadamente distinta em alguns países. 

Como consideram Lebovici e Mazet (1991, p. 17): 

 

Nos países anglo-saxônicos, o termo autismo recobre o conjunto de 
casos de psicose na criança e o autismo se refere menos a uma 
descrição psicopatológica que a uma entidade nosográfica.O termo 
esquizofrenia infantil é, então, reservado aos casos excepcionais que 
aparecem na pré-puberdade. Os autores franceses afirmam que já na 
literatura francesa o autismo é uma entidade dentre as psicoses da 
criança. 
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Com essas ponderações, a maioria dos autores parece considerar a distinção 

entre esquizofrenia infantil e autismo infantil apesar das diferentes nomenclaturas 

utilizadas em relação ao termo psicose infantil. 

O clássico estudo americano sob a ótica da psicanálise realizado por Mahler 

(1989) na década de 50, apresenta a distinção entre os três tipos de psicoses infantis: 

a) psicose autística infantil, que poderia ser caracterizada pelo fato de que a mãe 

parece nunca ter sido percebida emocionalmente pela criança, como representativa do 

mundo externo; 

b) psicose simbiótica infantil, onde a primitiva relação simbiótica chega a se 

estabelecer mas não avança e;  

c) esquizofrenia da criança, onde a autora refuta algumas teorias que 

argumentam que a esquizofrenia não ocorre antes da puberdade. 

Ao se referir ao quadro clínico do autismo desde 1946, Kanner (1946 apud 

ASSUMPÇÃO, 1988) descreve como características básicas do autismo, além do 

intenso isolamento, uma não utilização da linguagem como forma de comunicação, 

utilizando palavras soltas, estereotipias verbais, inversão pronominal e mutismo em 

cerca de 1/3 das crianças observadas. 

Leboyer (1987), por outro lado, aponta sinais da síndrome do autismo infantil de 

Kanner a partir da presença das seguintes características: 1. Comportamento social: o 

isolamento autístico (aloneness); 2. Distúrbios de comunicações verbais e não verbais; 

3. Necessidade de imutabilidade (insistence on sameness). 

Outra visão do autismo começa a se formar em 1976, com Ornitz (1976 apud 

SCHWARTZMAN, 1995), quando o autor fala em problemas de desenvolvimento, 

referindo que as crianças autistas são possuidoras de déficits cognitivos, mudando 

radicalmente os conceitos existentes. Sua categorização é então feita a partir da idade de 

aparecimento (já ao nascimento) e por suas características comportamentais 

representadas por: 

- distúrbios da percepção (hipo ou hiper reatividade aos estímulos);  

- distúrbios de desenvolvimento ou relacionamento social (pobre ou nenhum 

contato visual, ausência de sorriso social, aversão ao contato físico, etc);  

- distúrbios da fala e da linguagem (mutismo até a ecolalia);  

- distúrbio da motilidade (maneirismos e estereotipias, principalmente de mãos e 

dedos). (SCHWARTZMAN, 1995)  
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Ainda na década de 70, Lorna Wing (apud MARQUES, 1998) realizou um 

estudo clínico que permitiu concluir que todas as crianças diagnosticadas com autismo 

apresentavam uma tríade de características muito específicas, uma tríade de 

incapacidades: 

- incapacidade em nível da interação social com os outros;  

- incapacidade em nível da comunicação verbal e não verbal;  

- incapacidade das atividades lúdicas e imaginativas.  

A estes três sintomas deu-se o nome de “Tríade de Lorna Wing” (MARQUES, 

1998, p. 8) 

Um marco na classificação desse transtorno ocorreu em 1978, quando Michael 

Rutter propôs uma definição do autismo com base em quatro critérios: 1) atraso e 

desvio sociais não só como função de retardo mental; 2) problemas de comunicação, 

novamente, não só em função de retardo mental associado; 3) comportamentos 

incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos; e 4) início antes dos 30 

meses de idade. A definição de Rutter e o crescente corpo de trabalhos sobre o autismo 

influenciaram a definição desta condição no DSM-III, em 1980, quando o autismo pela 

primeira vez foi reconhecido e colocado em uma nova classe de transtornos, a saber: os 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento - TID (KLIN, 2006). 

 

1.1 Transtornos Invasivos do Desenvolvimento: Aspectos Gerais 

 

O conceito atual de Transtorno Invasivo do Desenvolvimento - TID surgiu no 

final dos anos 60, derivado especialmente dos trabalhos de M. Rutter, I. Kolvin e D. 

Cohen. A mudança do título Journal of Autism and Childhood Schizophrenia para 

Journal of Autism and Development Disorders ao final dos anos 70, bem como a 

publicação do DSM-III, poderiam ser considerados marcos fundamentais desse conceito 

(MERCADANTE; VAN DER GAAG; SCHWARTZMAN, 2006). 

Segundo o DSM-IV-TR (2002), o autismo é relatado como tendo início antes do 

três anos de vida, sendo predominante no sexo masculino em uma proporção de (3:1 ou 

4:1) e decorrente de várias condições pré, peri e pós-natais. Atualmente sua prevalência 

chega a índices de 2:1000 pessoas, sendo o déficit social, de comunicação e da 

capacidade imaginativa presentes. (ASSUMPÇÃO, CURÁTOLO, 2004) 
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Autismo infantil é hoje classificado como um dos Transtornos 
Globais do Desenvolvimento (TGD) e é caracterizado por um 
comprometimento grave e global em diversas áreas do 
desenvolvimento: habilidades de interação social recíproca, 
habilidades de comunicação e presença de estereotipias de 
comportamento, interesses e atividades. (DSM-IV-TR, APA, 2002) 

 

No CID-10 (1993, p. 248), aponta que: 

 

As anormalidades do desenvolvimento devem estar presentes nos 
primeiros três anos para que o diagnóstico seja feito, acrescentando 
que a manifestação específica dos déficits característicos do autismo 
muda à medida em que a criança cresce, mas os déficits continuam 
através da vida adulta com um padrão amplamente similar de 
problemas de socialização, comunicação, e padrões de interesse. 

 

Gadia, Tuchman e Rotta (2004) descrevem como manifestações dos 

comportamentos autísticos: 

 

1. Dificuldades na interação social: que se caracteriza por isolamento ou 

comportamento social impróprio; pobre contato visual; dificuldade em 

participar de atividades em grupo; indiferença afetiva ou 

demonstrações inapropriadas de afeto; falta de empatia social ou 

emocional.  

2. Padrões repetitivos e estereotipados de comportamento, tais como: 

resistência a mudanças; insistência em determinadas rotinas; apego 

excessivo a objetos e fascínio com o movimento de peças (tais como 

rodas e hélices); estereotipias motoras e verbais, tais como se balançar, 

bater palmas repetitivamente ou repetir determinadas palavras, frases 

ou jargões são também manifestações freqüentes em crianças com 

autismo.  

3. Dificuldades na comunicação: linguagem imatura, caracterizada por 

jargão, ecolalia, reversões de pronome, prosódia anormal, entonação 

monótona, inabilidade de ter ou manter uma conversação apropriada. 

Em se tratando do comportamento, quanto a interação social, padrões repetitivos 

e linguagem é possível observar que crianças com desenvolvimento normal possuem 

um marcado interesse na interação social e no ambiente social a partir do nascimento. 
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Mecanismos básicos da socialização, tais como atenção seletiva para faces 

sorridentes ou vozes agudas e brincadeiras, levam as crianças a procurar os cuidadores. 

A coreografia social mutuamente reforçadora entre a criança e o cuidador inicia o 

desenvolvimento das habilidades sociais, cognitivas, de comunicação e simbólicas. Em 

bebês e crianças com autismo, a face humana possui pouco interesse; observam-se 

distúrbios no desenvolvimento da atenção compartilhada, apego e outros aspectos da 

interação social (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). 

O autismo pode manifestar-se desde os primeiros dias de vida, mas é comum 

pais relataram que a criança passou por um período de normalidade anteriormente à 

manifestação dos sintomas. O que chama mais a atenção dos pais, mas que não são 

considerações suficientes para o diagnóstico de autismo são: a excessiva calma e 

sonolência da criança ou então o choro sem consolo durante um tempo prolongado, e a 

rejeição que a criança apresenta ao colo ou aconchego das pessoas. No entanto com o 

tempo os pais começam a notar que a criança apresenta anormalidades em seu 

desenvolvimento tais como: não imitam, não aprendem a se comunicar com gestos 

comumente observados na maioria dos bebês, como acenar as mãos para cumprimentar 

ou despedir-se, não procuram o contato ocular ou o mantêm por um período de tempo 

muito curto e apresentam muitas vezes problemas no sono e na alimentação, podendo 

este se manifestar pela recusa a se alimentar ou pelo gosto restrito a poucos alimentos 

(MELLO, 2004). 

Os déficits no brincar podem incluir a falha no desenvolvimento de padrões 

usuais de desempenho de papéis, ou brincadeiras de faz-de-conta, simbólicas ou 

imaginativas. A criança autista pode explorar os aspectos não-funcionais dos brinquedos 

(e.g., gosto ou cheiro) ou usar partes dos brinquedos para a auto-estimulação (girar os 

pneus de um caminhão de brinquedo). Freqüentemente possuem dificuldade em tolerar 

alterações e variações na rotina. As alterações na rotina ou no ambiente podem evocar 

grande oposição ou contrariedade. A criança pode desenvolver um interesse em uma 

atividade repetitiva, e.g., colecionar cordões e utilizá-los para auto-estimulação, 

memorizar números, repetir certas palavras ou expressões (GADIA; TUCHMAN; 

ROTTA, 2004). Segundo estes mesmos autores, “embora algumas crianças autistas 

pareçam brincar, elas se preocupam mais em alinhar ou manusear os brinquedos do que 

em usá-los para sua finalidade simbólica” (p. 84). 
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À medida que esses indivíduos entram na idade adulta, há, em geral, uma 

melhora do isolamento social, mas a pobre habilidade social e a dificuldade em 

estabelecer amizades persistem. 

Os padrões repetitivos e estereotipados de comportamento característicos do 

autismo incluem resistência a mudanças, insistência em determinadas rotinas, apego 

excessivo a objetos e fascínio com o movimento de peças. Estereotipias motoras e 

verbais, tais como se balançar, bater palmas repetitivamente, andar em círculos ou 

repetir determinadas palavras, frases ou canções são também manifestações freqüentes 

em autistas. No adulto autista, há uma melhora na adaptação a mudanças, mas os 

interesses restritos persistem, e aqueles com habilidades cognitivas adequadas tendem a 

concentrar seus interesses em tópicos limitados, tais como horários de trens/aviões, 

mapas ou fatos históricos, etc., os quais dominam suas vidas (GADIA; TUCHMAN; 

ROTTA, 2004). 

No que diz respeito às formas de comunicação usadas pelas crianças autistas 

parecem ser qualitativamente diferentes daquelas usadas por seus companheiros com 

alguma deficiência ou sem deficiência (STONE; CARO-MARTINEZ, 1990 apud 

MATSUKURA, 1995). 

Observa-se que o déficit na comunicação verbal no autismo infantil varia de 

acordo com a severidade do quadro e com o estado do desenvolvimento do paciente, 

que pode variar desde o mutismo extremo, até uma linguagem expressiva com alto 

conteúdo de comunicação verbal. 

De 20 a 30% dos indivíduos com autismo nunca falam. Esse percentual é 

consideravelmente menor do que era há cerca de 10 a 15 anos, graças, em grande parte, 

à intervenção precoce e intensiva. Ao contrário da criança com transtorno de 

desenvolvimento da linguagem, no autista não há motivação aparente em estabelecer 

comunicação ou tentar comunicar- se por meios não-verbais (GADIA; TUCHMAN; 

ROTTA, 2004). 

Calderón-González et al. (1988) após um estudo com 27 crianças autistas com 

relação às características de linguagem receptiva e expressiva (tanto verbal como não-

verbal), observaram um déficit em 100% das crianças com intensidade e características 

variáveis. Deste total, 22,2% das crianças se comportaram como se fossem surdas e 

62,9% respondiam a estímulo verbal só depois de alguma insistência. A linguagem 

expressiva não-verbal apresentou déficit em 100% das crianças. Observou-se linguagem 

verbal comunicativa e ecolalia em 59%. 
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As dificuldades na comunicação ocorrem em graus variados, tanto na habilidade 

verbal quanto na não-verbal de compartilhar informações com outros. Algumas crianças 

não desenvolvem habilidades de comunicação e outras têm uma linguagem imatura. Os 

que têm capacidade expressiva adequada podem ter inabilidade em iniciar ou manter 

uma conversação apropriada. Os déficits de linguagem e de comunicação persistem na 

vida adulta, e uma proporção significativa de autistas permanece não-verbais (GADIA; 

TUCHMAN; ROTTA, 2004). 

Hobson (1986 apud MATSUKURA, 1995) ao introduzir seus estudos sobre a 

avaliação das expressões de emoções nas crianças autistas, considera particularmente 

difícil avaliar a qualidade e o grau de resposta afetiva das crianças à expressão de 

emoções em outros. Considera também que os indivíduos autistas, em geral, falham em 

compreender o que os outros sentem ou pensam. 

 
Evidencia-se, portanto, que as crianças autistas apresentam 
dificuldades na utilização da linguagem tanto verbal como não verbal. 
Sendo que quando a linguagem está presente, a mesma nem sempre é 
utilizada pela criança como forma de comunicação e, quando o é pode 
estar acompanhada de características específicas (como por exemplo, 
a utilização da reversão pronominal). Com relação a linguagem não-
verbal, a dificuldade de utilização da mesma pela criança também se 
evidencia e parece estar relacionada a diversos fatores (cognitivos, 
perceptivos, emocionais) (MATSUKURA, 1995, p. 19). 

 

Segundo Perissinoto (2003, p. 25) as “limitações de compreensão sobre como as 

pessoas usam a linguagem para obter algo e na interpretação de narrativas, impedem o 

sujeito autista de compreender, iniciar e manter uma conversação”. 

Várias hipóteses etiológicas têm sido evidenciadas com relação ao autismo 

infantil, que se orientam segundo diferentes abordagens, sendo que muitas delas se 

apresentam, ainda, como perspectivas de estudos. Sabidamente, não existe uma 

etiologia básica fundamental para todos os casos de autismo. Para Schwartzman (2003) 

os fatores biológicos estão implicados na etiologia do transtorno autista, embora ainda 

não pode ser identificado um marcador biológico específico. 

Em relação aos aspectos genéticos, Wolkind e Santin (1985) relatam que os 

estudos mostraram que em gêmeos monozigóticos havia uma concordância para o 

autismo de 40 a 50%; nos casos de gêmeos dizigóticos essa concordância era de 

somente 5 a 10%, mas em 30% dos casos o outro irmão apresentava outra desordem do 

desenvolvimento. Autores apontam o risco de autismo entre irmãos de um 
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indivíduo autista 50 vezes mais alto que o risco da população em geral (LEBOYER, 

1987; LEBOVI; MAZET, 1991). 

Segundo Brunoni, Vergani e Carvalheira (2004) o fenótipo do autista é 

amplamente variado. Acredita-se que existam de 3 a mais de 10 genes relacionados com 

a doença. Centenas de estudos têm tentado desvendar os fatores genéticos associados à 

doença, pois as causas neurobiológicas, associadas ao autismo, tais como convulsões; 

deficiência mental; diminuição de neurônios e sinapses na amígdala, hipocampo e 

cerebelo; tamanho aumentado do encéfalo e concentração aumentada de serotonina 

circulante sugerem forte componente genético. Além disso, o espectro autista tem sido 

associado a anormalidades de, praticamente todos os cromossomos. 

Camargos (2002) constatou que os fatores genéticos aparecem substancialmente 

na etiologia do autismo. No entanto, os estudos apontam para uma multicausalidade, ou 

seja, apesar de nenhuma comprovação das hipóteses até o momento, alguns princípios 

relativos às mesmas são levados em conta quando se orientará um programa de 

intervenção que, provavelmente, seguirá pelas possibilidades etiológicas utilizadas 

como referências pelos profissionais. 

Os índices de prevalência resultantes, particularmente nos estudos mais recentes, 

apontam para um índice conservador de um indivíduo com autismo em cada 1.000 

nascimentos. As possíveis razões para o grande aumento na prevalência estimada do 

autismo e das condições relacionadas são: 1) a adoção de definições mais amplas de 

autismo; 2) maior conscientização entre os clínicos e na comunidade mais ampla sobre 

as diferentes manifestações de autismo; 3) melhor detecção de casos sem retardo 

mental; 4) o incentivo para que se determine um diagnóstico devido à elegibilidade para 

os serviços proporcionada por esse diagnóstico; 5) a compreensão de que a identificação 

precoce (e a intervenção) maximizam um desfecho positivo; e 6) a investigação com 

base populacional (que expandiu amostras clínicas referidas por meio do sistemático 

“pente-fino” na comunidade em geral à procura de crianças com autismo que de outra 

forma poderiam não ser identificadas). É importante enfatizar que o aumento nos 

índices de prevalência do autismo significa que mais indivíduos são identificados como 

tendo esta ou outras condições similares, no entanto, isso não significa que a incidência 

geral do autismo esteja aumentando (GADIA, TUCHMAN; ROTTA, 2004, p. 84). 

Um achado interessante envolvendo tanto as amostras clínicas quanto as 

epidemiológicas foi o de que há uma maior incidência de autismo em meninos do que 

em meninas, com proporções médias relatadas de cerca de 3,5 a 4,0 meninos para cada 
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menina. Essa proporção varia, no entanto, em função do grau de funcionamento 

intelectual. Alguns estudos relataram proporções de até 6,0 ou mais homens para cada 

mulher, em indivíduos com autismo sem retardo mental, ao passo que as proporções 

entre os que tinham retardo mental de moderado a grave eram de 1,5 para 1. Ainda não 

está claro porque as mulheres têm uma menor representação na faixa sem retardo 

mental. (GADIA, TUCHMAN; ROTTA, 2004) 

Para avaliação dos casos de autismo é necessário uma bateria de exames que vão 

desde a observação clínica à protocolos de amplos espectro. Assim, neste estudo deve-

se incluir um histórico detalhado, avaliações de desenvolvimento, psicológicas e de 

comunicação abrangentes e a gradação das habilidades adaptativas. Um exame 

adicional pode ser necessário para excluir prejuízo auditivo, assim como déficits ou 

anormalidades motoras e sensoriais evidentes ou sutis.  

No campo da pesquisa do TID, alguns endofenótipos têm sido estudados, tais 

como os modelos da Teoria da Mente, o desempenho de coerência central, a função 

executiva, as estratégias de varredura visual, entre outros. Esses endofenótipos podem 

ser mais facilmente relacionados aos neurocircuitos e as suas funções. Além disso, eles 

têm permitido estudos de genes candidatos (MERCADANTE; VAN DER GAAG; 

SCHWARTZMAN, 2006). 

No caso das intervenções no autismo estão principalmente pautadas em terapias, 

como as psicoterapias, fonoterapia e terapia ocupacional. Utilizando como 

eventualidade, as medicações. No caso das terapias, sobressaem as linhas 

comportamental e/ou cognitivas, embasadas em técnicas de modificação de 

comportamento. 

Conforme descreve Wolf (1991), trata-se de fornecer a criança autista situações 

bem estruturadas, com tarefas específicas e pré-estabelecidas, reforçando-se todo 

comportamento desejado, o que faz com que este tenda a se repetir, aumentando o 

repertório comportamental limitado de crianças autistas. 

A aproximação do fenótipo comportamental entre o autismo e a Síndrome de 

Asperger é descrita por vários autores, embora neste último grupo alguns aspectos do 

comportamento apresentam características muito próprias. 

Assim, no âmbito dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, para fins 

desta pesquisa, optou-se pelo estudo de caso de um sujeito diagnosticado com a 

Síndrome de Asperger, tendo como objetivo geral verificar a possibilidade de coletar
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informações da história e desenvolvimento de uma paciente com Síndrome de Asperger, 

através da técnica de análise de atividade do Método Terapia Ocupacional Dinâmica - 

trilhas associativas. Estabeleceu-se como objetivos específicos: 

- Verificar se é possível acontecer associações e alguma narrativa histórica do 

desenvolvimento do paciente, por meio das atividades realizadas por esse;  

- Analisar se as trilhas associativas podem ser um instrumento para pesquisa 

qualitativa em terapia ocupacional;  

- Verificar a possibilidade de aplicação da técnica - trilhas associativas – como 

instrumento de intervenção na clínica, com pacientes com Síndrome de Asperger.  

Espera-se que esta pesquisa possa oferecer subsídios instrumentais para se 

pensar em intervenções na área da terapia ocupacional com pacientes que apresentem 

transtorno de espectro autista, mais especificamente aqueles com diagnóstico de 

Síndrome de Asperger. 

 

1.2 Síndrome de Asperger 

 

Em 1944, Asperger descreveu casos em que havia algumas características 

semelhantes ao autismo em relação às dificuldades de comunicação social em crianças 

com inteligência normal. (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). Entretanto Asperger, 

ao contrário de Kanner, sentia que essa perturbação talvez incluísse certas 

características positivas e compensadoras: “Uma originalidade particular de 

pensamentos e experiências, que pode conduzir a feitos excepcionais numa idade 

avançada” (SACKS, 1996, p. 294). 

A Síndrome de Asperger não recebeu um reconhecimento oficial antes da 

publicação da CID-10 e do DSM-IV, ainda que tenha sido relatada pela primeira vez na 

literatura da Alemanha em 1944. Tentativas de codificar os escritos de Asperger em 

uma definição categorial da condição foram feitas por vários pesquisadores influentes 

na Europa e na América do Norte, mas nenhuma definição consensual surgiu até o 

advento da CID-10 (KLIN, 2006). 

Dada a falta de definições diagnósticas até recentemente, não é surpreendente 

que a prevalência da condição seja desconhecida, ainda que tenha sido relatado um 

índice de prevalência de 2 a 4 em 10.000. Há poucas dúvidas de que a condição seja 

mais prevalente entre homens do que em mulheres, com um índice relatado de 9 para 1. 
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Esta síndrome aponta para um vasto grupo heterogêneo de condições, com os 

indivíduos afetados variando quanto à inteligência: podendo apresentar algumas 

comprometimentos à faixa de superdotação; alguns falam menos, ao passo que outros 

são loquazes, assoberbando os demais com monólogos intermináveis; alguns têm suas 

vidas dominadas por maneirismos e rituais motores imutáveis, ao passo que outros 

dedicam toda sua energia intelectual à busca exclusiva de fatos e de informações sobre 

tópicos incomuns e altamente circunscritos. 

A Síndrome de Asperger (SA) caracteriza-se por prejuízos na interação social, 

bem como interesses e comportamentos limitados, como foi visto no autismo, mas seu 

curso de desenvolvimento precoce está marcado por uma falta de qualquer retardo 

clinicamente significativo na linguagem falada ou na percepção da linguagem, no 

desenvolvimento cognitivo, nas habilidades de autocuidado e na curiosidade sobre o 

ambiente. Interesses circunscritos intensos que ocupam totalmente o foco da atenção e 

tendência a falar em monólogo, assim como incoordenação motora, são típicos da 

condição, mas não são necessários para o diagnóstico (KLIN, 2006). 

O diagnóstico de SA requer a demonstração de prejuízos qualitativos na 

interação social e padrões de interesses restritos, critérios que são idênticos aos do 

autismo. Ao contrário do autismo, não há critérios para o grupo dos sintomas de 

desenvolvimento da linguagem e de comunicação e os critérios de início da doença 

diferem no sentido de que não deve haver retardo na aquisição da linguagem e nas 

habilidades cognitivas e de autocuidado. Aqueles sintomas resultam num prejuízo 

significativo no funcionamento social e ocupacional. Contrastando um pouco com a 

representação social no autismo, os indivíduos com SA encontram-se socialmente 

isolados, mas não são usualmente inibidos na presença dos demais. Normalmente, eles 

abordam os demais, mas de uma forma inapropriada e excêntrica. Eles também podem 

reagir de forma inapropriada ou não compreender o valor do contexto da interação 

afetiva, geralmente transmitindo um sentido de insensibilidade, formalidade ou 

desconsideração pelas expressões emocionais das demais pessoas (KLIN, 2006). 

Para Klin (2006), as crianças com Síndrome de Asperger podem ser capazes de 

descrever corretamente, de uma forma cognitiva e freqüentemente formalista, as 

emoções, as intenções esperadas e as convenções das demais pessoas; no entanto, são 

incapazes de atuar de acordo com essas informações de uma forma intuitiva e 

espontânea, perdendo, dessa forma, o ritmo da interação. Sua intuição pobre e falta de 

adaptação espontânea são acompanhadas por um notável apego às regras formais do 
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comportamento e às rígidas convenções sociais. Essa apresentação é responsável, em 

grande parte, pela impressão de ingenuidade social e rigidez comportamental, que é tão 

forçosamente transmitida por esses indivíduos. 

 

1.3 Terapia Ocupacional e Síndrome de Asperger 

 

Na literatura estrangeira a assistência a pacientes com Síndrome de Asperger 

freqüentemente estão relacionadas à linha comportamental e cognitiva. No Brasil em 

terapia ocupacional, apenas duas autoras Benetton e Matsukura desenvolveram pesquisa 

e artigos clínicos sobre pacientes com Transtornos Invasivos do Desenvolvimento. 

Essas duas autoras trabalham na linha do Método Terapia Ocupacional Dinâmica 

(MTOD) 

O caráter desse Método está calcado em dois vértices: o primeiro deles é que ao 

partir do afeto trabalha-se a cognição e o comportamento e o segundo é que na função 

terapêutica do terapeuta ocupacional existe sempre uma ação educativa. (BENETTON, 

2002) 

A intervenção em terapia ocupacional, através do Método Terapia Ocupacional 

Dinâmica (BENETTON; FERRARI, 2002), utilizando a técnica de Análise de 

Atividades - Trilhas Associativas (BENETTON, 1994) é o propósito do estudo de caso 

de um sujeito com Síndrome de Asperger desenvolvido nesta pesquisa. 

Em Benetton (1993) quando se trata de terapia ocupacional, esse procedimento, 

está previamente desenhado através do fazer. O fazer que é delimitado pelo 

estabelecimento de um campo terapêutico onde três elementos igualmente significativos 

se apresentam: o paciente, a terapeuta e as atividades. Uma dinâmica particular que se 

instala, a dinâmica do fazer, construir, realizar e criar atividades que tanto deixam a 

descoberto movimentos fantasiosos e projetivos, como são objetos de uso na realidade 

externa. Assim, há a necessidade de um silêncio que pensa ser necessário construir 

nesse programa, sendo um silêncio do terapeuta. O silêncio dos seus próprios desejos, 

anseios, do saber antecipado, da ansiedade e da angústia, podendo ser bem demonstrado 

pela economia de palavras e pela proliferação de gestor provocados como e para 

respostas. 

Na Tese de Matsukura (1995) usando o Método Terapia Ocupacional Dinâmica 

a autora discute algumas das possíveis contribuições da terapia ocupacional no 

tratamento do Autismo Infantil. Através do relato de um caso, tece considerações acerca 
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dos diferentes aspectos envolvidos nesse processo de tratamento. Por fim procura 

destacar a importância do instrumento terapêutico específico da terapia ocupacional – a 

atividade – e da relação terapêutica como fundamentais no processo de intervenção 

realizado com a criança autista. Neste estudo de Matsukura a criança autista foi avaliada 

em terapia ocupacional durante quatro sessões consecutivas, onde através do 

oferecimento de materiais e atividades diversos, procurou-se observar o comportamento 

da criança e o nível de desenvolvimento (afetivo/social, perceptivo-cognitivo, 

físico/motor) que a mesma apresentava nestas situações. Após as sessões e orientações 

constantes a família foi possível observar nesta pesquisa que a hipótese de que 

comportamentos e/ou formas de contato da criança menos elaboradas cederam lugar a 

comportamentos mais elaborados ou uma gama maior de possibilidades de contato que 

a criança foi apresentando/adquirindo durante o processo de tratamento. 

Matsukura (2001) afirma que durante a intervenção de terapia ocupacional com 

uma criança autista são abordados tanto os aspectos afetivos/emocionais, como também 

os aspectos cognitivos, de uma forma integrada, através da realização das atividades e 

da relação terapêutica estabelecida. Sendo as informações e compreensões, observadas 

pelo terapeuta em relação à criança, trabalhadas de forma contextualizada nas ações que 

se estabelecem durante o processo de realização das atividades e da relação terapêutica 

que se estabelece. Assim, as sessões de terapia ocupacional têm um caráter de 

reconhecimento recíproco do nível e da forma que a criança é capaz de se mostrar, seja 

através da rotina estabelecida, dos materiais que explora e do contato que realiza ou não 

com terapeuta. 

No Modelo Lúdico, Ferland (2006) descreve a importância do brincar na clínica 

de crianças. Segundo este modelo, o brincar deve ser considerado como um objetivo a 

ser alcançado na terapia ocupacional. Nele existe uma atitude subjetiva em que o prazer, 

o interesse e a espontaneidade se esbarram, assim essa atitude se traduz por uma 

conduta escolhida livremente e para a qual nenhum rendimento específico é esperado. 

Ou seja, o interesse é pela criança em sua globalidade e não por uma função específica. 

Os objetivos gerais do Modelo Lúdico são estimular e desenvolver: 

- a atitude lúdica (a curiosidade, a espontaneidade, o prazer, o senso de humor, a 

capacidade de solucionar os problemas, tendo em conta a dimensão afetiva);  

- o repertório de interesses variados;  

- as habilidades lúdicas da criança, instigando as esferas sensoriais, motoras, 

cognitivas e sociais. Outro aspecto importante neste modelo é a dimensão afetiva, pois 
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quando a criança tem um mínimo de confiança no adulto, ela poderá experimentar 

algum interesse em tomar iniciativas. A dimensão afetiva está mais associada à atitude 

lúdica que à ação do brincar. 

Para Benetton (2008) quando a criança começa a apresentar interesses mais 

apropriados para sua idade é possível ensiná-la e ajudá-la a criar inúmeras atividades 

que fazem parte do cotidiano de todas as crianças de sua idade. 

Portanto, apesar de na literatura estrangeira na Síndrome de Asperger as terapias 

estarem freqüentemente relacionadas à linha comportamental e cognitiva, no Brasil há, 

dentre outras, a linha desenvolvida por autores acima mencionados, que pautam o 

trabalho no Método Terapia Ocupacional Dinâmica. 

O Método Terapia Ocupacional Dinâmica, segundo Benetton, Ferrari e Tedesco 

(2003), propõe-se a uma estruturação cotidiana a despeito de quais sejam as doenças, 

deficiências, déficits e desvantagens. Para isso, a vivência de espaços saudáveis é 

privilegiada, dando a premissa para fazer e a construção do cotidiano. 

 

O Método Terapia Ocupacional Dinâmica desenvolvido por Benetton 
e Ferrari (1994), privilegia a relação triádica como específica e 
instrumentadora da nossa prática. Segundo as autoras, este método 
tem como objetivo final a inclusão social, mediada pela construção do 
cotidiano através do fazer atividades. 

 

Na dinâmica do fazer as atividades, o paciente e o terapeuta constituem e são 

constituintes do setting e este situa a dinâmica, pois há a presença ativa do terapeuta e é 

o local onde o sujeito experimenta e realiza atividades, criando uma dinâmica entre os 

dois mundos, o interior e o exterior. E é esta relação que levará para a inserção social, 

por este motivo o estudo na concepção de Terapia Ocupacional não analisa 

separadamente sujeito do instrumento (atividades) e do terapeuta, tendo como foco a 

relação triádica. (BENETTON; GOUBERT, 2000). A atividade enfocada com a criança 

é o brincar. 

Os três termos são necessários a uma relação a qual se investe a 
dinâmica do fazer, (...) construindo e dando forma aos espaços 
saudáveis nos quais o sujeito-alvo da assistência inicia na relação de 
uma nova história, propondo um caminho para a inserção social. 

 

Benetton, Ferrari e Tedesco (2004) apontam para uma importante característica 

da terapia ocupacional onde é preciso fazer para experimentar, experienciar para viver.
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Tratando da construção de um cotidiano, da inscrição em um campo e para esta 

construção está a ação educativa da função da terapia ocupacional. Para as autoras tem 

sempre uma proposta para instituir uma ligação entre o pensar e o fazer, entre o estar e o 

ser, entre o estar para o fazer e o fazer para o se sentir e ser. Esta ligação deve se 

desenvolver na relação a ser estabelecida entre as aquisições, as informações e a 

experimentação, sendo que as informações e aquisições são coletadas e observadas 

através do fazer. 

A construção de narrativas e histórias na relação triádica são feitas a cada 

atendimento, mas também é previsto pelo Método que, de tempos em tempos as 

atividades são retomadas, sejam retomadas e reunidas num procedimento chamado 

trilhas associativas. As trilhas associativas vão construir a história do processo de 

terapia ocupacional através das atividades, significadas pela relação triádica. Trata-se de 

uma procedimento embasado na teoria da técnica e é visto no Método Terapia 

Ocupacional Dinâmica como análise das atividades. (MORAES, 2008) 

 
Trilhas associativas é uma técnica de analise de atividades, pós sua 
realização pelo paciente, onde este participa ativamente do processo, 
comparando-as e daí retirando uma narrativa que de preferência 
constitua a história de uma relação numa terapia ocupacional. 
(BENETTON, 2006, p. 37) 

 

Ainda segundo a autora acima a análise de atividades através da técnica trilhas 

associativas é um dos principais instrumentos do Método Terapia Ocupacional 

Dinâmica, utilizados para avaliação do diagnóstico situacional em terapia ocupacional 

do paciente. Esse diagnóstico além de levar em conta os diferentes entendimentos sobre 

sua condição física, psíquica, social e familiar a repercussão que isso faz naquele 

momento na vida de nossos pacientes, acolhendo e valorizando os movimentos, as 

particularidades, as maneiras de ver, sentir e reagir, próprias de cada um. 

Trilhas associativas é uma técnica da terapia ocupacional cujo estudo tem como 

base a relação triádica (paciente-terapeuta-atividades). A principal característica é o 

processo de comparação e associação entre atividades realizadas pelo paciente, todas as 

atividades efetuadas, acabadas, inacabadas, semi-destruídas, de qualquer tipo, que tem um 

produto final, devem ser compiladas pela terapeuta ocupacional como um prontuário de 

imagens. Essas atividades pertencem a pessoa que as realizou, sua utilização e finalidade 

são portanto determinadas por esses. Dessa maneira, a terapeuta ocupacional, muitas vezes, 

tem que registrar com fotografias, vídeos e notas essas atividades. 
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Para registrar os acontecimentos em um processo terapêutico em terapia 

ocupacional, o instrumento de maior valor é a capacidade de observação da terapeuta 

ocupacional. 

Depois de compilar e juntar uma série de atividades é sugerido aos pacientes que 

as separem em subgrupos com algumas proposições como: reúne aquelas que mais 

gosta; as que encontrou maior dificuldade para realização; as que tem nome; entre 

outras. Neste processo evocam-se as primeiras associações. Em seguida, essa análise 

associativa se aprofunda para reunir elementos de cada atividade e elementos que 

aparecem em várias atividades, permitindo ligar elementos comuns e elementos 

incomuns. Em cada composição do caminho, o paciente aprende a localizar no sentido 

espacial e temporal, criando desta maneira um espaço vivido de afeto, construindo a 

base para a sua inclusão social. 

A técnica trilhas associativas tem como objetivo: 

1) A compilação das atividades efetuadas pelos pacientes, e dos registros da 

terapeuta ocupacional que constituem o prontuário de terapia ocupacional 

2) As informações presentes nesse material permitem a construção do diagnóstico 

situacional em terapia ocupacional assim como hipóteses sobre a prospectiva.  

3) Com a observação da evolução do desempenho relativo as atividades, 

associando os aspectos afetivos, emocionais, físico e social de cada caso, é 

possível criar novos espaços de intervenção. Com essas informações e 

observações pode-se criar o processo e os procedimentos em terapia 

ocupacional.  

4) É possível construir caminhos a partir da associação de informações, 

observações e da revisão dos trabalhos efetuados, introduzindo assim uma forma 

muito particular de comunicar-se com os pacientes.  

5) Ao estabelecer essas formas associativas e analíticas de comunicar-se com os 

pacientes, é criado um espaço de historicidade. Nesse espaço que os pacientes, 

conseguem contar, escrever, cantar, sua história na terapia ocupacional, 

incluindo sua história de vida, que havia se perdido, que não podia ter contato 

por suas dificuldades e deficiências.  

No trabalho em terapia ocupacional busca-se estabelecer a relação terapeuta-

paciente onde a regra fundamental é fazer atividades. A terapeuta ocupacional e o 

setting (que envolve fazer atividades) promovem experiências reais que vão marcar o
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psiquismo. Devem-se criar condições para que haja manifestações da transferência, 

aquela que é definida como positiva, como as experimentadas entre professor e aluno. 

Terapeutas ocupacionais insistem na importância da realidade externa e interna 

dos pacientes, para que ele participe das decisões. Para que as atividades tenham a 

forma de uma narrativa, é necessário construir uma sintaxe (enredo) que permita 

construir caminhos associativos. Depois de ter alguns trabalhos propõe-se que os 

pacientes os reexamine procurando criar sempre uma narrativa na associação entre as 

atividades e as ocorrências de terapia ocupacional no seu setting ou mesmo fora dele. 

 

1.4 Método Terapia Ocupacional Dinâmica 

 

 Será apresentado neste tópico breves resumos de teses e dissertações que foram 

realizadas tendo diferentes referenciais teóricos, enfocando patologias e assuntos 

diversos, mas utilizando em referencial teórico ou prático conceitos do Método Terapia 

Ocupacional Dinâmica. 

Em uma dissertação realizada no Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo em, 2003, Amaro, realiza uma pesquisa qualitativa e de referencial construtivista 

piagetiano, utilizando de conceitos do Método Terapia Ocupacional Dinâmica, ao longo 

de oito meses a pesquisadora acompanhou a vida escolar de duas crianças com 

deficiência de cinco anos de idade, uma com paralisia cerebral do tipo tetraparesia 

espástica e outra com síndrome de Down. Elas eram alunas de duas escolas de educação 

infantil do município de Mauá que se encontra na região do grande ABCMD de São 

Paulo. O objetivo deste acompanhamento foi estudar por quê e quais relações 

estabelecidas no cotidiano escolar podem beneficiar o desenvolvimento e a 

aprendizagem de alunos com deficiência em um perspectiva construtivista e inclusiva 

de educação e quais foram os progressos dos alunos neste contexto. Para isto foi 

elaborado um roteiro de observação do aluno no cotidiano escolar com o objetivo de 

organizar o cotidiano em termos das relações com pessoas, espaço, tempo, objetos e 

atividades. Foi utilizado, também, como base para a organização e apresentação do 

material empírico. Na discussão dos dados constatou-se: relações cotidianas baseadas 

na lógica da inclusão, da interdependência, da indissociabilidade, da 

complementaridade, da cooperação, da solidariedade e da singularidade do sujeito, 

favoreceram o progresso no aprendizado dos alunos de referência na pesquisa; elaborar 
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por necessidade instrumentos de observação das relações vividas no  cotidiano 

escolar para intervenção e avaliação no trabalho com os alunos; a prática reflexiva é 

condição necessária para construir uma educação inclusiva.  

Em uma dissertação realizada na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, em 2003, Mastropietro, realiza uma 

pesquisa tendo, também, como referencial teórico conceitos do Método Terapia 

Ocupacional Dinâmica e que teve como objetivo principal avaliar a reconstrução do 

cotidiano dos pacientes que foram submetidos ao Transplante de Medula Óssea. A 

amostra foi composta por vinte e quatro pacientes que se encontram na fase pós -TMO. 

Os resultados indicam que a variável tempo pós -TMO, está fortemente associada com 

maiores índices de capacidade e bem estar funcional, aspectos físicos, aspectos 

emocionais, bem estar social/familiar, preocupações adicionais e volta ao trabalho. Esse 

fato pode ser atribuído a uma esperada melhora gradual da condição orgânica do 

paciente e de redução das limitações decorrentes do próprio tratamento (impossibilidade 

de exercer atividades que envolvam esforços físicos, uso de medicações, retornos 

ambulatoriais freqüentes, possibilidade de recaída da doença, dentre outras).  

 A mesma autora acima citada realiza, em 2007, uma tese na Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Mastropietro, 

nesta pesquisa, além de abordar também o Método Terapia Ocupacional Dinâmica, tem 

como objetivo correlacionar variáveis relacionadas à qualidade de vida de pacientes 

sobreviventes ao Transplante de Medula Óssea (TMO) em diferentes momentos após o 

transplante. A amostra foi composta por 62 pacientes na fase pós-TMO, subdivididos 

em três grupos, constituídos de acordo com o estágio do tratamento: (G1) pacientes 

recém-transplantados, até 18 meses; (G2) de 19 a 48 meses; (G3) de 49 a 120 meses. Os 

resultados evidenciam que a variável tempo pós-TMO tem uma relação direta com 

qualidade de vida, mostrando que os pacientes que se encontram no G1 estão mais 

envolvidos com as atividades de sobrevivência, mais debilitados e vivenciando diversas 

limitações provenientes do tratamento, já os pacientes do G2 estão envolvidos em 

retomar seus papéis sociais e reconstruir suas atividades produtivas e apresentando mais 

estresse, os pacientes do G3 apresentam mais estáveis em busca de ampliar seus 

projetos de vida. As variáveis: renda familiar acima de dois salários mínimos, sexo 

masculino, escolaridade acima de oito anos, não ter DECH e diagnóstico de não 

neoplasia apresentaram importantes relações com maiores índices de qualidade de vida. 
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Esses indicadores de melhor qualidade de vida pós-TMO é um dado importante, uma 

vez que cada vez mais o transplante tem se firmado como importante opção terapêutica 

para diversas enfermidades. 

Em uma dissertação realizada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 

2008, Junqueira desenvolveu uma pesquisa que teve como objetivo realizar um estudo 

retrospectivo dos Pedidos de Interconsulta (PIs) para a TO do Serviço de Interconsulta 

em Saúde Mental (SISMen) do HCFMRP - USP no período de janeiro de 2000 a 

dezembro de 2005, utilizando dos conceitos do Método Terapia Ocupacional Dinâmica. 

Os sujeitos foram os indivíduos que estiveram internados nas enfermarias do campus do 

hospital universitário e para quem foi solicitada a assistência do Serviço de TO naquele 

período, perfazendo um total de 633 pacientes e 709 PIs. Os dados foram coletados 

mediante consulta dos PIs e dos prontuários dos pacientes. Verificou-se que a Clínica 

Médica foi a responsável por mais do que um terço dos Pedidos de Interconsulta feitos 

para o Serviço de TO, seguida das clínicas Unidade Metabólica e Psiquiatria 

respectivamente; o tempo médio de internação dos pacientes encaminhados para esse 

Serviço foi de 51 dias, sendo que a média de internação no HCFMRP-USP foi de 6,4 

dias. Consequentemente, o gasto desses pacientes variou entre uma e 2,4 vezes mais do 

que os pacientes internados nesta instituição. A taxa média de encaminhamento para a 

TO do SISMen foi de 0,5%, sendo que o motivo de solicitação mais freqüente esteve 

relacionado aos aspectos emocionais do indivíduo, seguido por fatores referentes à 

hospitalização. Estes dados, de modo geral, estão de acordo com a literatura nacional e 

internacional dos SIPs. Concluiu-se que há necessidade de um instrumento padronizado 

para avaliar a população atendida pelo Serviço de Interconsulta de TO e que alguns 

pontos merecem estudos mais detalhados como a possibilidade de existência de 

associações entre dados sócio-demográficos e clínicos e o encaminhamento dos 

pacientes para esse Serviço.  

Em uma dissertação realizada na Universidade de Fortaleza (UNIFOR), em 

2010, Carvalho realizou uma pesquisa do tipo qualitativa a partir de três casos clínicos, 

em cujos atendimentos em Terapia Ocupacional, com base no Método Terapia 

Ocupacional Dinâmica, a escrita autobiográfica ocupou um lugar de destaque. Foram 

realizados relatos dos casos clínicos, investigação dos escritos em termos de forma e 

conteúdo e repercussão no portador da doença de Alzheimer. Os resultados referentes 

aos escritos autobiográficos como um espaço de atribuição de sentido às vivências do 
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paciente, como promotor do resgate da memória e identidade do paciente, como 

forma de redimensionar sua posição frente à doença e reconfiguração dos elos 

familiares, e o mais importante a partir dos escritos autobiográficos houve a produção 

de novos escritos como textos, contos, cartas que organizam, constróem e expressam a 

vida cotidiana. 

Em uma dissertação apresentada à Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo em 2010, Mororó, teve como objeto a construção dos projetos terapêuticos 

realizados pelos profissionais de um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III. 

Considerando a complexidade dessa ação, e na perspectiva de contribuir no contexto 

das atuais transformações da atenção em saúde mental, pensando na terapia 

ocupacional, baseada no Método Terapia Ocupacional Dinâmica, esta pesquisa teve por 

objetivo analisar e descrever as potencialidades e dificuldades na construção dos 

projetos terapêuticos realizados pelos profissionais de um CAPS III. Com base no 

método cartográfico e na técnica do grupo focal, buscou-se captar as múltiplas 

dimensões do objeto. Por meio dos resultados foi possível constatar que os principais 

desafios a serem enfrentados pela equipe na construção dos projetos terapêuticos são: 

constituição de uma integração efetiva entre os diversos profissionais da equipe e entre 

os diferentes plantões; organização de espaços sistemáticos para construção e 

reavaliação dos projetos entre a equipe; real mudança do paradigma sobre o processo 

saúde-doença ainda enraizado nos pressupostos ao paradigma biomédico; registros mais 

rigorosos das intervenções dos profissionais nos prontuários, para facilitar a circulação 

das informações entre a equipe e a tarefa do técnico de referência na composição e 

reavaliação dos projetos; instituição de espaços de supervisão para trabalhar os 

sentimentos da equipe no cuidado a pacientes graves.  

Em 2009, Quevedo defendeu sua tese de doutorado no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade de São Carlos, tendo realizado uma pesquisa-

ação embasada nos conceitos do Método Terapia Ocupacional Dinâmica, com objetivo 

de compreender as contribuições de um programa de monitoria baseado na 

aprendizagem colaborativa para o desenvolvimento profissional e do raciocínio clínico 

de terapeutas ocupacionais em início de carreira, sustentada pelo referencial teórico 

metodológico da epistemologia da prática profissional, do raciocínio narrativo e da 

comunidade de aprendizagem. A intervenção da pesquisa caracterizou-se pela 

participação em um grupo de aprendizagem colaborativa, composto por seis terapeutas  
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ocupacionais iniciantes, duas terapeutas ocupacionais experientes, e pela mentora-

pesquisadora; além da produção de diários reflexivos pelas profissionais iniciantes. Os 

resultados procuram elucidar aspectos relacionados à configuração do trabalho 

colaborativo ao longo do tempo, indicando momentos-chave de mudanças 

caracterizados pela elaboração aberta e honesta dos conflitos e pela construção de 

relações de confiança, permitindo a explicitação do não saber e a possibilidade de 

trabalhar sobre a tensão essencial entre ser terapeuta ocupacional e a assistência em 

terapia ocupacional.  

Na dissertação de Quevedo, de 2005, apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade de São Carlos procurou revelar alguns 

aspectos da dimensão pedagógica nos procedimentos de terapia ocupacional a partir do 

processo de reflexão sobre a ação, explicitado nas narrativas de uma terapeuta 

ocupacional. Foram analisados os relatos escritos de dez sessões seqüenciais de um 

atendimento de terapia ocupacional, a partir do processo de investigação narrativa. As 

categorias para a análise surgiram a partir do trabalho de Hatton e Smith, de 1995, a 

respeito do que os processos de reflexão sobre a ação podem evidenciar: a narração 

descritiva, a descrição reflexiva, a reflexão dialógica e a reflexão crítica. A investigação 

narrativa dos relatos mostrou a existência das três primeiras categorias mencionadas 

acima. A partir delas foi possível investigar alguns aspectos da dimensão pedagógica no 

pensamento e nos procedimentos da terapeuta ocupacional. Dessa forma, foi possível 

compreender a dimensão pedagógica como uma parte importante do pensamento 

narrativo de uma terapeuta ocupacional focada no modo como cada paciente aprende e 

não em um modelo educacional específico. 
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2 MÉTODO 
 
 
 

O presente projeto, assim como sua execução, foi autorizado formalmente pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mediante a 

assinatura de carta de autorização. Além de informações sobre a pesquisa, consta na 

carta que a identidade do participante será mantida em sigilo, inclusive nas publicações 

e apresentações de trabalhos dela decorrentes. 
 

Antes de iniciar a pesquisa o responsável assinou o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), no qual estão explicitados os objetivos da 

pesquisa, a garantia do anonimato da identidade do participante e a forma de utilização 

dos dados provenientes da investigação. O Termo de Consentimento foi apresentado em 

duas vias, sendo que uma ficou retida pelo participante da pesquisa ou responsável e 

uma devolvida ao pesquisador. Como dito, este projeto foi analisado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, iniciando-se sua execução 

somente após parecer favorável do mesmo. 
 
 
2.1. Instrumento da pesquisa 
 
 
 

Conforme já exposto, foi utilizada, nesta pesquisa, a técnica de análise de 

atividades trilhas associativas do Método de Terapia Ocupacional Dinâmica (Benetton, 

1994). 
 

Essa técnica, conforme explicada anteriormente, tem como base a relação 

triádica (terapeuta-paciente-atividades) e foi utilizada no estudo de caso em questão. 

Todas as atividades foram realizadas pelo paciente e apresentaram um produto final, 

que foram fotografados pela terapeuta, permitindo que, no último encontro, um 

processo de comparação e associação entre essas atividades fosse realizado pelo 

paciente. Para registrar os acontecimentos também foi utilizado o instrumento de maior 

valor do terapeuta ocupacional que é a capacidade de observação. 
 

Depois de ter compilado e juntado todas as atividades realizadas pelo paciente 

nos encontros com a pesquisadora, foi sugerido ao mesmo que revisse todas as 

atividades. Para que as atividades tivessem forma de narrativa, foi necessário construir 

um enredo que permitisse ao paciente construir caminhos associativos. Assim, a 

pesquisadora contou uma história ao paciente sobre essas atividades, criando na 

narrativa uma associação entre elas e as ocorrências vividas no decorrer dos encontros,
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permitindo a entrada ativa do paciente na história. Em cada composição do caminho, foi 

sendo possível que o paciente se localizasse no sentido espacial e temporal, criando 

desta maneira um espaço vivido de afeto, construindo a base para a sua inclusão social. 

Assim o objetivo geral da técnica, trilhas associativas, que é a elaboração da história da 

relação de construção entre terapeuta ocupacional, paciente e atividades foi alcançado 

neste caso. 
 
 
2.2 Participante 
 
 
 

Após tentativas não bem sucedidas, devido a não aceitação pelo responsável da 

participação do paciente na pesquisa ou dificuldades de horários para a realização dos 

encontros com outros pacientes que apresentavam diagnóstico de Síndrome de 

Asperger, entramos em contato com um paciente que, por indicação de um profissional 

da área da saúde, aceitou participar deste estudo, tendo sua família concordado com a 

proposta de trabalho apresentada. Assim, esta pesquisa foi realizada com a participação 

de J. V. O., com diagnóstico de Síndrome de Asperger, de 11 anos de idade, do sexo 

masculino, nascido em Marília, interior de São Paulo, na qual reside atualmente, com 

seus pais e irmãos. A mãe é dona de casa, seu pai sargento aposentado do exército e 

atualmente possui uma empresa de limpeza para condomínios. J. é o filho mais velho do 

casal e tem mais dois irmãos, um menino de 6 anos e uma menina com 5 meses. 
 

Os dados sobre o desenvolvimento de J. contou com a participação da mãe e da 

professora da sala de recursos da escola municipal onde J. está matriculado, desde 

fevereiro de 2010. Os dados coletados encontram-se descritos no item “Relatório da 

Professora (Especialista em Educação Especial – Deficiência Mental)” e no item 

“Primeiro encontro” que será a seguir apresentado. 
 
 
 
 
3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 

Foram realizados 4 encontros com o paciente J., com duração de uma hora e 

meia cada encontro. Os encontros foram realizados na residência do paciente, na qual a 

pesquisadora levava os materiais utilizados naquele dia do encontro. Também foi 

colhido informações da professora do sujeito. Todas as atividades foram escolhidas pelo 

paciente dentre os materiais que eram levados pela pesquisadora. 
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3.1 Relatório da Professora 
 
 
 

Foi solicitado pela pesquisadora um relato da professora, por escrito, do 

desenvolvimento acadêmico e comportamental de J. no âmbito escolar. A seguir este 

relatório é apresentado em sua íntegra. 
 
 

Quanto ao comportamento sócio-afetivo, assim relata a professora: 
 
 
 

O aluno vive no limite de explosão emocional, não aceita repreensões, tem 

dificuldades para interagir com os colegas, preferindo interações com os adultos. 

Apresenta oscilações de humor, utiliza comportamentos regressivos com fala 

infantilizada, choro, birras, criando seu próprio roteiro de ações, como sair da sala, 

não escuta e realiza atividades quando quer e como quer. Necessita de ajuda na 

realização de qualquer atividade intelectiva, motora e social, mas não aceita ajuda 

constantemente e de qualquer pessoa. 
 
 

Em relação aos conteúdos pedagógicos relata que: 
 
 
 

Em relação à ação coordenação motora, apresenta dominância na Mao 

esquerda para comer e na direita para escrever. Na comunicação oral apresenta 

ecolalia que se acentua quando está mais agitado. Para a introdução de novos 

conteúdos existe a necessidade de fazê-lo por etapas curtas e simples. Para a 

coordenação viso-motora do aluno é recomendável que haja orientação, direção e 

monitoramento para as cópias. 
 
 

As intervenções com o paciente devem ser segundo o relato da professora: 
 
 
 

Ambiente com certo grau de tolerância, diminuição da ansiedade através da 

auto-reflexão e reflexão sobre a mente. Reforçar mais os comportamentos sociais e 

menos os intersubjetivos. Uso de softwares educacionais pois o aluno demonstra 

interesse pelo computador. 
 
 

Quanto a aprendizagem a professora descreve: 
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Utiliza o computador, mas sem organização, exigindo monitoramento de um 

adulto. Demonstra satisfação com atividades de recortes e colagens. Colabora nas 

atividades quando quer, o que ocasiona o fato de que temos que nos adaptar aquilo que 

lhe interessa. 
 
 

Segundo a avaliação acadêmica da professora: 
 
 
 

O aluno apresenta comportamentos que se repetem prejudicando e/ou 

inviabilizando inúmeras vezes relações do aluno com o professor ou colega e o 

ambiente. Apresenta manifestações de condutas de autismo infantil, o que acarreta 

comportamentos ritualísticos e repetitivos. Apresenta alta sensibilidade as mudanças 

no ambiente e na rotina. 
 
 
3.2 Encontros 
 
 
3.2.1 Primeiro Encontro (14/05/2010) 
 
 
 

Após agendar com a mãe, por telefone, sobre o melhor dia e horário para realizar 

os encontros com o paciente, ficou decidido que aconteceriam às sextas-feiras, ao meio 

dia e meia, na casa do mesmo. Assim, no primeiro encontro, inicialmente foi 

conversado com a responsável por J. para que estivesse ciente da pesquisa e autorizasse 

a realização, a fim, também de coletar informações necessárias para compor um 

diagnóstico situacional do paciente. Posteriormente foi mostrado todo o material que 

seria utilizado nos atendimentos com J. 
 

A pesquisadora pede a mãe para expor um pouco sobre a gestação de J. e como 
foi seu desenvolvimento após o nascimento. Assim, a mãe relata: 
 
 

“Apresentei uma gestação normal, na qual J. nasceu com 42 semanas, 

nascimento com fórceps. Parou de mamar nos seios com 3 meses, rejeitando voltar, 

mesmo sendo estimulado por mim. Apresentou desenvolvimento motor normal, no 

entanto, até os dois anos de idade não falava, apenas gritava e demonstrava conversar 

sozinho. Aos três anos devido a essas dificuldades levei a Neurologista na qual 

diagnosticou com Síndrome de Asperger, após exames, observações e história clínica”.



 35

 
Atualmente J. é independente nas suas atividades de vida diária, freqüenta 

escola em sala de recursos no período da manhã. Segundo a mãe: 
 
 

“Ele gosta de ir a escola, pois vai de ônibus, sendo a paixão de meu filho, desde 

os dois anos de idade”. Nesta escola ele começou a ir em fevereiro deste mesmo ano. 

Mas desde os 6 anos ele freqüentava um a outra escola, na qual, ele participava na sala 

especial e na sala normal, mas isso somente no primeiro e segundo ano, no terceiro 

rejeitou a nova professora e então se recusou a participar das aulas na sala normal, 

freqüentando apenas a sala especial. No ano passado passei por dificuldades de saúde 

com meu outro filho mais novo, precisando dedicar um tempo maior a esse. A 

professora de J. não aceitava minha pouca disponibilidade de horário, e J. começou a 

não querer ir a escola também, foi a partir desses conflitos que tive a necessidade de 

mudança de escola neste ano, na qual J. está me dando menos trabalho”. 
 
 

J. não é uma criança agressiva, mas nas suas brincadeiras acaba sendo um pouco 

escandaloso, falando e sorrindo alto. Atualmente toma medicações como: Amplictil 

4mg (1 à noite) e Respiridona 1 mg (1 manhã e 1 à noite). Segundo a mãe, J . toma 

medicação desde que foi feito o diagnóstico, aos três anos, com algumas alterações. 
 
 

Apresenta um sono adequado durante a noite, dormindo aproximadamente 9 

horas. Dorme em um quarto sozinho. Durante o período da tarde passa a maior parte do 

tempo na internet, na qual tem bastante habilidade, onde busca imagens de ônibus e 

viaturas de polícia e permanece na televisão, também, gosta de passear com os pais. 

Quando a pesquisadora pergunta a mãe sobre suas maiores dificuldades ela relata: 
 
 

“Sinto dificuldade por J. não aceitar mudanças na sua rotina, como troca de 

horários, ficar sem mim em casa, não posso quase sair, e mudanças na sua 

alimentação, comendo apenas arroz e bife e bebe leite com açúcar, assim ele tem muita 

dificuldade em ir ao banheiro. No entanto, aceita todos os tipos de vestuário. Na 

maioria das vezes agimos por condicionamento com o meu filho, para que ele aceite 

algumas mudanças e troca de rotina como - se ele aceitar a minha saída e ficar bem 

sem agitar, assim que eu voltar saiu com ele para passear -”. 
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Apresenta um bom relacionamento com os irmãos, sendo bastante carinhoso 

com a irmã mais nova. Tem medo de chuva, rojões e trovões, quando isso acontece, 

principalmente em época de festas e jogos J. fecha todas as janelas de casa, entrando em 

desespero e em pânico, ficando agitado, chorando e gritando muito. 
 

Durante a entrevista com a mãe o paciente vinha o tempo todo até o local 

perguntar a pesquisadora o que ela tinha trazido a ele e pedia à mãe tinta para pintar um 

ônibus de ferro que o mesmo não largava. 
 

Após a entrevista foi realizado um primeiro contato com o paciente, na qual a 

pesquisadora iniciou o encontro a partir da atividade de pintura com tinta do ônibus, 

algo que o paciente estava solicitando. 
 

Paciente escolheu pintar o ônibus de branco, pois segundo o paciente: 
 
 

“Esse ônibus é igual da “Prefeitura Municipal de Marília”. 
 
 
 

Pintou o ônibus, com muito cuidado e capricho, não permitindo a ajuda da 

pesquisadora. Após terminar de pintar o ônibus a pesquisadora pediu ao paciente que 

deixasse o ônibus secar no sol e fizesse um desenho em uma folha de sulfite. O mesmo 

fez o que foi pedido, sem contato nenhum com a mesma, pegou uma revista sua e 

copiou um ônibus com canetinha. Relatando: 
 
 

“O ônibus da Prefeitura Municipal de Marília”. 
 
 

Colocando todos os detalhes que ele observava no desenho da revista. Em 
 
seguida,virou a folha, fez um desenho e colou alguns adesivos. Após a pesquisadora 
perguntar a J. o que era, ele afirma: 
 
 

“Janela do ônibus... pirulitos e um bilhete”. 
 
 
 

Em seguida paciente pegou uma folha e realizou um desenho com tinta guache, 
que após a pergunta da pesquisadora sobre o que era ele relata: 
 
 

“Duas mãos e dois dedos”. 
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Pesquisadora se despede do paciente e avisa que virá na próxima sexta-feira no 

mesmo horário. O paciente pergunta: 
 
 

_“Onde vai ficar esses brinquedos” 
 
 
 

Foi possível observar que durante todas as atividades neste encontro, o paciente 

demonstra cuidado para não sujar a mesa que está sendo realizadas as atividades, 

limpando e organizando os materiais. Aceitou a primeira sugestão de atividades, depois 

foi escolhendo o que fazer, pouco respondendo aos questionamentos feitos pela 

pesquisadora, não tomando iniciativa de manter um diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Pintura do ônibus Figura 2: Desenho do ônibus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Colagem dos adesivos Figura 4: Pintura com Tinta 
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3.2.2 Segundo Encontro (21/05/2010) 
 
 
 

Ao chegar à casa do paciente o mesmo já veio encontrar a pesquisadora, 
perguntando: 

 
_ “O que trouxe para mim?”. 

 
 

A pesquisadora distribui na mesa uma caixa e um caminhão de madeira, folhas, 

revistas, tintas, canetinhas e lápis de cor. Ao perguntar ao paciente o que ele gostaria de 

realizar, o mesmo pega a caixa de madeira e começa a pintar, solicitando tinta azul. 

Pinta a caixa sozinho somente com a cor azul, relatando: 

 
_ “Gosto de azul”. 

 
 

Após pintar a caixa J. cola adesivos de bichos. Quando terminou foi 
 
questionado o que havia feito: 
 
 

_“Uma caixa para guardar o ônibus”. 
 
 

J. inicia a pintura do caminhão, sem solicitação da pesquisadora, pedindo tinta 

azul e vermelha. Pintando com muito cuidado e atenção. Permanecendo a maior parte 

do encontro nessa atividade. A pesquisadora diz ao paciente que está ficando muito 

bonito e o que ele irá fazer com o caminhão. O paciente relata: 

 
_“Mostrar para meu pai e brincar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Pintura da caixa Figura 6: Pintura do caminhão 
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Neste atendimento o paciente demonstra muita preocupação em não sujar a 

mesa. Após terminar a pintura do caminhão, o mesmo inicia um desenho com canetinha 

em uma folha de sulfite. Faz um desenho de um ônibus, pedindo a pesquisadora que 

fizesse as portas e janelas desse ônibus, relatando: 

 
“Faça a porta e as janelas...elas estão fechadas...não tem ninguém...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Desenho do ônibus 
 
 
 

Pesquisadora se despede do paciente e diz voltar na próxima sexta-feira, no 
mesmo horário. 
 
 
3.2.3 Terceiro Encontro (28/05/2010) 
 
 
 

Foi realizado terceiro encontro com o paciente. Na chegada da pesquisadora o 

mesmo já foi encontrá-la na porta e a mãe relata que ele estava esperando pelo encontro. 

Ele pergunta: 

 
“O que você trouxe para fazer?”. 

 
 

A pesquisadora coloca na mesa, papéis, massinha, uma tela de pintura, adesivos, 

pincéis e tintas. O mesmo pega a tela e começa abrir as tintas, mas antes de usá-las 

desenha em sua tela um ônibus com lápis de cor. Após começa a pintura do mesmo. 

Pinta o ônibus com muito cuidado e capricho. A pesquisadora pergunta ao paciente se 

não há ninguém no ônibus, e J. responde: 
 
 
“Não, não tem ninguém”. 
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Durante a pintura do ônibus a pesquisadora diz ao paciente que na próxima 

sexta-feira será o último encontro deles, o mesmo não demonstra nenhum tipo de reação 

e continua pintando a tela. Após pintar o ônibus, pinta o céu, relatando: 

 
“O céu tem sol e é azul, pois está muito limpo” 

 
 

Depois desenha o chão de amarelo e verde e por último uma árvore. 
Terminando a atividade paciente diz: 

 
“Você está no ônibus indo embora”. 

 
 

A pesquisadora pergunta ao paciente onde ele irá colocar a tela e o mesmo 
responde: 

 
“No meu quarto”. 

 
 

Após o término da tela paciente busca um brinquedo dele que contêm moldes 

dos Monstros S.A e pede ajuda da pesquisadora para fazê-los com as massinhas que ela 

trouxe. Após algumas tentativas não favorecidas, o paciente começa a construir os 

monstros sem a ajuda do molde. Fazendo quatro monstros em conjunto com a 

pesquisadora. 
 

A pesquisadora diz ao paciente que precisa ir embora pois já terminou o horário, 

mas que irá deixar alguns desenhos para ele pintar e fazer: (ônibus, rostos). Pedindo 

para ele mostrar no próximo encontro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Pintura da tela Figura 9: Moldes com massinha 
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3.2.4 Quarto Encontro (04/06/2010) 
 
 
 

Pesquisadora chegou ao encontro no qual o paciente a estava esperando no 

portão. A mãe relata que J. aguardava a pesquisadora bastante ansioso. Ao chegar o 

paciente pede a sua mãe que leve a pesquisadora a seu quarto para ver a tela que ele 

havia pendurado na parede, demonstrando bastante felicidade. Segundo a mãe, após o 

encontro anterior J. não conseguiu fazer outra coisa antes da mãe pendurar o quadro em 

seu quarto. Após a terapeuta pergunta ao paciente se ele fez as atividades deixadas no 

atendimento passado, a mãe diz que o mesmo quis levá-las para a escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Tela no quarto 
 
 
 

J. já pede os materiais para a pesquisadora demonstrando interesse em fazer 

alguma atividade. A pesquisadora tenta mostrar ao paciente as fotos dos encontros 

anteriores, mas o mesmo não demonstra muito interesse, dizendo: 
 
 

“Quero fazer atividades”. 
 
 
 

Assim a pesquisadora pergunta ao paciente o que ele quer fazer ele começa ver 

revistas e pede a pesquisadora tesoura para que ele possa recortar. J. recorta algumas 

figuras de carro e pede a pesquisadora que ela cole em um papel. Após inicia um 

desenho com lápis de um ônibus e de uma casa relatando: 
 
 

“Essa é minha casa e está de porta e janela fechada”. 
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O paciente pegou um cartão de papel na sacola da pesquisadora e pergunta o que 

é. Ela responde que é um cartão, o mesmo começa a colocar adesivos no cartão e diz: 
 
 

“É para minha mamãe e são bilhetes”. 
 
 
 

No final a pesquisadora guarda os materiais e coloca as fotos de todas as 

atividades realizadas nesses quatro encontros no chão da sala e começa a contar uma 

história para o paciente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Ônibus pintado 
 
 

“...você pintou um ônibus...” (Pesquisadora – P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Ônibus copiado da revista 
 
 

“...depois você desenhou um ônibus...” (P.) 
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Figura 13: Desenho da janela e colagem de adesivos 
 
 
 
 
“...você fez a janela do ônibus que dava para ver pirulitos e um bilhete...”(P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura14: Pintura com guache das mãos e dedos 
 
 
 
 
“...você fez mãos e dedos que assim você pode segurar no ônibus...” (P.) 
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Figura 15: Caixa de madeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...com a caixa que você fez, você usou para guardar o ônibus que 
você pintou...” (P.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Caminhão 
 
 
“...você pintou um caminhão para poder brincar...” (P.) 
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Figura 17: Ônibus desenhado 

 
 
 

“...você desenhou um outro ônibus com porta e janelas fechadas, que não tinha 
ninguém...” (P.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Tela 
 
 
 

“...você fez um outro ônibus que eu estava indo embora, céu limpo com sol 
e árvore bastante colorido...” (P.) 
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Figura 19: Monstros S.A. de massinha 
 
 
“...você fez os monstros S.A para poder brincar e passear com você também...” (P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Carros com colagem 
 
 

“...gosto de passear de carro também...” (Paciente – J.) 
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Figura 21: Ônibus e casa desenhado 
 
 
 

“...prefiro passear de ônibus...mas acabo ficando em casa... e esta é minha casa... está 
de porta e janela fechada...” (J.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Cartão 
 
 

“...esse é da mamãe...” (J.) 
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O paciente tem a primeira associação na atividade realizada no último encontro, 

atividade de colagem de carros, fazendo associações nas duas últimas atividades 

realizadas no mesmo dia, desenho de ônibus e casa e cartão para a mãe. 
 

Pesquisadora se despede do paciente e da mãe, agradecendo. Paciente termina o 
encontro bastante ansioso, querendo tomar banho para sair de casa. 
 
 
 
 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

Analisando os encontros realizados com J. foi possível perceber: 
 

No primeiro encontro J. inicia a atividade cabisbaixo, quase sem nenhuma 

comunicação, não respondendo questionamentos feitos pela pesquisadora e não olhando 

para ela em nenhum momento, sem iniciativa. Para Benetton (1994) o paciente é 

caracterizado como aquele que está excluído de uma parte significativa das atividades 

sociais, quando interage insatisfatoriamente com a família, na escola, no trabalho e no 

convívio social, e quando não consegue organizar e fazer funcionar seu cotidiano. 
 

Porém no final do atendimento J. pergunta: 
 
 

_ “onde vai ficar esses brinquedos?” 
 
 
 

Demonstrando preocupação e cuidado, iniciando um processo de se envolver 

com os materiais, ou seja, começando a estabelecer uma relação com a pesquisadora e 

com “seus materiais”. 
 

Sendo para Pelegrini (2008, p. 41) “o brincar o instrumento ATIVIDADES da 

terapia ocupacional na clínica infantil, uma vez que essa atividade é constituinte e 

inerente ao processo de desenvolvimento da criança e permeia todo seu cotidiano”, é 

possível demonstrar com a frase acima dita pelo paciente, o início de seu envolvimento 

com as atividades. 
 

Dessa forma, pode-se definir que a população-alvo dessa clínica é a criança que 

apresenta alguma impossibilidade para brincar, e a investigação se concentra nos 

motivos pelos quais essa criança não consegue brincar, seja por algum tipo de 

sofrimento, limitação, por não conseguir expressar verbalmente, ou ainda por vivenciar 

um cotidiano muito isolado e restrito ou repleto de atividades relacionadas apenas à sua 

doença. (PELEGRINO, 2008) 
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No segundo encontro J. aguarda a chegada da pesquisadora e inicia uma 

atividade sem o pedido da mesma. Escolhendo a pintura de uma caixa e um caminhão 

de madeira, atividades que nunca havia feito, abrindo espaço para a exploração dos 

materiais e do ambiente. 
 

Assim ao longo do processo terapêutico, o terapeuta ocupacional proporciona o 

contato com materiais estimulando a escolha de uma atividade de desejo ou ensinando 

algumas atividades, o que proporciona a realização de produções concretas. Para além 

disso, esse estímulo sustenta o desenvolvimento da subjetividade, criando situações nas 

quais o paciente possa perceber que ações, atitudes e atividades são elementos de uma 

linguagem pelo ato. (MASTROPIETRO, 2001) 
 

O que fica claro segundo Ferrari (2005) que durante todo o processo terapêutico, 

a observação, elaboração e intervenção do terapeuta ocupacional estão focalizados sobre 

a dinâmica que se estabelece entre a realidade externa e a realidade interna, numa 

relação composta pelos elementos terapeuta-paciente-atividades. Esses três termos são 

construtores ativos dessa relação que se estabelece em um setting promotor da 

realização de atividades. O que foi possível perceber nos encontros com J., na qual ele 

realiza diferentes atividades, escolhidas por ele, dentre os materiais trazidos pela 

pesquisadora. 
 

Enquanto realiza as atividades inicia um diálogo com a pesquisadora: 
 
 

_J.: “gosto do azul...” 
 

_J.: “gosto de fazer isso..” 
 

_P..: “o que vai fazer com a caixa” 
 

_J.: “guardar o ônibus” 
 

_P.: “o que vai fazer com o caminhão” 
 

_J.: “mostrar para o meu pai e brincar” 
 
 
 

Foi possível perceber que J. conseguiu definir a função e objetivos de suas 

atividades, por meio das respostas dadas a pesquisadora. Permitindo também uma 

melhora na iniciativa do paciente em iniciar uma comunicação com a mesma. Na 

terceira atividade deste dia foi o desenho de um ônibus, atividade que o paciente sempre 

realiza, no entanto, mesmo sendo atividade conhecida de J. ele solicita a ajuda da 

pesquisadora, no momento que pede a ela para fazer as janelas e a porta do ônibus que 

ele tinha desenhado. 
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Desse modo segundo Benetton (1994) a relação de ensinar, aprender, construir, 

investir, criar, propiciado no fazer partilhado, abre espaço para a ocorrência de uma 

experiência individual prazerosa, onde fatos da vida são vividos de forma diferente. 
 

Abrindo com isso espaço para a realização das atividades consideradas 

repetitivas, tanto possibilidade de intervenção da pesquisadora como de ampliação de 

formas diferentes de realização dessas atividades. 
 

_J.: “faz janelas e portas fechadas no ônibus” 
_P.: “por que as portas e janelas estão fechadas” 

 
_J.: “não tem ninguém” 

 
 

No terceiro encontro a mãe relata que J. estava aguardando o encontro a algum 
tempo. Vindo buscar a pesquisadora na entrada e perguntando: 
 

_J.: “O que trouxe para fazer” 
 
 

Foi possível perceber que a partir do segundo encontro J. já espera pela 

pesquisadora, vindo recebê-la naturalmente e em seguida pergunta o que trouxe para ele 

ou o que trouxe para fazer, o que pode-se pensar que a relação descrita no Método 

Terapia Ocupacional Dinâmica, como relação triádica, paciente – terapeuta – atividades, 

começa a se estabelecer. 
 

A pesquisadora dispõe os materiais na mesa e o paciente já pega uma tela e 

inicia um desenho de um ônibus com lápis de cor e depois começa a pintar com tinta. E 

continuou pintando o ônibus, o céu, sol, o chão e uma árvore, porém seus desenhos 

estavam mais coloridos, utilizando várias cores (azul, vermelho, verde, amarelo, preto). 
 

A terapeuta segundo Pelegrini (2007) precisa ter uma presença bastante ativa 

proporcionando a realização de atividades e brincadeiras a partir dos interesses e 

possibilidades de cada criança, propondo sempre experiências que despertem o interesse 

do paciente a novos materiais para que este possa experimentar o prazer de fazer, 

brincar e interagir com o seu meio e com o outro. Objetivos estes que foram propostos 

pela pesquisadora em todos os encontros realizados com J. 
 

Neste segundo encontro a pesquisadora avisa ao paciente que o próximo dia será 

o último, mas no momento da fala da mesma ele não demonstra nenhum tipo de reação. 

Ao final da tela relata: 

 

_J.: “você está no ônibus indo embora”. 
 



 51

 
 

Assim neste encontro associativamente coloca a terapeuta dentro da sua 

atividade o ônibus, para ela ir embora, uma vez que esta o comunicou que só teria mais 

um encontro. 
 

Observa-se que a cada momento, após cada encontro, J. propõe um processo de 

construção de sua história, colocando pessoas de sua família, permitindo e 

compartilhando para que a pesquisadora faça parte dessa construção. No momento que a 

coloca dentro de sua atividade, o ônibus, e no atendimento anterior que relata que 

mostrará sua atividade ao pai. 
 

Após a pintura da tela paciente pega um brinquedo dele de moldes e utiliza a 

massinha da pesquisadora para criar monstros S.A. durante toda a atividade pede ajuda 

da mesma lhe entregando os moldes e realizando a atividade em conjunto com ela, 

permitindo o toque de mãos entre eles. 
 

Assim segundo Pelegrini (2007) nesse encontro bastante próximo, no qual os 

corpos se tocam e são tocados, uma enorme possibilidade de deposições de 

transferências são provocadas, nos quais o terapeuta pode representar uma rede social 

como a professora, a tia e a mãe, entre outros. 
 
 

Sendo assim, é através do processo de ensinar e aprender atividades 
que a singularidade de um cotidiano começa a ser construída: 
descobertas de novas capacidades e habilidades, de novos gostos ou 
mesmo de gostos antigos, de projetos que se originam numa 
integração do indivíduo com ele mesmo e que demandam a integração 
entre outros indivíduos para o social. (BENETTON, 1994 apud 
MARCOLINO, 2005, p. 46) 

 
 

No quarto encontro, segundo relato da mãe J. espera a pesquisadora com 

ansiedade. Buscando-a no portão e a levando-a até seu quarto onde mostra a tela 

pendurada na parede e a caixa ao lado de seu computador, atividades realizadas nos 

encontros anteriores, permitindo que a mesma entre no seu “mundo particular”. 
 
Claramente o paciente demonstra que a atividade fez sentido para ele colocando-a na 

parede do “seu mundo”. Tendo interesse em compartilhar com o outro sua vida, seu 

cotidiano. Assim realiza mais três atividades, na qual em uma delas, a colagem dos 

carros, também introduz a pesquisadora, solicitando que ela cole as figuras recortadas 

por ele em um papel. 
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Assim a pesquisadora inicia a trilhas associativas com o paciente, colocando 

todas as atividades dispostas no chão, começando a contar uma história ao mesmo. 
 

Para Moraes (2008) a construção de narrativas e histórias na relação triádica no 

MTOD (Método Terapia Ocupacional Dinâmica) são feitas a cada atendimento, mas 

também é previsto pelo Método que, de tempos em tempos, seja retomadas e reunidas 

num procedimento chamado trilhas associativas, como foi feito no estudo de caso dessa 

pesquisa. Assim, no Método, as trilhas associativas, técnica de análise de atividades é 

pessoal de cada indivíduo e de cada relação, é como cada pessoa faz dentro de sua 

própria história. 
 

É somente a partir das atividades realizadas no quarto encontro, colagem de 

recortes de carros, cartão e desenho de um ônibus e casa que J. inicia suas associações, 

completando a história contada pela terapeuta. 
 
 

O sujeito-alvo de nossas intervenções habita histórias que muitas 
vezes foram tecidas sem o emaranhado que as concerne. Histórias 
interrompidas, histórias mal contadas, histórias sem sentido, que não 
lhe dizem respeito, e principalmente histórias narradas pelos outros. 
Para construí-las ou reconstruí-las, parece nos essencial que o 
terapeuta ocupacional saiba contá-las. E isso só era possível se a 
relação triádica estiver instaurada. (FERRARI, 2008, p. 38) 

 
 

O que acontece quando J. inicia: 
 
 
 

“Gosto de passear de carros, mas prefiro passear de ônibus, mas acabo ficando 
em casa”. 
 
 

O paciente responde definitivamente a solicitação da pesquisadora da narrativa 

desses encontros, ele completa a história que ela iniciou, com a finalidade de mobilizá-

lo a criar associações. Assim para Ferrari (2008) o paciente se apropria de sua história, 

criando possibilidades de novas organizações em seu cotidiano, caminhando em direção 

ao social. E, portanto, dando-lhe a importância que lhe cabe da sua própria vida como 

participante de sua própria avaliação. 
 

Ainda segundo Ferrari (2005) se o paciente foi capaz de fazer um movimento em 

direção a projetos que envolvam sua vida, é porque efetivamente a experiência vivida na 

realidade do setting da terapia ocupacional deixou marcas no seu psiquismo. Mas essas 

marcas só poderão ser construtivas, ou ter potencial de construção, se passarem a ter
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significado para o paciente, abrindo espaços para que elaborações de fatos internos 
sejam os sustentáculos da experiência vivida na terapia ocupacional. 
 
 

Em seguida afetivamente a pesquisadora não pode deixar de se perguntar: 
 
 
 

“Será que ao ter dito a J. que está terminando os encontros, ele fechou as portas 
e as janelas de sua casa, pois ela estava indo embora”? 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O primeiro objetivo da técnica de análise de atividades Trilhas Associativas na 

clínica foi a realização do diagnóstico situacional, isto é, demonstrar como o paciente se 

encontra com a pesquisadora em um determinado momento. O uso da realização de 

atividades e a construção de uma trilha com o paciente com Síndrome de Asperger, 

neste caso, teve como objetivo estabelecer que é possível usar esse instrumento para 

pesquisar a situação do paciente levantando dados sobre: 1) o diagnóstico situacional 2) 

níveis de interação 3) realização de atividades 4) estabelecimento de procedimentos 

para a assistência em terapia ocupacional. 
 

A pesquisadora pode, em princípio, concluir que partindo do próprio arsenal de 

realizações de atividades do interesse do paciente foi possível criar a hipótese de uma 

assistência de terapia ocupacional que toma como ponto de partida as próprias 

atividades realizadas pelo paciente, para assim poder ampliá-las. E, que é possível criar 

um setting de produção independente do local de encontro, permitindo uma prospectiva 

de intervenção e por fim, uma avaliação do caso e as possibilidades de intervenção a 

partir da técnica de análise de atividades – trilhas associativas – do Método Terapia 

Ocupacional Dinâmica. 
 

Do ponto de vista da aplicação da técnica como instrumento de pesquisa foi 

possível perceber que se pode chegar a composição de um diagnóstico situacional, do 

paciente durante os encontros realizados pela pesquisadora, permitindo inclusive a 

intervenção no cotidiano do paciente para ampliação e inserção social. 
 

O diagnóstico situacional segundo Moraes (2008) é o levantamento de 

informações tais como: quem é o sujeito e como as pessoas o vêem. Para isso, além da 

observação do sujeito no setting da terapia ocupacional, colhe-se informações com as 

pessoas que estão próximas dele no seu dia-a-dia, como foi feito neste caso, colhendo 

informações com a responsável pelo paciente e sua professora. No entanto, a 

observação no setting é fundamental para entender o que esse indivíduo faz, como faz, 

onde faz e quando faz, para, assim, delinear um primeiro diagnóstico situacional. 

Entender isso significa entender o seu repertório no fazer e possibilitar o início de uma 

construção de história com esse sujeito. Não se trata, contudo, de um diagnóstico clínico 

fechado, mas de recortes constantes no decorrer do processo terapêutico onde cada 

aspecto da vida do indivíduo é considerado em dado momento. 
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Os objetivos alcançados com o paciente com Síndrome de Asperger permitiu o 

início de um processo para que o mesmo se aproprie e habite neste local proporcionado 

pela pesquisadora nos encontros. Para que ele se expresse e realize atividades, ou seja, 

possibilite a construção de uma história que não estava completamente perdida. 
 

Nos encontros realizados com o J. foi possível perceber que o contato entre o 

paciente e a pesquisadora foi sendo construído gradativamente a cada encontro; 

melhorando sua interação social, um dos aspectos mais prejudicados pela Síndrome, 

sendo um momento que proporciona a comunicação, a criação, troca de experiências, de 

relacionar-se com a própria produção e com o outro. 
 

Segundo Benetton (1991) durante esses encontros com o paciente e a terapeuta 

ocupacional é possível constituir um código secreto de comunicação, construído com 

pouquíssimas palavras, mas rico em gestos, atitudes e principalmente construções 

gráficas, sendo uma realidade no setting da terapia ocupacional. 
 

Os resultados apontaram que o paciente além de fazer associações durante a 

análise de atividades, completou a narrativa iniciada pela pesquisadora. O instrumento 

trilhas associativas permitiu realizar um diagnóstico situacional do paciente, 

demonstrando como se encontrava diante da terapeuta e das suas atividades realizadas. 

Foi possível avaliar também que a neste caso técnica trilhas associativas pode ser 

utilizada para assistência. Para que este estudo possa ser definitivamente aprovado é 

necessário a aplicação do instrumento em mais sujeitos, o que é pretendido pela 

pesquisadora em uma pesquisa mais abrangente. 
 

Essa pesquisa teve como objetivo final desencadear um estudo das trilhas 

associativas como técnica que permita estudar e avaliar capacidades, habilidades e 

potencialidades de pacientes com Síndrome de Asperger para projetos de intervenção 

em terapia ocupacional. Há o desejo de continuar esse estudo com vários sujeitos e 

descobrir a prospectiva de intervenção em terapia ocupacional numa tese de doutorado. 
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APÊNDICE A 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
Estou  desenvolvendo  a  pesquisa  intitulada  “ASPERGER:  ESTUDO  DE  CASO  A  
PARTIR  DE  ANÁLISE  DAS  PRODUÇÕES  DE  ATIVIDADES  EXPRESSIVAS  
PELAS TRILHAS ASSOCIATIVAS”. Para tanto, estabeleceu-se como objetivos 
específicos: a) verificar se é possível acontecer associações e alguma narrativa histórica 
do desenvolvimento do paciente, por meio das atividades realizadas por esse; b) analisar 
se as trilhas associativas podem ser um instrumento para pesquisa qualitativa em terapia 
ocupacional; c) verificar a possibilidade de aplicação da técnica - trilhas associativas – 
como instrumento de intervenção na clínica, com pacientes com Síndrome de Asperger.  

Utilizando a técnica de análise de atividades trilhas associativas do Método 
Terapia Ocupacional Dinâmica. Serão realizados quatro encontros com o paciente, com 
duração de uma hora e meia cada encontro. As atividades serão fotografas para a 
possibilidade de revê-las no último encontro, bem como para guiar a análise dos 
mesmos.  

Asseguro que não haverá, sob nenhuma circunstância, a divulgação de sua 
identidade, e que os dados coletados estarão disponíveis somente para revisão de 
pesquisadores e para publicações com propósitos científicos. Após a realização deste 
estudo, o participante poderá ser informado acerca dos resultados, se assim o quiser; 
também haverá a disseminação do trabalho realizado em revistas científicas, relatórios e 
apresentação em encontros e/ou congressos, preservando-se, sempre, o anonimato do 
participante. Informo que o participante é livre para abandonar a pesquisa, por qualquer 
razão, sem que haja prejuízo ou desconforto para os mesmos.  

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais, e nenhum dos 
procedimentos usados oferece riscos à dignidade do participante, obedecendo aos 
Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos, conforme resolução n° 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde.  

Eu,______________________________________________________________ 
R.G._______________, responsável por _________________________________ após 
ter lido e entendido todas as informações referentes ao estudo proposto concordo, 
voluntariamente, com a participação na pesquisa. Declaro que recebi as informações 
necessárias para minha compreensão do estudo e que receberei uma cópia deste 
formulário. Declaro, ainda, ter sido esclarecida de que todas as informações 
apresentadas por mim têm a garantia de sigilo, assegurando-me absoluta privacidade. 
Estou ciente, também, de que tenho liberdade de me recusar a participar ou de retirar 
meu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.  
Assinatura da responsável pelo participante da pesquisa: 
 

__________________________ Data:_____/______/_____ 
 
 

Eu, pesquisadora responsável, declaro ter disponibilizado, as informações 
necessárias para compreensão da pesquisa, explicando a natureza, propósito e 
benefícios à sua participação nesta pesquisa. Além disso, respondo todas as questões 
que nos foram feitas e testemunho a assinatura acima. 
 
_____________________________ Data:____/____ /______. 
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas. Nesse caso, entre em contato 
com os pesquisadores: 
 
 

Pesquisador Responsável: Maria Eloisa Famá D´Antino 
Cargo/função: Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Alunas/Pesquisadoras: Raphaela Schiassi Hernandes 

 
Instituição: Aluna do Curso de Mestrado em Distúrbio do Desenvolvimento na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  
Dados para Contato: e-mail:  rapha_to@hotmail.com 

Telefone: (14) 97252718 
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