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Análise do caso do David 

1) Qual/Quais foram as características ambientais que contribuíram 

para o desenvolvimento da vida do David? Identificar os ambientes 

expressos na narrativa. 

Podemos identificar dois tipos de ambiente  

Físico refere-se ao construído e ao natural que rodeia as ocupações diárias. 

("Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process," 2002) 

Social consiste na relação existente entre o individuo e as populações com as 

quais tem contacto. ("Occupational Therapy Practice Framework: Domain and 

Process," 2002) 

No ambiente físico identificamos a escola (como espaço de aprendizagem 

pessoal e de trabalho), o museu (trabalho) e a casa da mãe. 

Já no ambiente social foi possível identificar várias interações quando: 

- Foi aluno o que lhe permitiu contactar com pares; 

- Foi professor que tinha de corresponder às espectativas a instituição; 

- Foi trabalhador no museu (interação benéfica); 

- Teve aulas de violino. 

 

2) Na vossa análise, a organização dos espaços referidos na narrativa 

pode, de alguma forma, ter contribuído para o desempenho 

ocupacional do David? De que forma pode ter sido esta influência? 

Segundo a nossa análise, a organização de dois espaços contribuiu para o 

desempenho ocupacional do David. Esses espaços foram:  

- As escolas onde o David deu aulas. David percebeu que a sua filosofia de 

ensino não era compatível com a missão das instituições para as quais 

trabalhava. Essa discrepância de valores traduziu-se no seu despedimento, que 

influenciou o seu modo de estar na vida. David sentia-se frustrado e inútil. 
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- A casa da mãe. As rotinas e atividades da mãe idosa de David causaram 

grandes mudanças na sua vida pessoal. David passou a centrar-se apenas na 

mãe e não em si mesmo e naquilo que queria ou precisava de fazer.  

3) Qual a influência dos contextos no desempenho ocupacional do 

David, ao longo da sua vida? Identificar os contextos presentes na 

narrativa.  

 

Existem quatro tipos de contextos: o pessoal, o cultural, o temporal e o virtual. 

Nesta narrativa pudemos identificar os três primeiros contextos.  

O contexto pessoal fica evidente quando a narrativa ressalta o nível educacional 

de David, que o influenciou positivamente, na medida em que lhe proporcionou 

bases para o sucesso na obtenção de um emprego. É também de destacar o 

contexto socioeconómico em que David ficou inserido após perder o seu 

emprego. Este acontecimento foi o ponto de viragem na sua vida pois sem 

sustento, viu-se coagido a regressar à casa da mãe, que mais tarde acabou por 

se revelar uma espécie de prisão.  

Quanto ao contexto cultural, identificamos as suas filosofias de ensino como 

exemplo pois achamos que as influências culturais (não só, mas também) 

contribuíram para a formação dos seus valores. Valores esses que não foram 

compatíveis com as instituições de ensino onde David dava aulas e que, por isso, 

ficou numa situação de desemprego. 

Por último, apontamos quatro exemplos do contexto temporal: 

-O facto de David tocar violino desde os sete anos. Esta atividade, por ter sido 

desenvolvida desde tão cedo, desenvolveu nele a paixão pela música- algo que 

lhe dava muito prazer fazer. 

-A notícia de que só teria 6 meses de vida. Neste sentido, David continuou a 

trabalhar para manter a mente ocupada com uma ocupação que desviasse o seu 

pensamento do curto período de vida a que a sua doença o confinava.  

-Desemprego contínuo por vários anos. Perante esta situação, David 

desenvolveu uma depressão e deixou de ter vontade de fazer o que mais 

gostava.  
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-As aulas de piano durante uma semana.  
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