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RESUMO 

Este projeto estimula a parte motora e social de pessoas com síndrome de autismo além da 

aprendizagem de ambientação ao meio líquido, desenvolvendo habilidades na água, 

recreação e relaxamento; sendo capaz de transformá-los em benefício de sua saúde e 

qualidade de vida. Os sujeitos deste projeto são pessoas que possuem espectro do autista 

dos 5 aos 12 anos de idade que pertencem à Escola Municipal de Autistas Prof.ª Olga 

Caetano Dias. Os professores que trabalham com estas crianças são profissionais da 

Faculdade de Educação Física e Fisioterapia que trabalham na Universidade de Passo 

Fundo e também nesta mesma escola conveniada com a UPF. Por meio destas atividades 

aquáticas percebe-se que as crianças melhoram sua coordenação, controle corporal, 

comunicação e sociabilização. 
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ABSTRACT 

 

This project stimulates motor and social persons with autism syndrome beyond learning 

ambiance to the water environment, developing skills in water, recreation and relaxation, 

being able to turn them to benefit their health and quality of life. The subject of this project 

are people who have autistic spectrum from 5 to 12 years of age belonging to the Municipal 

School for Autistic Pr. ª Olga Caetano Dias. Teachers who work with these children are 
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professionals of the Faculty of Physical Education and Physiotherapy working at the 

University of Passo Fundo and also convening this same school with the UPF. Through 

these water activities is perceived that children improve their coordination, body control, 

communication and socialization. 

 

Keywords: Autism. Aquatic activity. Psychomotor development. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este projeto pretende melhorar a qualidade de vida das pessoas com síndrome de 

espectro autista, por meio das atividades aquáticas e também auxiliar o autista a identificar 

seus segmentos corporais e melhorar sua coordenação estimulando o conhecimento em um 

ambiente líquido. As atividades aquáticas estimulam o desenvolvimento de sua 

psicomotricidade, sociabilidade e demais capacidades motoras. O meio líquido como agente 

educativo assume um papel formativo, o que leva essas pessoas a se desenvolverem 

melhor e mais rapidamente. As atividades com alunos autistas requerem um trabalho 

específico e para o desenvolvimento completo destas pessoas especiais, que necessitam na 

maioria dos casos um atendimento individualizado. Os professores envolvidos firmaram um 

compromisso com a comunidade específica, uma vez que sendo uma Universidade 

Comunitária, poderão contribuir de maneira significativa na sociedade. Os acadêmicos 

extensionistas e os estagiários do bacharelado estão envolvidos com o projeto, onde 

aprendem metodologias e situações específicas sobre o autismo, agregando conhecimento 

para sua formação acadêmica e profissional, formalizando a teoria e construindo a prática.  

 

ELEMENTOS DE LEITURA DE REALIDADE/DIAGNÓSTICO 

 

  O desenvolvimento da personalidade da pessoa com o espectro autista, que 

compreende as mudanças ocorridas no organismo durante o processo de crescimento e 

desenvolvimento (comportamento motor, percepção, construção da inteligência, afetividade, 

aprendizagem) tem merecido ultimamente uma atenção cada vez maior por parte dos 

investigadores, como assinala Cirigliano (1981). Conforme Ros de Mello (2007) autismo é 

um distúrbio do desenvolvimento humano que vem sendo estudado há seis décadas, e a 

pessoa autista geralmente possui uma aparência harmoniosa e ao mesmo tempo um perfil 

irregular de desenvolvimento com bom funcionamento em algumas áreas enquanto outras 



se encontram bem comprometidas. Pode-se ainda definir autismo como uma síndrome 

definida por alterações presentes desde idade precoces, tipicamente antes dos três anos de 

idade, e que se caracteriza sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação 

social e no uso da imaginação. Geralmente estes três desvios juntos caracterizam o 

autismo. As atividades com alunos autistas requerem um trabalho específico e direcionado 

para o desenvolvimento biopsicossocial, possibilitando ampliar as experiências e 

possibilidades do seu corpo. Tudo isto poderá fomentar o desenvolvimento psicomotor, onde 

ajudará na construção do esquema corporal e seu papel integrador no processo de 

maturação, como assinala Fonseca (1983) e Damasceno (1992-c). 

 

METODOLOGIA 

 

   Como as crianças autistas geralmente seguem uma rotina diária em suas 

atividades comuns, no projeto também criamos uma rotina de atividades de acordo com 

suas especificidades: Ambientação na água; Atividade das figuras na parede colocar e 

retirar – parado e depois movimento; Atividade de buscar e guardar objetos diversos 

(deslocamento) na água com ajuda; Recolher argolas ou objetos flutuantes; Recolher 

argolas/bastões/objetos que afundam (caça submarina - Respiração); Atividade de 

deslocamento do aluno de um professor para outro (deslize/braçada/pernada) de acordo 

com cada potencial do aluno; Atividade de deslocamento com ajuda na cintura (livre os 

braços e pernas); Atividade de deslocamento com apoio (flutuadores) – estimular os braços 

e pernas; Atividade de equilíbrio com apoio (TAPETE) – estimular as pernas;  Atravessar o 

arco sobre a água (superfície) e submerso estimulando a respiração; Atravessar o túnel 

(vários arcos ou macarrões); Atividade de entrada na água; Atividades com bola jogar e 

pegar, mirar em objetos, jogar pequenos arcos; Atividade final para relaxamento ou 

brincadeira; Nado propriamente dito com movimentação das pernas e braços e respiração. 

As atividades são desenvolvidas no período de 2 horas aula, sendo reservado na sequência 

de 15 min. para organização do material, 15 min. para vestimenta no vestiário, 50 min. de 

atividade na piscina, 20 minutos para ducha e vestimenta na saída, além da organização da 

rotina das aulas com os acadêmicos. Os professores do projeto organizam todas as 

atividades a serem desenvolvidas no projeto e repassam aos acadêmicos que irão trabalhar 

em conjunto, sendo que os acadêmicos são questionados a elaborar atividades também que 

venham a contribuir na aprendizagem destas crianças. O que realmente funciona, pois 

existe um princípio da especificidade e individualidade biológica que temos que respeitar em 

cada aluno do projeto, pois uma atividade pode dar certo para alguns e para outros não. 



Utilizando alternativas diversas para que eles possam evoluir em seu grau de 

aprendizagem. 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Processo constante ação-reflexão-ação, sistemático e contínuo. É realizado uma 

avaliação observacional e um relatório de cada aluno no final de ano. Além da criação de 

um instrumento de avaliação que realizamos para ver sua evolução; o objetivo deste método 

foi avaliar a resposta motora dos alunos autistas deste projeto de atividades aquáticas 

aplicando este instrumento avaliativo elaborado pelos investigadores, contendo dez 

questões a serem avaliados de acordo com uma escala (Não executa, Executa com ajuda 

física, Executa com dificuldade, Executa bem e Executa muito bem). Este instrumento foi 

baseado na rotina do programa de atividades aquáticas. As avaliações são realizadas pelos 

professores do projeto e também pelas observações dos acadêmicos que contribuem para o 

crescimento e desenvolvimento destas crianças. Uma das inquietações diagnosticadas é 

que o projeto sendo realizado uma vez por semana já surta efeito, porém se fosse duas 

vezes por semana o resultado poderia ser melhor. 
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