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Resumo Os alunos com Autismo precisam de uma assistência pedagógica de qualidade que busque 

o desenvolvimento máximo de suas potencialidades visto que apresentam condições de se comunicar 

e se expressar efetivamente. Porém, na Educação Física, os estudos referentes ao atendimento desses 

alunos, apesar dos significativos avanços, ainda carecem de mais pesquisas, sendo a literatura da área 

escassa. Assim, esse estudo qualitativo teve como objetivo apresentar e analisar um programa de 

atendimento educacional especializado em Educação Física, proposto para alunos com Autismo, 

tendo por base uma metodologia de abordagem corporal. O referencial teórico teve a teoria de Henri 

Wallon (1971, 1975a, 1975b, 1975c, 1981, 1989 e 2005) sustentando as intervenções em sua base 

teórica e a teoria da Psicomotricidade Relacional (LAPIERRE, 1986, 1994; LAPIERRE e 

AUCOUTURIER, 1984, 1985, 1986, 1989; e LAPIERRE e LAPIERRE, 2002), que foi usada como 

método de trabalho nas oficinas de Atividades Aquáticas e Corpo Expressão, nas quais foram 

atendidos os dois alunos Autistas que participaram da pesquisa no período de fevereiro de 2010 a 

novembro de 2012. O estudo foi desenvolvido no Projeto de Extensão e Pesquisa “Espaço Com-

Vivências”, realizado dentro de uma parceria entre o Curso de Educação Física da Universidade 

Católica de Brasília e a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Foi utilizada como metodologia 

a etnografia colaborativa, tendo como colaboradores os Professores das duas Oficinas e as mães dos 

Alunos. Observou-se um desenvolvimento satisfatório dos dois alunos que inicialmente 

apresentavam-se agressivos, com grande número de estereotipias e com dificuldades de comunicação 

e no relacionamento com os professores e com outros alunos atendidos no projeto. Enfatiza-se, além 

da mudança nos aspectos citados, a participação efetiva dos alunos em apresentações de dança e 

festivais de natação sem comportamentos inadequados e com aceitação dos outros participantes 

desses eventos. Acredita-se que os resultados positivos apresentados apontam para a efetividade das 

propostas corporais analisadas nesse estudo, que estimularam, por meio da natação e da dança, a 

sinaptogênese e a intercomunicação entre as várias áreas cerebrais que são configuradas como um 

dos problemas do Autismo, o que favorece um desenvolvimento da comunicação e do esquema 

corporal. 
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