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RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que interfere 

significativamente na interação social e comunicação de crianças. Dentre as 

consequências observadas, é possível destacar as limitações no desempenho motor para 

execução de distintas tarefas. Desta forma, o objetivo deste estudo foi descrever uma 

experiência prática de atividade motora adaptada com uma criança de três anos de idade 

com TEA, com base na observação de seu desempenho motor. Trata-se de um relato de 

experiência sobre uma intervenção de atividade motora adaptada em circuito, realizada 

em 12 encontros com duração de 30 minutos cada. Com base nas observações do 

desempenho motor realizadas pela equipe de trabalho e relatos dos pais, constatou-se 

melhora nesse aspecto, bem como na socialização com os pares. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com base no aumento dos números de crianças com Transtorno do Espectro Autista 

(SENEFF, 2015), tem-se a necessidade de qualificação profissional por parte dos 

professores de Educação Física para saber como lidar com essas crianças e suas 

especificidades no âmbito escolar. O conceito de autismo foi dado, primeiramente por 

Kanner em 1943 e foi denominado, na época, como um tipo de psicose infantil. Com o 

avanço dos estudos sobre a temática, e com base no Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais, em sua quinta edição (DSM-5), o TEA passou a ser referido 

como a junção de déficits persistentes na comunicação/interação social e padrões de 

comportamentos restritivos e repetitivos (APA, 2013). Alguns autores também 

identificaram que crianças com TEA possuem déficits de equilíbrio e noção de tempo e 

espaço (LOURENÇO et al., 2016; RICHLER et al., 2007; LARSON et al., 2008). 

Em uma revisão de literatura feita por Da Cruz e Praxedes (2018) foi visto que a prática 

de atividade física com esse público deve ser elaborada de forma específica para que 

possa auxiliar o desenvolvimento e desempenho motor, sociabilidade, melhor 

concentração de crianças e jovens com TEA. Para Teixeira (2016) também há a 

necessidade de adaptação do plano de aula para que possa ajudar o aluno a se 

desenvolver por completo, adquirindo habilidades básicas que irão ajudar ao longo do 

seu amadurecimento. 

Tendo em vista essas questões, o objetivo deste estudo foi descrever uma experiência 

prática de atividade motora adaptada com uma criança de três anos de idade 

diagnosticada com TEA, tendo como base a observação de seu desempenho motor e 

quais as contribuições que o professor de Educação Física pode proporcionar a esse 

grupo em específico. 

 

MÉTODOS 

 

A criança era um menino com três anos de idade e frequentava a Educação Infantil em 

rede privada. Os pais relataram que seu diagnóstico foi dado após insistência em 

procurar especialistas que pudessem analisar o caso com eficiência, pois, suspeitavam 

desde os dois anos de idade por perceberem padrões repetitivos em suas brincadeiras 

como exemplo: organizações dos brinquedos em filas, separados por cores, tamanhos e 

formas; e dificuldade em socialização com crianças de mesma idade.  

Para a realização da intervenção, foi elaborada uma atividade em formato de circuito 

feito com brinquedos e alguns materiais esportivos da própria criança. Foi utilizado um 

jogo de encaixe de letras, um compartimento para anexar formas geométricas, uma cesta 

de basquete infantil e uma cadeira.  

O circuito foi montado, dispondo cada objeto em um ponto diferente, fazendo com que 

a criança se deslocasse de um ponto para o outro, avançando os obstáculos e realizando 

as “provas” de montagem. Ao passar por todas as etapas se concluía um ciclo (alguns 

ciclos eram realizados com uma maior velocidade) e ao final de cada um a criança era 

estimulada a algum tipo de interação social com o aplicador sendo um abraço, um 
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aperto de mão, uma dança ou alguma atitude que a criança quisesse fazer. Essa 

intervenção foi feita na casa da criança (por ser um ambiente no qual ela se sentida à 

vontade) durante quatro semanas, com três encontros semanais com duração de 30 

minutos cada, totalizando 12 sessões e seis horas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o período de intervenção os pais relataram que a criança teve uma melhora na 

coordenação motora, equilíbrio, noção espacial e temporal, atenção e foco, qualidade de 

sono, interação social e disposição para outras atividades. A pesquisa tem caráter 

qualitativo e teve como base o estudo de Rosa Neto et al. (2013) que fez uso de 

intervenções motoras em um programa com conteúdos e atividades, dentro das 

categorias Motricidade fina, Motricidade global, Equilíbrio, Esquema corporal, 

Orientação espacial, Orientação temporal e Lateralidade. Sendo que nessas categorias 

eram utilizados circuito com obstáculos, jogos de quebra cabeça, jogos de encaixe, 

jogos com bola entre outros. Outros estudos reforçam tais dados, como o de Machado 

(2001) que evidenciou melhoras em aspectos motores em crianças de 01 a 03 anos de 

idade, diagnosticadas com TEA, após sessões semanais com brinquedos, jogos e 

atividades lúdicas. Assim como Lourenço et al. (2016) que, após a aplicação de um 

programa de exercícios com trampolins, observaram melhorias em crianças com TEA 

em alguns aspectos motores como a proficiência motora, coordenação, velocidade e 

força. 

Não houve avaliação pré e pós-teste e os resultados tiveram como base a observação da 

experiência partilhada dos interventores da proposta. Sendo possível observar boa 

aceitação por parte da criança que não se opôs em momento algum às atividades 

sugeridas, demonstrando prazer e entusiasmo enquanto realizava o circuito. Percebemos 

que o papel do professor de Educação Física é de suma importância para o 

desenvolvimento de crianças com TEA, se fazendo necessária a adaptação das 

atividades para que possa alcançar os objetivos propostos de maneira adequada 

respeitando a especificidade do indivíduo. Diante das pesquisas e autores citados é 

possível inferir que o profissional da Educação Física pode contribuir para o 

aprimoramento motor da criança com TEA, havendo a necessidade de elaborar 

atividades físicas específicas e alinhadas às individualidades para que as intervenções 

possam trazer benefícios. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base nas observações e relatos dos pais e profissionais atuantes no espaço com a 

criança, a intervenção alcançou o objetivo da pesquisa, pois foi constatada uma melhora 

no desempenho motor da criança e o seu interesse por relações sociais também foi 

aumentado. 
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