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A INFLUÊNCIA DA NATAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO 

PORTADOR DE EXPECTRO AUTISMO 
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RESUMO 

O autismo é um transtorno global do desenvolvimento, marcado fortemente por 

três características fundamentais: dificuldade de domínio de linguagem para se 

comunicar, falta de habilidade para interagir socialmente e padrão de comportamento 

repetitivo e restritivo.  O objetivo do presente trabalho foi apresentar como a natação 

afeta diretamente no desenvolvimento psicomotor do portador de espectro autismo, 

respondendo à problematização do estudo, que busca entender como a natação pode 

auxiliar no desenvolvimento psicomotor da criança autista, de forma a ajuda-la nas 

atividades do cotidiano. Para a realização deste estudo, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, procurando analisar os principais benefícios que a natação pode 

proporcionar no desenvolvimento psicomotor e também social de alunos que possuam 

espectro de autismo. A pesquisa efetuada buscou identificar, na literatura, a 

aplicabilidade da natação como recurso de desenvolvimento de pessoas com espectro 

autismo e, também, identificar os cuidados e técnicas especiais a observar neste caso. 

A natação dentre as modalidades desportivas é que trazem benefícios ao 

desenvolvimento do indivíduo, em decorrência desta ser praticada sem restrições 

desde o nascimento, dinamizando assim o potencial psicomotor do ser humano. 

Podendo ser compreendida uma prática estruturada a partir de sua técnica, ritmo e 

regulamentação. Dessa forma seus conceitos acerca das atividades aquáticas 

potencializando as relações entre o indivíduo e o meio líquido, com vistas à sua 

potencialização. É um fator importante o professor analisar o contexto e potencializar 

atividades que serão úteis no dia a dia dessas crianças, isso tudo com o intuito de inserir 

a criança a autonomia, mesmo que minimante é importante que as crianças autistas 

assim como outras crianças com outras deficiências tenham a oportunidade e direitos 

de vivenciar e explorar o que há fora de seu mundo e interagir com a sociedade. 
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