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RESUMO 

 

O Transtorno do espectro autista (TEA) é uma síndrome definida por alterações 

presentes desde idades muito precoces, que se caracteriza por desvios 

qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. O 

objetivo da presente dissertação foi apresentar os resultados de um programa 

de natação – atividades aquáticas – na evolução das habilidades aquáticas e 

nas variáveis comportamentais de pessoas com o diagnóstico de TEA 

frequentadores do Projeto Movimento da Associação de Pais, Amigos e 

Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade 

(APABB) no estado de Santa Catarina – Brasil. A presente dissertação 

encontra-se organizada em capítulos, sendo o primeiro uma introdução geral 

com a apresentação do problema, justificativa e descrição do projeto, um 

segundo com um artigo de revisão, um terceiro com o artigo referente à 

intervenção e, por fim, um quarto capítulo com as conclusões e considerações 

finais do trabalho. Os resultados apontam que as atividades aquáticas podem 

garantir o aprendizado e evolução na natação, apresentando resultados 

positivos quanto a evolução nas habilidades aquáticas, a melhor execução das 

atividades propostas, assim como melhora na aceitação das regras e no 

convívio com os colegas e profissionais.  

Palavras-chave: Transtorno do espectro autista, atividades aquáticas, 

habilidades aquáticas. 
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ABSTRACT 

 

The Autistic Spectrum Disorder (ASD) is a syndrome defined by the changes 

present since very early ages, which is characterized by qualitative shifts in 

communication, social interaction and the use of imagination. The aim of this 

thesis was to present the results of a swimming program - aquatic activities – on 

aquatic skills and behavioral variables evolution in people with ASD who 

attended the Project Movimento of the Association of Parents, Friends and 

People with Disabilities of the Bank of Brazil and Community (APABB) in the 

state of Santa Catarina - Brazil. This thesis is organized in chapters. The first is 

a general introduction of the problem statement, justification and description of 

the project. The second one is a review article, and the third is a article 

concerning the intervention. Finally, a fourth chapter with the conclusions and 

further considerations. The results indicate that water activities can ensure 

learning and evolution in swimming, with positive results as the evolution in 

aquatic skills, the best execution of the proposed activities, as well as 

improvement in the acceptance of the rules and the interaction with peers and 

professionals. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, water activities, water skills. 
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1.1 Introdução Geral 

  

O autismo foi descrito pela primeira vez em 1943 pelo psiquiatra infantil 

Dr. Leo Kanner (médico austríaco) em seu artigo “Autistic disturbances of 

affective contact” (Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo). O pesquisador 

estudou e descreveu a condição de 11 crianças consideradas especiais, que 

tinham em comum um isolamento extremo desde o início da vida e um desejo 

obsessivo pela preservação da rotina. O mesmo autor também descreveu pela 

primeira vez o problema com o nome de “Early Infantile Autiem” (Autismo 

infantil precoce). Kanner utilizou o termo “autismo”, pois as crianças pareciam 

permanecer em um estágio em que são bastante voltadas para dentro de si e 

não demonstrando muito interesse em outras pessoas e objetos (Bosa & 

Callias, 2000; Mello, 2007). 

Para fins diagnósticos, o “Transtorno Autista”, como é encontrado no 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) da Academia 

Americana de Psiquiatria (APA) dentro da classificação dos Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento. Na Classificação Internacional de Doenças da 

Organização mundial de Saúde, ou CID-10, é encontrado na categoria 

transtornos globais do desenvolvimento.  

Por definição, o conceito mais utilizado desde 2001 é “continuum 

autistico”, sendo também evidenciado como Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) (Gomes et al., 2009). O TEA é uma síndrome definida por alterações 

presentes desde idades muito 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. 

Segundo Mello (2007), esta tríade de distúrbios no comportamento 

consiste em: 

1. Dificuldades em comunicação – caracterizada pela 

dificuldade em utilizar com sentido todos os aspectos da 

comunicação verbal e não verbal. Isto inclui gestos, expressões 
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faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação na linguagem 

verbal; 2. Dificuldade em sociabilização – este é o ponto 

crucial no autismo, e o mais fácil de gerar falsas interpretações. 

Significa a dificuldade de relacionar-se com os outros, a 

incapacidade de compartilhar sentimentos, gestos e emoções e 

a dificuldade na discriminação entre diferentes pessoas; 3. 

Dificuldade no uso da imaginação – se caracteriza por rigidez e 

inflexibilidade e se estende a várias áreas do pensamento, 

linguagem e comportamento da criança. Isto pode ser 

exemplificado por comportamentos obsessivos e ritualísticos, 

compreensão literal da linguagem, falta de aceitação das 

mudanças e dificuldades em processos criativos (p 20). 

 

A incidência do TEA não só vem aumentando em número de 

diagnósticos, como também estes vêm sendo concluídos em idades cada vez 

mais precoces. Bryson, Clark, & Smith (1988) em estudo conduzido no Canadá 

observaram a estimativa de 10:10000. Do total da população pesquisada na 

época (N=20.800), 21 pessoas se encaixavam nos critérios do espectro autista 

definidos pelos autores, isto é, a cada mil crianças nascidas uma teria autismo. 

Em estudo mais recente, Kim et al (2011) apontou que da população de 

55.266 crianças entre 7 e 12 anos de idade estudadas, a prevalência de TEA 

observada foi de 2,64%. Já dados Norte Americanos referentes a crianças de 8 

anos de idade com critério de diagnóstico que incluía o Transtorno Autista, 

Transtorno de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra 

Especificação (referidos no DSM-IV) apontou prevalência de 11.3%, 

representando cerca de 1 a cada 88 crianças (Centers for Disease Control and 

Prevention - CDC, 2012). 

Os estudos ainda apontam que a prevalência seria duas vezes e meia 

mais frequente em pessoas do sexo masculino do que em pessoas do sexo 

feminino (Bryson, Clark, & Smith, 1988; Kim et al., 2011).  
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As causas do autismo ainda são desconhecidas. Acredita-se que a 

origem do autismo esteja em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda 

não definidas de forma conclusiva e, provavelmente, de origem genética. Além 

disso, admite-se que possa ser causado por problemas relacionados a fatos 

ocorridos durante a gestação ou no momento do porto. Normalmente 

manifesta-se desde os primeiros dias de vida e o que chama atenção dos pais 

inicialmente é que a criança é excessivamente calma e sonolenta ou então que 

chora sem consolo durante prolongados períodos de tempo. O bebê não gosta 

do colo ou rejeita o aconchego. Mais tarde, não aponta no sentido de 

compartilhar sentimentos ou sensações e não aprende a se comunicar com 

gestos comumente observados. Não procuram o contato ocular e comumente 

apresentam estereotipias, que podem ser movimentos repetitivos com as mãos 

ou com o corpo, a fixação de olhar nas mãos por períodos longos e hábitos 

como de morder-se, morder roupas ou puxar cabelos (Mello, 2007). 

As atuais abordagens geralmente visam a estimulação cognitiva, da 

linguagem e desenvolvimento social, tentando suprimir ou eliminar padrões de 

comportamento desajustados como rigidez e movimentos estereotipados. Em 

adição a isso, frequentemente os tratamentos abordam os sintomas 

secundários tais como hiperatividade, agressividade, surtos e mudanças de 

humor repentinas. Apesar do relativo sucesso dos mesmos, nas últimas 

décadas tem crescido o interesse no potencial benefico dos exercícios físicos 

para essa população. Sowa & Meulenbroek (2012) em sua revisão de literatura, 

apontaram que os estudos tem encontrados resultados positivos quanto a 

melhora na condição física e também na redução de comportamentos 

inadequados. Os autores também constataram que os dois tipos de exercícios 

mais utilizados são a caminhada e a natação. 

 Lepore (2003) ressalta os efeitos terapêuticos da água e a importância 

da atividade aquática adaptada. A primeira facilita o relaxamento muscular, a 

amplitude de movimentos das articulações e a melhora da força e resistência 

muscular. Além disso, a prática de atividades aquáticas pode fortalece os 

músculos que melhoram a estabilidade postural necessária as habilidades de 
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locomoção e controle de objetos, melhoram o controle respiratório e a aptidão 

cardiorrespiratória, como também reforçam a aprendizagem acadêmica com 

desenvolvimento dos conceitos cognitivos.  

Em complemento a isso, Netto & Gonzalez (1996) lembram que a 

redução da gravidade ajuda no movimentar-se com liberdade e facilidade bem 

como a graduar, controlar e adaptar os movimentos. Os movimentos em meio 

liquido também podem estimular o desenvolvendo e a conquista da autonomia. 

Na parte do desenvolvimento físico motor, a natação apresenta efeitos 

positivos no que diz respeito a estruturação do esquema corporal, 

coordenação, orientação espacial, equilíbrio estático e dinâmico.  

Haja visto o apresentado, o objetivo da presente dissertação de 

mestrado é apresentar os resultados de um programa de natação – atividades 

aquáticas – na evolução das habilidades aquáticas e nas variáveis 

comportamentais de pessoas com o diagnóstico de TEA frequentadores do 

Projeto Movimento da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, 

de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade (APABB). 

 

 

1.2 Apresentação do local de pesquisa e do projeto 

 

Durante muito tempo, as pessoas com deficiência viveram sob a tutela 

de instituições, especialistas e familiares que os tratavam como alvo de 

caridade. Ainda nos dias atuais, quando se fala em pessoas com deficiência, 

muito se associa a pessoa dependente, incapaz e isolado da sociedade. 

Situação que se inicia decorrente do pós-guerra que, segundo Teixeira 

(2006), criou uma situação de emergência no que se refere à construção de 

centros de reabilitação. Como complemento, a falta de informação e 

conhecimentos mais precisos sobre as pessoas com deficiência acabou 

causando durante algum tempo a exclusão social e perda das atividades 
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sociais, recreativas e até de vida diária. Acreditava-se que esta ausência de 

oportunidades de práticas esportivas, recreativas e de socialização se dê, em 

parte, pelas características apresentadas pelas pessoas com deficiência que os 

impedem ou os limitam de participar da maior parte dos programas de 

atividades físicas regulares, requerendo propostas diferenciadas (Zuchetto, 

2007). 

Porém, a tendência do novo milênio parece ser a de derrubar barreiras, 

sobrepor preconceitos ou desinformações. Cada vez mais instrumentos legais 

têm sido criados com o intuito de oferecer oportunidades indistintas de acesso, 

independente de possíveis restrições motoras, sensoriais ou intelectuais. 

Nesse sentido, a APABB é uma instituição sem fins lucrativos, com 

certificado de filantropia e utilidade pública, voltada à inclusão e à qualidade de 

vida das pessoas com deficiência e ao apoio às suas famílias. A associação 

está presente em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal e tem como 

missão realizar ações em prol das pessoas com deficiência e de suas famílias, 

bem como trabalhar na defesa dos seus direitos, contribuindo para sua 

inclusão social e melhoria de sua qualidade de vida. 

O Projeto Movimento é de responsabilidade do núcleo regional da 

APABB do estado de Santa Catariana (APABB – SC) e acontece todos os 

sábados na academia “Y Can Gym”, no período da manhã. O projeto utiliza-se 

da metodologia do esporte educacional, tendo como objetivo geral promover o 

desenvolvimento integral do indivíduo, desenvolvendo habilidades e 

competências para além do aprendizado das técnicas e gestos motores 

esportivos, mobilizando a aprendizagem de conteúdos relacionados à saúde, 

cidadania, cultura e comunidade. 

Dessa maneira, respeita os cinco eixos dessa metodologia de trabalho: i) 

Inclusão de todos: Consiste em criar condições e oportunidades para a 

participação de todas as crianças e jovens no aprendizado do esporte e no 

desenvolvimento de habilidades e competências esportivas; ii) Construção 

coletiva: Participação ativa de todos os envolvidos na estruturação do processo 
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de ensino e aprendizagem do esporte; iii) Respeito à diversidade: Entende a 

diversidade como uma oportunidade de aprender com as diferenças, 

favorecendo a convivência e a aprendizagem compartilhada; iv) Educação 

integral: Compreensão do esporte como possibilidade de aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioafetivo; v) Rumo à autonomia: 

Entendimento e transformação do esporte como um meio para a educação 

emancipatória. Constitui-se na capacidade dos atores sociais em analisar, 

avaliar, decidir, promover e organizar sua participação em diversas atividades 

esportivas (Junior, Costa, & D`Angelo, 2008).  

Os alunos observados nessa pesquisa foram os alunos com diagnóstico 

de autismo frequentadores das atividades aquáticas do projeto movimento 

como descrito na Figura 1. Como critério de inclusão, deveria contar no 

prontuário institucional do aluno o diagnóstico de Autismo, independentemente 

do termo usado pela avaliação médica. Os diagnósticos apresentavam os 

seguintes termos: Transtorno invasivo do desenvolvimento com traços de 

autismo, Autismo e Transtorno invasivo do desenvolvimento com 

características dentro do espectro autista. 
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Figura 1. Hierarquia de atividades da Associação de Pais, Amigos e Pessoas 

com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade (APABB). 

 

Apesar de se tratar de aulas de natação adaptadas – atividades 

aquáticas adaptadas, as aulas de natação foram organizadas seguindo os 

parâmetros regulares de ensino da natação. Segundo Netto & Gonzales (1996) 

a natação para pessoas com deficiência, em termos pedagógicos, não difere 

da natação regular.   

Dessa maneira, as aulas foram organizadas seguindo a evolução de 

atividades comuns ao ensino da natação. Bôscolo, Vanícola, & Teixeira (2008) 

sugerem que a progressão das atividades deve ocorrer a partir do aprendizado 

das regras de segurança na piscina, aquisição de habilidades básicas para 

nadar, como a flutuação, o controle da respiração, a propulsão, o controle do 

equilibro e os saltos básicos e evoluir até o ensino das quatro nados. 

Os mesmo autores ainda destacam três fases da evolução nas 

habilidades aquáticas: Fase 1 – Adaptação ao meio aquático: As atividades 

desenvolvidas nessa fase partem do principio de que nadar consiste em 

qualquer forma de deslocamento em meio aquático que resulte em propulsão. 
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As estratégias de ensino são baseadas na exploração da mais variadas 

possibilidades de movimento na água com mínima utilização de materiais 

auxiliares; Fase 2 – Aprendizado da forma rudimentar dos estilos: é obtido por 

meio da simplificação dos movimentos técnicos de cada nado, o que permite 

que o aluno conheça um pouco de cada estilo e explore mais suas habilidades 

de controle corporal; Fase 3 – Aprendizado da técnica dos quatro estilos. 

As aulas aconteceram com o auxílio de outros professores (mínimo 2 e 

máximo de 4). As aulas foram aconteceram com um professor principal 

(Professor Ricardo Pimenta – Professor/Técnico da modalidade natação da 

APABB e responsável pela presente pesquisa) a frente do planejamento e 

como ministrante das aulas e outros auxiliares que ajudavam especialmente na 

orientação dos alunos dentro da piscina. As turmas eram formadas por 10 

alunos com diversos diagnósticos e os alunos com TEA estavam inseridos 

nessas turmas.  

Com a autorização dos pais e da instituição (Anexos I e II), o 

pesquisador preocupou-se em filmar as atividades para realizar o presente 

estudo parte da dissertação intitulada “Efeitos de um programa de natação para 

pessoas com transtorno de espectro autista nas habilidades aquáticas e nas 

variáveis comportamentais”.  

A presente dissertação encontra-se organizada em quatro capítulos, 

sendo este primeiro uma introdução geral com a apresentação do problema, 

justificativa e descrição do projeto, um segundo com um artigo de revisão, um 

terceiro com o artigo referente à intervenção e, por fim, um quarto capítulo com 

as conclusões e considerações finais do trabalho. 
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Efeitos de um programa de natação para pessoas com transtorno de 

espectro autista nas habilidades aquáticas e variáveis comportamentais: 

Uma revisão de literatura 

 

  



32 
 

  



33 
 

RESUMO 

 

Apesar dos já estabelecidos benefícios da atividade física regular na 

manutenção e promoção da saúde global e do bem-estar, a participação em 

atividades física é normalmente um desafio para as pessoas com TEA 

(Transtorno do Espectro Autista), em função do pobre desenvolvimento motor e 

baixa motivação, dificuldade em planejamento e generalização e também 

dificuldade de auto monitoramento nas atividades. O objetivo da pesquisa foi 

buscar na literatura artigos que demonstrassem resultados referentes aos 

efeitos de um programa de natação ou atividade aquática para pessoas com 

transtorno de espectro autista na aptidão fisco motora e/ou nas variáveis 

comportamentais. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica levantando o 

conhecimento atual veiculado na literatura especializada mundial (em língua 

portuguesa e inglesa) sobre o problema de pesquisa apresentado. Os artigos 

científicos foram localizados por meio de pesquisa por palavras-chave 

(descritores) nas bases de dados PubMed, EBSCO (Academic Search 

Complete, MEDLINE with Full Text e SPORTDiscus with Full Text) e Scopus. A 

busca resultou em um total de 10 artigos que cumpriram os critérios de 

inclusão. Os artigos encontrados de maneira geral apontam resultados 

positivos na participação dos alunos com diagnóstico de TEA nas atividades 

aquáticas. Os ganhos nas valências físicas são os mais ressaltados juntamente 

com a aquisição ou evolução das habilidades aquáticas. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, revisão de literatura, 

atividades aquáticas, atividade física adaptada, natação 
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ABSTRACT 

 

Despite the established benefits of regular physical activity in maintaining and 

promoting overall health and wellness, participation in physical activities is 

usually a challenge for people with ASD (Autistic Spectrum Disorder), due to 

poor motor development and low motivation, difficulty in planning and also the 

difficulty of generalization and self-monitoring activities. The aim of the research 

was to find on the literatura, papers that demonstrate results regarding the 

effects of a program of swimming or aquatic activity for people with autistic 

spectrum disorder in the physical fitness and / or motor development and 

behavioral variables. This is a literature review the current knowledge conveyed 

in world cientific literature (in Portuguese and English) about the research 

problem presented. The papers were located by searching by keywords 

(descriptors) in the databases PubMed, EBSCO (Academic Search Complete, 

MEDLINE with Full Text and SPORTDiscus with Full Text) and Scopus. The 

search yielded a total of 10 articles that met the inclusion criteria. The articles 

found generally indicates positive results by the participation of students with 

ASD in water activities. Gains in physical valences are the most highlighted 

along with the acquisition or development of aquatic skills. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, literature, aquatic activities, adapted 

physical activity, swimming 
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2.1 Introdução 

 

O autismo é um distúrbio do desenvolvimento humano que vem sendo 

estudado pela ciência há quase seis décadas, mas sobre o qual ainda 

permanecem, dentro do próprio âmbito da ciência, divergências e grandes 

questões por responder (Mello, 2003). 

O autismo é caracterizado por desvios qualitativos na comunicação, na 

interação social e no uso da imaginação. Existe assim, um marcado e 

permanente prejuízo na interação social, alterações da comunicação e padrões 

limitados ou estereotipados de comportamentos e interesses. As alterações 

são presentes desde idades muito precoces devendo estar presentes até em 

torno dos três anos de idade (Klin, 2006; Mello, 2003).  

Nos dias atuais, não só é crescente o número de diagnósticos, como 

também estes vêm sendo concluídos em idades cada vez mais precoces, 

dando a entender que as suas questões fundamentais vêm sendo cada vez 

reconhecidas com mais facilidade por um número maior de pessoas. (Mello, 

2003). Sowa & Meulenbroek (2012) apontam uma prevalência que varia de 0,3 

a 1%, já Kim et al. (2011) observaram prevalência de 2,64% de crianças com 

transtorno do espectro autista. 

Atualmente, o termo transtorno do espectro autista (TEA)1 , é o que 

melhor como as disfunções na compreensão das relações sociais, 

comportamentos estereotipados, falta de interesse (ou interesse apenas em 

atividades específicas) e problemas na comunicação, podem representar o 

principal fator de risco para as crianças com TEA para a participação em 

                                                             
1
 Para fins diagnósticos, o autismo é encontrado no DSM IV-TR e na CID 10, dentro da 

classificação dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento. O conceito mais utilizado desde 

2001 é “continuum autistico”, sendo também evidenciado como Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) (Gomes et al., 2009).  Apesar disso, o descritor encontrado no vocabulário estruturado 

DeCS - Descritores em Ciências da Saúde, desenvolvido a partir do MeSH - Medical Subject 

Headings, foi Transtorno Autístico (Autistic Disorder – MeSH), e muitos artigos ainda utilizam 

termos como “autismo”, “autistas”, “pessoas com autismo”, “autismo infantil”, entre outros 



38 
 

atividades físicas de forma estruturada (Kodish, Kulinna, Martin, Pangrazi, & 

Darst, 2006; Pan, 2008; Schultheis, Boswell, & Decker, 2000). 

Os benefícios da atividade física regular estão estabelecidos e 

confirmam a importância dos exercícios na manutenção e promoção da saúde 

global e do bem-estar. Destaca-se ainda que as atividades para a pessoa com 

deficiência buscam também a melhora na condição física, autonomia e 

independência para a realização de suas atividades de vida diária (Bôscolo, 

Vanícola, & Teixeira, 2008).  

Porém a participação em atividades física é normalmente um desafio 

para as pessoas com autismo em função do pobre desenvolvimento motor e 

baixa motivação, dificuldade em planejamento e generalização e também 

dificuldade de auto monitoramento nas atividades (Todd & Reid, 2006). Em 

concordância, Schultheis, Boswell, & Decker (2000) alertam que apesar dos já 

conhecidos benefícios das atividades físicas para as pessoas com deficiência, 

ainda são poucas as propostas de trabalho para a inclusão de pessoas com 

autistas em atividades físicas. Aparentemente os comportamentos únicos 

apresentados por esses alunos representam um grande desafio para as 

escolas e professores, assim, os autores consideram que os procedimentos e 

ambiente das aulas de educação física não foram adaptados adequadamente 

para estimular a máxima participação desses alunos. 

Os estudos em geral caminham para o incentivo das práticas inclusivas, 

apresentando benefícios para o desenvolvimento dos alunos autistas. Harrower 

(2001) destaca que as pesquisas são uma rica fonte de métodos e 

possibilidades de inclusão desses alunos em atividades físicas regulares, 

porém, também atentam para as diferenças e características específicas de 

cada criança autista, podendo, quando a severa falta de adequação ao 

comportamento social ou a deficiência intelectual admite-se um cuidado maior 

na questão da inclusão e práticas individualizadas. 

Com isso, as atividades direcionadas para esse público podem 

representar boa parte da atividade física praticada por essas crianças, assim 
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como representam em muitos a única forma de atividade física ou desportiva 

estruturada em grupo (Kodish, Kulinna, Martin, Pangrazi, & Darst, 2006; 

Schultheis, Boswell, & Decker, 2000). 

Nesse sentido, a atual pesquisa justifica-se como uma busca por 

pesquisas que demonstrem resultados referentes aos efeitos de um programa 

de natação ou atividade aquática para pessoas com transtorno de espectro 

autista na aptidão fisco motora e/ou nas variáveis comportamentais. 

 

2.2 Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica levantando o conhecimento atual 

veiculado na literatura especializada mundial (em língua portuguesa e inglesa) 

sobre o problema de pesquisa apresentado. A presente pesquisa procura 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre as iniciativas que 

relatem a inclusão de alunos autistas em aulas de natação ou programas de 

atividades aquáticas, sendo feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos com 

reconhecimento científico. 

Do ponto de vista dos objetivos, Silva e Menezes (2001 p. 21) classifica 

a pesquisa bibliográfica como uma pesquisa exploratória que visa proporcionar 

maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a 

construir hipóteses. A pesquisa bibliográfica contribuirá, ainda segundo Silva e 

Menezes (2001 p. 38) para: “obter informações sobre a situação atual do tema 

ou problema pesquisado; conhecer publicações existentes sobre o tema e os 

aspectos já abordados; verificar opiniões similares e diferentes ao tema ou a 

aspectos relacionados ao problema de pesquisa”. 

Os artigos científicos foram localizados por meio de pesquisa por 

palavras-chave (descritores) nas bases de dados PubMed, EBSCO (Academic 



40 
 

Search Complete, MEDLINE with Full Text e SPORTDiscus with Full Text) e 

Scopus. 

Pádua (2007) ressalta a importância da identificação e localização das 

fontes, assim como a definição do tema e de palavras-chave. Para Tomas, 

Nelson e Silverman (2007) as palavras chave são termos que ajudam a 

localizar fontes relativas a determinado tópico, sendo objetivo e delimitando a 

abrangência da pesquisa.  

Dessa maneira, as palavras-chave utilizadas foram os descritores 

previstos no Mesh (Medical Subject Headings) e no DeSC (Descritores em 

Ciências da Saúde) para os artigos em português. 

Na base de dados PubMed foram encontrados 7 artigos com a 

estratégia de busca: ("Autistic Disorder"[Mesh] OR "Asperger Syndrome"[Mesh] 

OR "Child Development Disorders, Pervasive"[Mesh]) AND ("Swimming"[Mesh] 

OR aquatic[All Fields] OR "aquatic programs"[All Fields] OR 

"Hydrotherapy"[Mesh]). 

Já na base Scopus nos retornou um total de 5 artigos. Foi utilizada a 

estratégia: ALL(autism spectrum disorders OR Autism OR developmental 

disorder OR Autistic Disorder OR Asperger Syndrome OR Child Development 

disorders OR autistic) AND TITLE-ABS-KEY(Swimming OR aquatic OR aquatic 

program OR Hydrotherapy) 

Por fim, na base EBSCO foram alcançadas 22 referências com a 

estratégia de busca: SU Subject Terms (autism spectrum disorders OR Autism 

OR developmental disorder OR Autistic Disorder OR Asperger Syndrome OR 

Child Development disorders OR autistic) AND (Swimming OR aquatic OR 

aquatic program OR Hydrotherapy). 

Retirando-se os artigos repetidos e aplicando os critérios de inclusão, 

restaram dez artigos que foram analisados e incluídos nessa revisão. Como 

critério de inclusão, foram considerados artigos originais em língua inglesa ou 

portuguesa, realizados em humanos e que descrevessem os efeitos do 
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programa de natação ou atividades aquáticas nas variáveis físicas ou motoras 

e/ou no comportamento e na interação social de pessoas com transtorno do 

espectro autista, nos últimos vinte anos (1991-2011). 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

A atual pesquisa buscou os artigos científicos que demonstrassem os 

resultados referentes aos efeitos de um programa de natação ou atividade 

aquática para pessoas com transtorno de espectro autista na aptidão fisco 

motora e/ou nas variáveis comportamentais. A busca resultou em um total de 

10 artigos que cumpriram os critérios de inclusão e foram considerados, como 

apresentado na Tabela 1. Apesar do crescente número de publicações, ainda é 

escasso o número de pesquisas com a população de pessoas com TEA. 

Porretta & Sherrill (2005) em uma revisão dos artigos publicados entre 1994 e 

2003 na revista Adapted Physical Activity Quarterly (APAQ) encontraram 

apenas um artigo na categoria “autismo”. 

 

Tabela 1. Descrição dos artigos considerados na pesquisa. 

Referência 
Número de 

sujeitos 
Resultados 

   

(Pan, 2011) 14 crianças com 

TEA e seus irmãos 

sem deficiência, 

com idade entre 7 

e 12 anos.  

Ao final, ambas as crianças com e sem 

deficiência apresentaram melhoras 

significativas em todos os testes de aptidão 

física e nos estágios de habilidades aquáticas 

preestabelecidos. Apenas para a composição 

corporal não houve diferenças no pré e pós-

teste 

(Fragala-

Pinkham, 

Haley, & 

O'Neil, 2011) 

12 crianças (7 no 

grupo de 

atividades 

aquáticas e 5 no 

O estudo mostrou que o programa pode 

melhorar a habilidade do nado de crianças com 

TEA. A intensidade dos exercícios foi baixa, o 

que contribuiu para a falta de resultados 
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grupo controle)  positivos na aptidão física. 

(Rogers, 

Hemmeter, & 

Wolery, 2010) 

Três meninos com 

diagnóstico de 

autismo 

Os autores relataram que os três avaliados 

aprenderam três novas habilidades de natação 

(bater pernas, braçada de crawl e respiração 

lateral). Dois alunos necessitaram de 8 sessões 

para dominar a primeira habilidade. As demais, 

assim como o terceiro alunos precisaram de 

seis sessões para cada uma das habilidades.  

(Pan, 2010) Dois grupos de 8 

alunos com idades 

entre 6 e 9 anos. 

Os resultados mostraram melhora em 4 dos 5 

estágios de habilidades aquáticas proposto. Os 

autores verificaram um declínio no 

comportamento antissocial característico 

dessas crianças, porém não foi observado 

melhora nos comportamentos favoráveis a 

interação social. 

(Fragala-

Pinkham, 

Haley, & 

O'Neil, 2008 

16 crianças com 

idades entre 6 e 11 

anos com 

diagnósticos de 

TEA, e/ou outras 

deficiências. 

O programa de 14 semanas proposto foi efetivo 

na melhora da resistência cardiorrespiratória 

demonstrar por valores de tempo 

significativamente menores no teste de 

caminhada / corrida de meia milha. 

Os alunos também apresentaram melhora no 

nado, segundo os critérios observados na 

pesquisa. 

(Vonder Hulls, 

Walker, & 

Powell, 2006) 

18 terapeutas 

ocupacionais que 

atendiam crianças 

com TEA de 4 a 10 

anos. 

Os terapeutas relataram melhoras 

especialmente no desempenho do nado, 

concentração e atenção, força muscular, 

equilíbrio e tolerância ao toque. 

(Prupas, 

Harvey, & 

Benjamin, 

2006) 

Quatro grupos de 

seis crianças em 

idade pré-escolar e 

seus pais. 

Ganhos específicos na flutuação e habilidades 

específicas do nado. Foi constatado que a 

intervenção precoce aproximou as crianças de 

atividades esportivas recreativas fora do 

projeto. 

(Yilmaz, 

Birkan, 

Konukman, & 

Erkan, 2005) 

Foram avaliados 4 

meninos entre 7 e 

9 anos de idade. 

As crianças alcançaram as três habilidades 

aquáticas propostas. Os autores também 

observaram melhora na comunicação e 

interação social quando comparados com seus 

pares em atividades fora da piscina. 

(Yilmaz, 

Yanarda, 

Sujeito único de 9 Os resultados mostraram que o programa de 

natação foi eficiente para desenvolver a aptidão 
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Birkan, & 

Bumin, 2004) 

anos.  física e a orientação no água. 

(Huettig & 

Darden-

Melton, 2004) 

4 meninos entre 3 

e 9 anos.  

Os alunos evoluíram de maneira positiva nos 

nados costas, peito e crawl. Também indicaram 

melhora nas habilidades específicas: orientação 

na água, respiração, flutuação e entrada e 

saída da piscina.  

 

Inicialmente observa-se que todos os artigos foram realizados com 

crianças. No total de 91 sujeitos pesquisados, a idade mais baixa encontrada 

foi de 3 e a mais alta de 12 anos. Mesmo a pesquisa de Vonder Hulls, Walker, 

& Powell (2006) realizada com terapeutas, visou analisar a atuação desses 

com crianças de 4 a 10 anos. Ainda quanto à população estudada, observa-se 

o reduzido número de participantes das amostras, variando de sujeito único 

(Yilmaz, Yanarda, Birkan, & Bumin, 2004) a no máximo 24 sujeitos (Fragala-

Pinkham, Haley, & O'Neil, 2008; Pan, 2010). 

O baixo número de participantes é uma das mais importantes limitações 

dos estudos que apontam os benefícios dos exercícios físicos para crianças 

com diagnóstico de autismo (Lang et al., 2010). Outra limitação apontada por 

Lang et al. (2010) é que os estudos, em sua maioria apresentam conceitos 

fortemente experimentais, mas que de maneira geral acabam por mostrar 

resultados positivos tanto referente as valências físicas como quanto os 

comportamentos adaptativos.  

Em muitos casos, as crianças estudadas não aceitaram participar, foram 

proibidas ou até mesmo expulsas de programas de atividades físicas ou 

desportivas anteriormente. Nesse sentido, Pan (2010) ressalta o esforço 

positivo dos pais, representado pelo desejo aumentar e fortalecer seu convívio 

social e dos alunos comprovado pela alta assiduidade nas aulas. 

Os estudos considerados nessa pesquisa constantemente utilizam o 

método Halliwick (Yilmaz, Birkan, Konukman, & Erkan, 2005; Yilmaz, Yanarda, 

Birkan, & Bumin, 2004) ou variações baseadas nesse método (Pan, 2010, 
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2011), assumindo um caráter terapêutico para as atividades. Dessa maneira, 

os artigos também apontam um atendimento personalizado, com objetivos e 

metas individuais e atendimento de uma ou duas crianças por instrutor 

(Fragala-Pinkham, Haley, & O'Neil, 2008; Pan, 2010, 2011). 

Apenas dois artigos utilizaram metodologia de trabalho específica para 

crianças com TEA. Prupas, A., Harvey, W. J., & Benjamin, J. (2006) utilizaram 

a metodologia TEACCH para estabelecer o calendário, as atividades, rotinas, 

materiais, etc. Schultheis, Boswell, & Decker (2000) propõem um programa de 

baseado no método internacional TEACCH para aulas de educação física, pois 

esse funcionaria como preparação para a participação em aulas, esportes e 

jogos juntamente com outros alunos com ou sem deficiência. Já Yilmaz, I., 

Birkan, B., Konukman, F., & Erkan, M. (2005) utilizaram o método de ensino 

denominado “Contant Time Delay” (intervalo de instrução constante) para 

transmitir a informação e ensinar o movimento desejado. 

Também foram dois os artigos que apontaram de maneira objetiva e 

separada dos demais resultados os benefícios referentes às variáveis 

comportamentais das crianças. Pan (2010) constatou uma diminuição 

significativa nos problemas de comportamento antissocial das crianças com 

TEA, porém não observaram aumento ou melhora nos comportamentos que 

favorecessem as capacidades sociais. Os achados de Yilmaz, I., Birkan, B., 

Konukman, F., & Erkan, M. (2005) mostram que as crianças tiveram uma 

melhora nas habilidades sociais e de comunicação com seus pares em relação 

a seus comportamentos fora da piscina, como também observaram que as 

crianças houve uma diminuição nos comportamentos motores estereotipados. 

Fragala-Pinkham, Haley, & O'Nei (2008) apontam que a especificidade 

do programa é de suma importância para o alcance dos objetivos. Assim, em 

sua pesquisa os alunos obtiveram melhora significativa apenas para a 

resistência cardiorrespiratória. As demais melhoras foram observadas, porém 

não puderam ser constatadas estatisticamente. Os autores justificam que as 

habilidades motoras e a evolução nos componentes específicos do nado 
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muitas vezes não são parte de um programa de atividades aquáticas e sim de 

um programa de tarefas específicas ou treinamentos.  

 Os artigos também apontam a participação dos familiares nas 

atividades. Pan (2011) realizou pesquisa com crianças com TEA e seus irmão 

sem deficiência e mostrou que ambos apresentaram melhoras nas habilidades 

aquáticas e na aptidão física, sendo significativa para a força muscular, 

flexibilidade e condicionamento cardiovascular. Já (2006) e Pan (2010) relatam 

a participação dos pais juntamente com os alunos. Os autores apontam uma 

forte participação e envolvimento dos pais, que puderam compartilhar suas 

experiências e sentimentos com outros familiares, estreitaram os laços afetivos 

com seus filhos e sentiram estimulados a participar e envolver seus filhos em 

outros programas de atividades desportivos e recreativos nas comunidades em 

que viviam. 

Os artigos encontrados de maneira geral apontam resultados positivos 

na participação dos alunos autistas nas atividades aquáticas. Os ganhos nas 

valências físicas são os mais ressaltados juntamente com a aquisição ou 

evolução das habilidades aquáticas. Todos os artigos avaliados apontaram 

uma melhora nas habilidades aquática, desde adaptações iniciais ao meio 

líquido como entrada e saída da piscina, orientação na água, respiração e 

flutuação (Huettig & Darden-Melton, 2004; Yilmaz, Yanarda, Birkan, & Bumin, 

2004) como em habilidades específicas da performance dos estilos crawl, 

costas e peito (Huettig & Darden-Melton, 2004). As melhoras ainda puderam 

ser observadas depois de quatro (Yilmaz, Birkan, Konukman, & Erkan, 2005) e 

dez semanas (Pan, 2010). Por fim, Prupas, Harvey, & Benjamin (2006) 

constataram a importância dessas aquisições para o engajamento em 

atividades desportivas e recreativas fora do programa estudado.  
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                                                                                                     Capítulo 3  

Efeitos de um programa de natação para pessoas com transtorno de 

espectro autista nas habilidades aquáticas e nas variáveis 

comportamentais 
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RESUMO 

 

O objetivo dessa pesquisa foi de avaliar os efeitos das aulas de natação nas 

habilidades aquáticas e nas variáveis comportamentais dos alunos com 

transtorno de espectro autista (TEA). Tratou-se de uma pesquisa qualitativa de 

caráter exploratório. As aulas foram realizadas junto ao Projeto Movimento da 

Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do 

Banco do Brasil e Comunidade do estado de Santa Catarina – Brasil (APABB-

SC). As atividades na piscina visaram promover a independência aquática, 

primando pelo ensino da natação, ampliar os conhecimentos e cuidados 

pessoais e comportamentos sociais pré-estabelecido, na busca pela autonomia 

dentro e fora da piscina. Dos 20 alunos inscritos no projeto, cinco cumpriram os 

critérios de inclusão e foram considerados na pesquisa. O programa consistiu 

de 15 sessões divididas quatro meses, realizadas aos sábados, no período da 

manhã com duração de 80 minutos. A sequência de habilidades aquáticas 

avaliadas nesse estudo foi: (a) Entradas / Saídas da piscina; (b) Orientação na 

Água; (c) Deslocamentos nado crawl e costas. Na última aula de cada mês, os 

alunos foram filmados e com a análise dos vídeos, as habilidades aquáticas 

foram acompanhadas utilizando uma tabela com as tarefas específicas. Os 

resultados do presente estudo mostram a evolução de cada um dos alunos nas 

habilidades aquáticas avaliadas para as entradas e saídas, controle 

respiratório, deslocamentos nado crawl e deslocamentos nado costas. Em 

adição, ficou entendido nesse estudo que a evolução nas diferentes 

habilidades representou uma maior participação em questão de tempo nas 

atividades realizadas, assim, um melhor contato com os colegas e professores. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, atividades aquáticas, 

atividade física adaptada, natação 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to evaluate the effects of swimming classes in the 

aquatic skills as the behavioral variables for the students with autistic spectrum 

disorder (ASD). This was a qualitative exploratory study conduced on the 

Movement Project of the Association of Parents, Friends and People with 

Disabilities, of Bank of Brazil Employee´s and Community of Santa Catarina - 

Brazil (APABB-SC). The aim of the pool activities was to promote aquatic 

independence, by teaching swimming, but also expand knowledge and personal 

care and preset social behaviors for autonomy within and outside the pool. Of 

the 20 students enrolled in the project, five met the inclusion criteria and were 

considered in the survey. The program consisted of 15 sessions divided in four 

months, held on saturdays morning, lasting 80 minutes. The aquatic skills 

assessed in this study were: (a) Inputs / Outputs of the pool, (b) Guidance on 

Water (c) Displacements front crawl and backstroke. In the last class of each 

month, students were videotaped. Aquatic skills were monitored using a table 

with specific tasks. The results of this study show the progress of each student 

in aquatic skills assessed for entries and exits, breath control, displacements 

crawl and backstroke. In addition, it is understood that in this study the evolution 

in the different skills represented a greater timing involved in the activities, and 

a better contact and relation with peers and teachers. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, water activities, adapted physical 

activity, swimming 
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3.1 Introdução 

 

O Transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do 

desenvolvimento humano que vem sendo estudado pela ciência há quase seis 

décadas, mas sobre o qual ainda permanecem, dentro do próprio âmbito da 

ciência, divergências e grandes questões por responder (Mello, 2003).  

Os sistemas diagnósticos DSM-IV e o CID-10 mostram o TEA dentro da 

classificação dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento e têm baseado 

seus critérios em problemas apresentados em três domínios (tríade de 

prejuízos): prejuízo qualitativo na interação social; prejuízo qualitativo na 

comunicação verbal e não verbal, e no brinquedo imaginativo; e, 

comportamento e interesses restritivos e repetitivos (Bosa & Callias, 2000). As 

alterações são presentes desde idades muito precoces devendo estar 

presentes até em torno dos três anos de idade (Klin, 2006; Mello, 2003). 

Além disso, podem estar ausentes os jogos variados e espontâneos de 

imaginação ou de imitação apropriados ao nível de desenvolvimento. Existe, 

com frequência, um interesse por rotinas ou rituais não funcionais ou uma 

insistência irracional em seguir rotinas (American Psychiatric Association, 2002; 

Mello, 2003). Rosenthal-Malek & Mitchell (1997), também apontam que 

pessoas com diagnóstico de TEA são frequentemente caracterizadas pelo seu 

comportamento de auto-estimulação e movimentos estereotipados, tais como 

balançar o corpo, a mão (hand flapping), balançar a cabeça, tocar e balançar 

objetos e olhar fixo as luzes e objetos giratórios.  

Apesar de não representar uma regra, as pessoas com TEA são 

frequentemente caracterizadas pelo seu comportamento de auto-estimulação, 

autoagressão e outros comportamentos agressivos (Rosenthal-Malek & 

Mitchell, 1997). 

Embora as diferenças no desenvolvimento motor não serem apontadas 

como fatores primários no diagnóstico, comumente as crianças com TEA 

apresentam problemas no desenvolvimento das habilidades motoras, refletidas 
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na coordenação motora global, nas habilidades motoras finas e grossas e no 

controle motor (Pan, Tsai, & Chu, 2009). Um desenvolvimento das habilidades 

motoras abaixo do esperado pode ter efeitos em longo prazo nos baixos níveis 

de participação em atividade física e programas esportivos (Sowa & 

Meulenbroek, 2012; Staples & Reid, 2010).  

Os benefícios da atividade física regular estão estabelecidos e 

confirmam a importância dos exercícios na manutenção e promoção da saúde 

global e do bem-estar. Segundo Teixeira (2008) a atividade física para pessoas 

com deficiência não está preocupada exclusivamente com populações que 

historicamente vêm sendo denominadas “incapaz” ou “especial”, pelo contrário, 

a atual ênfase está nas diferenças individuais e interações que afetam a 

aquisição de um estilo de vida saudável, ativo, com lazer, integração e 

inclusão. Porém, a participação em atividades física é normalmente um desafio 

para essas pessoas com TEA em função dos níveis mais baixos de 

desenvolvimento motor, baixa motivação, dificuldade em planejamento e 

generalização e também dificuldade de auto monitoramento nas atividades 

(Todd & Reid, 2006). 

Os efeitos terapêuticos da água, comumente relatados, também 

apresentam fatores positivos no trabalho com crianças com TEA. A 

temperatura consistente, a flutuabilidade, densidade relativa, a pressão e a 

resistência da água parecem fornecer a moderação no nível de excitação e de 

ansiedade das crianças com TEA, como diminuir os comportamentos 

estereotipados e a auto estimulação (Vonder Hulls, Walker, & Powell, 2006). 

Acrescido a isso, o trabalho com programas de natação e atividades aquáticas 

proporciona a criança envolver-se mais plenamente, melhorando sua 

participação e interação social, como também o desenvolvimento da 

linguagem, auto conceito e comportamentos adaptativos (Yilmaz, Yanarda, 

Birkan, & Bumin, 2004). 

Esta pesquisa justifica-se na medida em que nos dias atuais, não só é 

crescente o número de diagnósticos, como também estes vêm sendo 

concluídos em idades cada vez mais precoces, dando a entender que as suas 
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questões fundamentais vêm sendo cada vez reconhecidas com mais facilidade 

por um número maior de pessoas (Mello, 2003). No entanto, ainda é escasso 

numero de programas de atividade física, assim com a literatura sobre a 

relação do TEA com as atividades físicas (Martinez, 2006). 

O objetivo dessa pesquisa é de avaliar os efeitos das aulas de natação 

nas habilidades aquáticas e nas variáveis comportamentais dos alunos com 

transtorno de espectro autista. 

 

3.2 Metodologia 

 

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, por se 

considerar que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito 

estudado, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo, o sujeito e a 

subjetividade que nem sempre pode ser traduzidas em números (Santos,  

2011). Do ponto de vista dos objetivos, trata-se uma pesquisa exploratória. 

Santos (2011 p 69) aponta esse tipo de pesquisa como sendo efetuada para o 

aprimoramento de ideias e para proporcionar maior familiaridade com o 

problema, visando torná-lo mais explicito ou construir hipóteses. Essa pesquisa 

exploratória justifica-se a medida que o tema pesquisado ainda é relativamente 

novo e, com esse estudo, será possível apontar problemas e hipóteses parte 

de um continuo processo de pesquisa. 

Para o registro e avaliação das aulas, foi utilizada a filmagem com a 

utilização de uma câmera da marca Samsung modelo Flash Memory SD 

Camcorder. Thomas, Nelson, & Silverman (2007) destacam que a filmagem 

tem a vantagem de permitir ao pesquisador não preocupar-se em registrar o 

acontecido no momento em que os comportamentos observados estão 

ocorrendo. Além disso, ainda pode ser observada mais de uma pessoa de uma 

vez só (exemplo: professores e alunos), como também o pesquisador pode 

repetir o vídeo sempre que necessário para rever um determinado momento da 

filmagem e, por fim, o pesquisador guarda um registro permanente das aulas. 
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As aulas foram realizadas junto ao Projeto Movimento da Associação de 

Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e 

Comunidade do estado de Santa Catarina – Brasil (APABB-SC). O projeto 

acontece todos os sábados no período da manhã e é baseado na metodologia 

do esporte educacional (Junior, Costa, & D`Angelo, 2008). O objetivo geral do 

projeto é de promover o desenvolvimento integral do indivíduo, desenvolvendo 

habilidades e competências para além do aprendizado das técnicas e gestos 

motores, mobilizando a aprendizagem de conteúdos relacionados à saúde, 

cidadania, cultura e comunidade.  

Nesse contexto, as atividades na piscina visam promover a 

independência aquática, primando pelo ensino da natação, de forma gradual e 

respeitando a participação de todos. Também ampliar os conhecimentos e 

cuidados com a saúde, cuidados pessoais e “comportamentos sociais” pré-

estabelecido, na busca pela autonomia dentro e fora da piscina, estimulando a 

tomada de decisões e a expressão de suas vontades. 

 

3.2.1 Participantes 

 

Como critério de inclusão, os participantes deveriam: (1) Ter o 

diagnóstico de TEA2 ; (2) Estar devidamente matricula e frequentado o projeto 

de natação – projeto movimento; (3) Termo Livre e Esclarecido (Anexo 1) 

assinado pelos pais ou responsáveis. Indivíduos diagnosticados com Síndrome 

de Asperger ou com diagnóstico não concluído não foram incluídos no presente 

estudo. 

                                                             
2 Apesar de o conceito mais utilizado desde 2001 tratar de um “continuum 

autístico”, evidenciado como “Transtorno do Espectro Autista (TEA)” (Gomes et al., 
2009), os prontuários nem sempre apresentavam a terminologia exata “Transtorno do 
Espectro Autista”. Os diagnósticos, considerados nessa pesquisa, apresentavam 
também os seguintes termos: Transtorno invasivo do desenvolvimento com traços de 
autismo, Autismo e Transtorno invasivo do desenvolvimento com características 
dentro do espectro autista. 
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Dos 20 alunos inscritos no projeto, cinco cumpriram os critérios de 

inclusão e foram considerados na pesquisa, conforme apresentado na tabela 1. 

Todos os demais alunos continuaram a participar regularmente nas atividades, 

independentemente de estarem ou não participando do presente estudo. 

 

Tabela 1. Apresentação dos sujeitos de pesquisa por gênero, idade e diagnóstico. 

     

P Gênero Idade Diagnóstico Características 

1 M 15 

Autismo – 

transtorno invasivo 

do 

desenvolvimento 

com 

características 

dentro do espectro 

autista 

O aluno não se comunica verbalmente. 

Quanto ao comportamento, apresenta 

momentos de autoagressão e agressão ao 

outro. Também tem fixação por brincos, 

bonés e óculos. Na piscina fica bem e sabe 

ser carinhoso. Aceita o toque, 

especialmente dos colegas. 

2 M 25 

Autismo Severo 

com deficiência 

mental 

É o único aluno que verbaliza palavras em 

forma de ecolalia imediata e tardia. 

Apresenta autoagressão e movimentos 

estereotipados como balançar pequenos 

objetos, bater as mãos, girar e rasgar 

folhas e pequenos papeis. Realiza rituais 

como manter os chinelos sempre no 

mesmo lugar e posição e gira antes de 

entrar nos locais. Tem dificuldades em 

aceitar o toque e não mantém contato 

visual. Ao mesmo tempo, entende 

instruções verbais e tem independência 

para a maioria das atividades. Prefere ficar 

sozinho, mas aceita trabalhar em grupo. 

3 F 9 

Transtorno 

Invasivo do 

Desenvolvimento 

com traços de 

Autismo 

Demonstra preferência por ficar sozinho e 

realiza com frequência movimentos 

estereotipados com as mãos. Ao mesmo 

tempo atende quando solicitada e parece 

gostar das atividades na piscina. 
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4 M 14 Autismo 

O aluno tem dificuldade em permanecer no 

local da atividade. Demonstra preferir 

permanecer caminhando e tem 

dificuldades em aceitar o contato físico. 

Por outro lado, demonstra carinho e 

atenção com os professores. Entende 

quando lhe é solicitado uma tarefa e se faz 

entender quando deseja algo. 

5 M 13 Autismo 

Demonstra tranquilidade nas atividades em 

grupo, porém aparenta desconforto com 

barulho e com contato físico. Apresenta 

dificuldade em aceitar algumas regras 

sociais como respeitar o local reservado 

para a aula. Ao mesmo tempo é muito 

inteligente e faz entender perfeitamente o 

que deseja e o que esta sentindo. 

Legenda: P = Participante; M= Masculino; F = Feminino. 

 

Aproximadamente metade das crianças com autismo não conseguem 

desenvolver linguagem verbal adequada. Em outros, o desenvolvimento da 

linguagem é atrasada e exibe diferenças dos padrões referenciados para a 

idade (Sowa & Meulenbroek, 2012). Dos sujeitos avaliados nesse estudo, 

nenhum apresentava linguagem verbal. Todos verbalizam palavras, porém 

descontextualizadas, apenas sílabas ou sons individuais. Apesar disso, todos 

parecem entender comando verbal e cumprem as tarefas que já sabem fazer 

com indicação verbal dos professores. Quanto às demais características 

comumente descritas para as pessoas com TEA como autoagressão 

(Rosenthal-Malek & Mitchell, 1997), movimentos estereotipados (Levinson & 

Reid, 1993) e rituais e interesses restritos (Bosa & Callias, 2000), todos 

apresentam esses comportamentos, entretanto, com frequência moderada e na 

maioria das vezes são controlados durante as atividades pelos professores. 
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3.2.3 Programa de atividades aquáticas (Intervenção) 

 

O programa consistiu de 15 sessões divididas quatro meses (março a 

junho de 2012), realizadas aos sábados, no período da manhã com duração de 

80 minutos. Os alunos avaliados nessa pesquisa foram divididos em duas 

turmas juntamente com os demais quinze alunos com deficiência intelectual 

matriculados no programa de atividades aquáticas adaptadas, porém, cada 

aluno com TEA era individualmente acompanhado por um professor durante a 

aula. 

As intervenções foram baseadas no ensino da natação proposto por 

Winnick (2004), enfatizando o momento anterior à entrada na piscina (entradas 

e saídas), a orientação na água, flutuação em deslocamento crawl e costas e a 

técnica dos nados crawl e costas. Cada sessão foi dividida em quatro partes, 

como apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 2. Programa de intervenção. 

    

Categoria Tempo 

(min.) 

Atividades Objetivos 

1. Atividades 

no Solo 

20 Com a ajuda de figuras e de um 

mural, completar um mural com 

as informações sobre as 

atividades (material de aula, 

roupa adequada para a natação, 

e “comportamentos esperados”, 

como tomar ducha, entrar e sair 

pela escada) e sobre o dia (data, 

mês, ano e condições do tempo – 

sol, chuva, nuvem, frio, calor). 

Comunicação e 

interação social. 

Visualização do 

calendário, das 

atividades e dos 

comportamentos 

esperados.  

2. Entrada e 

Alongamento 

10 Tomar ducha; Alongamentos e 

Entrada na piscina. 

Desenvolver a 

habilidade de 
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tomar a ducha e 

entrar pela 

escada; 

Alongamentos. 

3. Atividades 

Aquáticas 

40 Atividades voltadas para o 

desenvolvimento do controle 

respiratório, flutuação e 

deslocamentos. Desenvolvimento 

dos nados crawl e costas. 

Desenvolvimento 

das habilidades 

aquáticas. 

4. Volta a 

calma 

10 Atividades de relaxamento; 

Conversa final em roda.  

Interação social e 

contato físico e 

visual direto. 

Retomar as 

atividades, pontos 

positivos e 

negativos. 

 

3.2.3 Avaliações 

 

As aulas foram planejadas baseadas nos parâmetros de ensino e 

evolução das habilidades aquáticas para pessoas com deficiência propostos 

por Lepore, Gayle, & Stevens (1998) e Winnick (2004). A sequência de 

habilidades aquáticas avaliadas nesse estudo foi: (a) Entradas / Saídas da 

piscina: (a.i) Tomar ducha antes de entrar na piscina, (a.ii) Entrar pela escada e 

(a.iii) Sair pela escada; (b) Orientação na Água: (b.i) Coloca a cabeça toda 

submersa (mergulho em apneia), (b.ii) Assopra bolha com a cabeça submersa 

(Elevador); (c) Deslocamentos nado crawl: (c.i) Flutuação e deslocamento 

ventral com flutuador, (c.ii) Deslocamento com pernada de crawl com flutuador, 

(c.iii) Deslocamento em decúbito ventral livre; (d) Deslocamentos nado costas: 

(d.i) Flutuação e deslocamento dorsal com flutuadores, (d.ii) Deslocamento 

com pernada de costas com flutuadores e (d.iii) Deslocamento em decúbito 

dorsal livre.  

Na última aula de cada mês, os alunos foram filmados. Com a análise 

dos vídeos, as habilidades aquáticas foram acompanhadas utilizando uma 
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tabela com as tarefas específicas descritas (Anexo 2). Foi atribuído para cada 

tarefa esperada (sequência de habilidades avaliadas) um valor baseado na 

maneira como o aluno cumpriu a tarefa requerida, como sugerido por Lepore, 

Gayle, & Stevens (1998) na tabela 3. 

Todas as avaliações foram realizadas por um professor de educação 

física adaptada. 

 

Tabela 3. Valores referentes a maneira como as habilidades aquáticas foram 

realizadas. 

  
Valor Realização da tarefa requerida 

0 Não consegue fazer ou se recusa a fazer. 

1 

Condução Física: O professor manipula o corpo do sujeito através da 

tarefa especificada. Instruções verbais e visuais acompanham a 

manipulação. 

2 

Verbal e demonstração direta ao aluno: o sujeito realize sua tarefa após 

instruções verbais e visuais (figuras e demonstração) do professor 

diretamente ao aluno. 

3 
Instrução ao grupo: Faz com espontaneidade logo após a instrução do 

professor ao grupo. 

 
Adaptado de Lepore, Gayle, & Stevens (1998) 

 

3.3 Resultados 

 

Com o objetivo de avaliar os efeitos de um programa de natação nas 

habilidades aquáticas de alunos com transtorno do espectro autista, os 

resultados do presente estudo são apresentados em forma de figuras contendo 

os gráficos que mostram a evolução de cada um dos alunos nas habilidades 

aquáticas avaliadas para as entradas e saídas, controle respiratório, 

deslocamentos nado crawl e deslocamentos nado costas.  

Nesse sentido, os resultados referentes ao aluno 1 são apresentados na 

figura 1. Desde o início das atividades, o aluno foi o que mais apresentou 

problemas no comportamento. O aluno apresentava algumas atitudes 
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marcadas como tirar a touca dos professores, colocar-se entre a escada e a 

borda da piscina e gritos durante a aula, além de preferir ficar sozinho 

caminhando pela piscina a participar das atividades em si. A demanda exigida 

por esse aluno, fez com que, em uma questão metodológica da intervenção, o 

aluno recebia acompanhamento individual durante as atividades. Dessa 

maneira, observas-se que o referido aluno a partir de um ajuste positivo no lidar 

com os professores e colegas, melhorou também suas habilidades aquáticas. 

 

  

  

Figura 1. Gráficos referentes aos resultados do Aluno 1.  

Legenda: 0=Não consegue fazer ou se recusa a fazer; 1=Condução Física: O professor 
manipula o corpo do sujeito através da tarefa especificada. Instruções verbais e visuais 
acompanham a manipulação; 2=Verbal e demonstração direta ao aluno: o sujeito realize sua 
tarefa após instruções verbais e visuais (figuras e demonstração) do professor diretamente ao 
aluno; 3=Instrução ao grupo: Faz com espontaneidade logo após a instrução do professor ao 
grupo. 
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Pode ser observado também na figura 1 que as habilidades executadas 

anteriormente ou ao final da aula (tomar ducha, entrar e sair pela escada da 

piscina) foram as que apresentaram resultados mais positivos quando 

comparados com as demais habilidades, assim, por exemplo, o aluno passou 

de uma situação onde apenas tomava a ducha quando recebia a instrução e 

demonstração direta e após a intervenção, passou a realizar juntamente com o 

grupo. Quanto a sair da piscina, o aluno no inicio da intervenção requeria 

condução física e ao final da intervenção realizava também juntamente com o 

grupo. 

 Ressalta-se também a evolução positiva na habilidade dos 

deslocamentos nado crawl, onde o aluno passou de recusar-se ou não fazer 

nenhum tipo de deslocamento nos meses iniciais e ao final da intervenção 

realizava as três tarefas exigidas com a ajuda física do professor.  

Já o Aluno 2, apresenta as estereotipias e a ecolalia, características 

marcantes e comumente descritas em alunos com TEA. Os movimentos 

estereotipados e rituais adotados pelo aluno, em alguns momentos prejudicam 

a participação nas aulas, ao mesmo tempo, o aluno se utiliza da necessidade 

de realizar esses rituais para evoluir nas atividades. Por exemplo, para evoluir 

no controle respiratório, os professores pediam que o aluno entregasse seu 

“brinquedo” (material que sempre fica na mão do aluno – peça plástica) e o 

colocavam longe do aluno, assim o mesmo deveria transpor algum obstáculo 

ou desafio (por exemplo, passar dentro do arco ou por baixo da corda) para 

reaver seu “brinquedo”. Com o passar das aulas, o aluno passou a ficar cada 

vez menos tempo com o “brinquedo” na água, entendendo que no momento da 

aula de natação não poderia ficar com o “brinquedo” na mão. 
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Figura 2. Gráficos referentes aos resultados do Aluno 2 

Legenda: 0=Não consegue fazer ou se recusa a fazer; 1=Condução Física: O professor 
manipula o corpo do sujeito através da tarefa especificada. Instruções verbais e visuais 
acompanham a manipulação; 2=Verbal e demonstração direta ao aluno: o sujeito realize sua 
tarefa após instruções verbais e visuais (figuras e demonstração) do professor diretamente ao 
aluno; 3=Instrução ao grupo: Faz com espontaneidade logo após a instrução do professor ao 
grupo. 
  

Os resultados apresentados na figura 2, referentes ao aluno 2, mostram 

a evolução do mesmo nas quatro habilidades, especialmente nos 

deslocamentos de costas e no controle respiratório.  

Os dados mostram a evolução do referido aluno nos deslocamentos que 
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(prevalência de valores “1”), mostrando que o aluno passou a aceitar o contato 

físico dos professores e realizar as tarefas com a ajuda dos mesmos. 

O aluno também demonstrou prazer e iniciativa em realizar atividades de 

flutuação e deslocamento (em algumas aulas relaxamento). Nas aulas em que 

o professor propôs fazer um “barco” (carregar um aluno por vez sobre os 

flutuadores – barco) o aluno em questão teve a iniciativa de ser o primeiro a 

subir no “barco”. Ao permanecer tranquilo e ao tentar subir no barco outras 

vezes, aparentou prazer e mostrou compreender a dinâmica da atividade. 

Os gráficos também ilustram a evolução no controle respiratório. Pode-

se obervar que o aluno com o passar dos meses conseguiu realizar as 

atividades juntamente com o grupo. Nessa habilidade o mesmo saiu de uma 

situação onde realizava com a ajuda física, gestual e verbal dos professores 

para realizar, após a intervenção, com mais autonomia juntamente com o 

grupo. 

Para o Aluno 3, o qual os resultados são apresentados na Figura 3, 

destaque-se, assim como o aluno 1, a evolução nas habilidades de tomar 

ducha, entrar e sair sozinho da piscina e nos deslocamentos crawl. 
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Figura 3. Gráficos referentes aos resultados do Aluno 3 

Legenda: 0=Não consegue fazer ou se recusa a fazer; 1=Condução Física: O professor 
manipula o corpo do sujeito através da tarefa especificada. Instruções verbais e visuais 
acompanham a manipulação; 2=Verbal e demonstração direta ao aluno: o sujeito realize sua 
tarefa após instruções verbais e visuais (figuras e demonstração) do professor diretamente ao 
aluno; 3=Instrução ao grupo: Faz com espontaneidade logo após a instrução do professor ao 
grupo. 

 

Em comparação com as demais tarefas avaliadas, o aluno em questão, 

evoluiu nas habilidades de tomar ducha, sair da piscina sozinho e deslocar-se 

em flutuação com ajuda de flutuadores para realizar sem a ajuda física dos 

professores (prevalência de valor 2). Vale destacar que no inicio das 

intervenções o aluno passava boa parte da aula “pendurado” em um professor. 

Com o passar dos meses, assou a ter mais segurança e autonomia, 

caminhando pela piscina sozinho com ajuda de flutuadores e depois sozinho 

sem flutuadores. Com essa maior autonomia e segurança para permanecer no 

ambiente aquático, também passou a realizar os deslocamentos crawl sem a 

necessidade da condução física dos professores. 

 Para além, percebeu-se que o sujeito ao transpor seu principal desafio 

até o início das intervenções (permanecer sozinho na piscina), realizou um 

salto qualitativo na participação e evolução nas atividades aquáticas, passando 

de uma situação onde não realizava ou recusava-se a fazer a tarefa para 

realizar sem a ajuda de condução física dos professores.  
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Figura 4. Gráficos referentes aos resultados do Aluno 4 

Legenda: 0=Não consegue fazer ou se recusa a fazer; 1=Condução Física: O professor 
manipula o corpo do sujeito através da tarefa especificada. Instruções verbais e visuais 
acompanham a manipulação; 2=Verbal e demonstração direta ao aluno: o sujeito realize sua 
tarefa após instruções verbais e visuais (figuras e demonstração) do professor diretamente ao 
aluno; 3=Instrução ao grupo: Faz com espontaneidade logo após a instrução do professor ao 
grupo. 
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aluno. Durante os primeiros meses de intervenção, recusou-se e sentia-se 

incomodado quando molhava o rosto, fosse por tarefa requerida na atividade 

ou por espirrar de outros alunos em atividade. Porém percebeu-se que após os 

primeiros meses o aluno evoluiu e conseguiu realizar atividades como passar 

dentro do arco ou debaixo da perna do colega. O aluno ainda resiste a molhar 

o rosto, porém, depois que é convencido a molhar a primeira vez, realiza as 

demais com sem o contato físico do professor. 

O mesmo aluno ainda evoluiu na saída da piscina, conseguindo 

respeitar o final da aula e sair sozinho da piscina. Além disso, o aluno também 

evoluiu nos deslocamentos de costas. O aluno realiza o deslocamento com 

ajuda de flutuadores e com auxilio dos professores. O desenvolver dessa 

habilidade esta, acredita-se, relacionado com evolução na habilidade do 

controle respiratório e em aceitar molhar o rosto.  

O aluno 5 foi o que mais apresentou evolução na natação e na relação 

com os professores, colegas e ambiente. O aluno apresentou durante os 

primeiros meses problemas especialmente em relação ao respeito do espaço 

reservado para as atividades e as regras de conduta em ambiente aquático. 

Por exemplo, nas aulas iniciais, o aluno chegava correndo e continuava a 

correr por todo o local de aula. Ao entrar na piscina, recusava-se a tomar ducha 

e entrar pela escada.  
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Figura 5. Gráficos referentes aos resultados do Aluno 5 

Legenda: 0=Não consegue fazer ou se recusa a fazer; 1=Condução Física: O professor 
manipula o corpo do sujeito através da tarefa especificada. Instruções verbais e visuais 
acompanham a manipulação; 2=Verbal e demonstração direta ao aluno: o sujeito realize sua 
tarefa após instruções verbais e visuais (figuras e demonstração) do professor diretamente ao 
aluno; 3=Instrução ao grupo: Faz com espontaneidade logo após a instrução do professor ao 
grupo. 

 

Entretanto, ressalta-se a inteligência e capacidade de compreender as 

instruções do aluno, que já no segundo mês de intervenção passou a respeitar 

o local reservado as atividades, assim como tomar ducha e entrar pela escada 

na piscina, como demonstradas na Figura 5. 
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os alunos não conseguiam ou recusavam-se a realizar a atividade (valor 0), ao 

final da intervenção, todos realizavam e em sua maioria com a instrução verbal 

e gestual, sem condução física dos professores (prevalência de valores 2 e 3). 

Quanto ao controle respiratório, percebeu-se um importante avanço na 

habilidade do mergulho em apneia. Essa habilidade é fundamental para a 

autonomia na piscina e também para a evolução nas demais habilidades. 

Entretanto, nenhum dos alunos compreendeu e realizou a habilidade de soltar 

o ar dentro da água. Em nenhum momento os alunos demonstraram ter 

intenção de realizar essa habilidade, as poucas vezes que isso foi observado, 

foi em função de terem colocado água na boca ou de tentarem verbalizar perto 

da água. 

 Quando avaliada a complexa habilidade de deslocar-se em flutuação na 

piscina, como visto nos resultados, os alunos evoluíram nas diferentes 

habilidades avaliadas, cada um a sua maneira, demonstrando preferência ou 

facilidade em uma ou outra tarefa. 

 

3.4 Discussão 

 

Os resultados apresentados encontram suporte em pesquisas 

anteriormente realizadas as quais também demonstraram a melhora nas 

habilidades aquáticas de pessoas com TEA como resultado de um programa 

de atividades aquáticas (Chu & Pan, 2012; Huettig & Darden-Melton, 2004; 

Pan, 2010, 2011; Prupas, Harvey, & Benjamin, 2006). No presente estudo, com 

o objetivo de avaliar os efeitos de um programa de 15 semanas de atividades 

aquáticas adaptadas nas habilidades aquáticas de alunos com transtorno do 

espectro autista, observou-se que, de maneira geral, os alunos evoluíram tanto 

nas entradas e saídas da piscina, como no controle respiratório e nos 

deslocamentos em flutuação.  
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Diferente do observado em artigos recentes (Chu & Pan, 2012; Pan, 

2010) em que os alunos já realizavam ou passaram a realizar com facilidade as 

atividades de sentar e brincar na borda e entrar com a ajuda do professor, e 

apresentaram melhores resultados nas tarefas realizadas dentro da piscina, 

neste estudo, após a intervenção, observou-se maior evolução nas entradas e 

saídas (tomar ducha, entrar pela escada e sair da piscina pela escada) em 

comparação as demais habilidades avaliadas.  

Saber como entrar e sair da piscina, além de representar uma questão 

de segurança e um melhor convívio social no ambiente aquático, pode ser 

considerado um pré-requisito para a participação desses alunos em ambientes 

comuns de natação fora do programa em questão (Huettig & Darden-Melton, 

2004). Para a evolução obtida pelos participantes nessas tarefas, acredita-se 

que a utilização das figuras da comunicação alternativa contribuiu fortemente 

no processo de aprendizagem dessa habilidade fundamental em um programa 

de atividade aquática adaptada.  

As pessoas com TEA, como característica, apresentam dificuldades com 

a fala, linguagem e comunicação (Dulcy, 1992; Martinez, 2006) e, dessa 

maneira, muitos são aprendizes visuais. Martinez (2006) cita que o programa 

de atividade aquática adaptada deve certificar-se de colaborar com o 

desenvolvimento de meios de comunicação necessários, seja por meio de 

gestos, sinais, figuras, cartazes e cartões.  

Os resultados positivos quanto a quanto à utilização de figuras que 

representavam as tarefas esperadas, juntamente com a informação verbal 

encontra suporte em estudos previamente realizados com o do uso de imagens 

e palavras escritas (Sherrill, 1998), de quadro com adesivos e figuras (Todd & 

Reid, 2006), por meio de objetos, fotografias e tabelas (Coucouvanis, 1997) ou 

ainda com a utilização dos elementos e pressupostos do método TEACCH 

(Schultheis, Boswell, & Decker, 2000). 

O fato de a piscina fazer localizar-se em uma área separada das demais, 

foi outro fator que pode ter influenciado os resultados positivos quanto evolução 
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na habilidade das entradas e saídas. Apesar de a piscina em si representar um 

ambiente de muita estimulação sensorial, normalmente, e assim como também 

observado no presente estudo, o ambiente aquático representou um local com 

limites físicos bem demarcados, sem música, com pouco barulho e sem uma 

grande quantidade de materiais que potencialmente pudessem distrais os 

participantes, podendo ter influenciado os alunos a identificar e recordar as 

atividades pertinentes a cada espaço, tornado as ações dos mesmos mais 

autônomas. (Reid & O'Connor, 2003; Schultheis, Boswell, & Decker, 2000) 

Rogers, Hemmeter, & Wolery (2010), relataram que os alunos 

demoraram entre 6 a 8 sessões para a aquisição de uma nova habilidade 

aquática. Ao final das 15 sessões, na presente pesquisa todos os participantes 

apresentaram melhoras nas tarefas avaliadas para as entradas e saídas, 

porém para as demais habilidades os alunos evoluíram de maneiras 

diferenciadas entre eles. Após a intervenção, cada aluno desenvolveu um 

repertório único de habilidades aquáticas, demonstrando preferência ou 

facilidade em uma ou outra tarefa (Huettig & Darden-Melton, 2004). 

As habilidades realizadas dentro da piscina, durante a parte principal da 

aula, podem representar tarefas com grau mais elevado de complexidade e, 

dessa maneira, acarretar em uma evolução mais lenta quando comparada as 

habilidades de entrar e sair da piscina. Estudos preliminares também apontam 

que com a maior dificuldade das tarefas houve uma diminuição dos 

movimentos espontâneos e um aumento das respostas de oposição à atividade 

(Killian, Joyce-Petrovich, Menna, & Arena, 1984; Yilmaz, Yanarda, Birkan, & 

Bumin, 2004). Porém, apontaram que, independentemente desse resultado, as 

crianças e jovens com TEA apresentam respostas positivas quanto às 

atividades de iniciação a natação (Killian, Joyce-Petrovich, Menna, & Arena, 

1984) como também a melhora nas tarefas de orientação aquática (Yilmaz, 

Yanarda, Birkan, & Bumin, 2004). 

Reid & O'Connor (2003) sugerem que as atividades propostas devem 

acompanhar a demanda social e cognitiva do participante, assim, tarefas com 

alto nível de complexibilidade ou que requeiram muita interação social podem 
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não ser adequadas dependendo da severidade do TEA. Diferente dos estudos 

realizados com alunos com síndrome de Asperger e autismo de alto 

funcionamento (Chu & Pan, 2012; Pan, 2010) que observaram que o aluno 

passou a colocar o rosto na água como soltar bolhas de maneira espontânea, 

os resultados encontrados mostraram que os participantes conseguiram 

realizar o mergulho em apneia, mas em nenhum momento os alunos 

demonstraram ter intenção de realizar a respiração subaquática (soltar o ar 

dentro da água). Entretanto, foi observado que a atividade de colocar o rosto 

na água pareceu ser um divisor de águas, pois a partir do momento em que 

executam essa tarefa todas as demais atividades passaram a ser melhor ou 

mais facilmente executadas. A quebra dessa barreira pareceu influenciar 

inclusive no flutuar e deslocar-se com mais confiança e autonomia. 

Porém, para os deslocamentos, a dificuldade em aceitar o toque e os 

movimentos estereotipados, características comumente descritas e observadas 

das pessoas com TEA, pode ter maior influência na menor evolução dessa 

habilidade. Rosenthal-Malek & Mitchell (1997), citam que a literatura a muito 

relata que os comportamentos tipicamente descritos para as pessoas com 

TEA, em geral, podem interferir o desempenho positivo dos comportamentos 

sociais e de aprendizagem. Nas atividades aquáticas, Martinez (2006) destaca 

que algumas crianças demonstram especialmente aversão ao toque e 

desagrado ao som alto ou ruídos excessivos. 

Em concordância, Lang et al. (2010), ao realizarem uma revisão com 18 

estudos com crianças e jovens com diagnóstico de TEA, constataram que após 

as intervenções, além dos resultados referentes ao exercício físico, os estudos 

apontaram resultados positivos quanto a diminuição na estereotipia e no 

comportamento agressivo. Pan (2010) e Yilmaz., Birkan, Konukman,  & Erkan,  

(2005) mostraram de maneira objetiva os resultados referentes aos benefícios 

das atividades aquáticas nas variáveis comportamentais, constatando uma 

diminuição significativa nos comportamentos considerados antissociais, uma 

melhora nas habilidades sociais e de comunicação, assim como uma 

diminuição nos comportamentos motores estereotipados. Pode-se apontar 
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assim uma diminuição dos comportamentos negativos, como estereotipias e 

aumento de comportamentos pertinentes as tarefas propostas, como também 

observado por Macdonald, Esposito, & Ulrich (2011).   

Haja visto a escala utilizada para acompanhamento dessas habilidades, 

em que o menor valor (zero) representava que o aluno não conseguiu ou se 

recusou a realizar a tarefa, passando por duas etapas intermediarias (1 = 

condução física acompanhada de instrução verbal e gestual e 2 = Instrução 

verbal e demonstração direcionada para o aluno) e o maior valor (três) 

representou que o participante fez com espontaneidade após a instrução do 

professor ao grupo, acredita-se que os participantes evoluíram na medida em 

que melhor aceitaram o contato físico e visual, assim como as instruções 

verbais e gestuais dos professores. Em adição, ficou entendido nesse estudo 

que a evolução nas diferentes habilidades representou uma maior participação 

em questão de tempo nas atividades realizadas nas aulas.  

A pesquisa apresentou algumas limitações que servirão como ponto de 

partida e motivação para estudos posteriores. Destaca-se a dificuldade em 

avaliar as variáveis do comportamento e o reduzido número de participantes. 

Quanto a esse último em geral os estudos apresentam um reduzido número de 

sujeitos, especialmente em função das características do grupo. (Lang et al., 

2010; Pan, 2011; Sowa & Meulenbroek, 2012). 

Como conclusão, as atividades aquáticas promovem uma oportunidade 

única para crianças e jovens com TEA. Um programa aquático bem projetado e 

implementado, pode ser instrumento na promoção de saúde e bem estar assim 

como garantir o aprendizado e evolução nas habilidades aquáticas (Chu & Pan, 

2012; Huettig & Darden-Melton, 2004; Pan, 2011).  A pesquisa mostrou que os 

alunos com TEA podem participar de um programa de atividades aquáticas, 

apresentando resultados positivos quanto a evolução nas habilidades aquáticas 

e a melhor execução das atividades propostas. 
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4.1 Conclusões 

 

Com o objetivo de avaliar um programa de atividade aquática adaptada 

para pessoas com transtorno de espectro autista nas habilidades aquáticas e 

nas variáveis comportamentais, o presente estudo verificou que, no contexto do 

Projeto Movimento do núcleo regional da APABB do estado de Santa Catariana 

(APABB – SC), os alunos apresentaram resultados positivos nas diversas 

variáveis avaliadas. 

A literatura atual apontou resultados positivos na participação dos alunos 

autistas nas atividades aquáticas. Os ganhos nas valências físicas são os mais 

ressaltados juntamente com a aquisição ou evolução das habilidades 

aquáticas. Como conclusão, a pesquisa mostra que as atividades aquáticas 

podem garantir o aprendizado e evolução na natação, apresentando resultados 

positivos quanto a evolução nas habilidades aquáticas, a melhor execução das 

atividades propostas, assim como melhora na aceitação das regras e no 

convívio com os colegas e profissionais.  

Contudo, sugere-se que para os próximos estudos, a aplicação em 

grupos maiores e com a avaliação do tempo de engajamento nas atividades. 

Essas duas variáveis podem complementar a validade e confiabilidade do 

estudo.  
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Anexo I: TERMO LIVRE ESCLARECIDO 

 

TERMO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Prezados pais,  

O Senhor(a) está sendo convidado(a) a autorizar a participação de 
seu(sua) filho(a) no projeto de pesquisa intitulado “Efeitos de um programa 
de natação para pessoas com transtorno de espectro autista nas 
habilidades aquáticas e nas variáveis comportamentais” sob 
responsabilidade do Professor Ricardo de Almeida Pimenta. 

Este documento descreve o estudo em que o/a convidamos a participar. 
Por favor, leia-o atentamente. Se não se sentir totalmente esclarecido, sinta-se 
à vontade para colocar todas as questões que tenha ao professor responsável 
presente.  

Essa pesquisa é parte do projeto de mestrado em Atividade Física 
Adaptada do Professor Ricardo de Almeida Pimenta, com orientação do 
Professor Dr. Rui Manuel Nunes Corredeira coordenador do Gabinete de 
Atividade Física Adaptada da Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto. 

O objetivo principal deste estudo é de avaliar os efeitos das aulas de 

natação nas habilidades aquáticas e no comportamento quando em aula dos 
alunos com transtorno de espectro autista. A autorização para a participação 
de seu filho(a) na pesquisa é importante pois permitirá observar, avaliar e 
melhorar a metodologia de trabalho nas atividades aquáticas para as pessoas 
com diagnóstico de autismo, além de permitir avaliar se os alunos estão 
evoluindo nos aspectos avaliados. 

Para isso, as aulas serão filmadas e posteriormente os vídeos serão 
utilizados para avaliar a evolução nas habilidades aquáticas seguindo os 
parâmetros do ensino da natação: Entrada e saída da piscina; Orientação na 
água; Propulsão frontal e dorsal; Nado Crawl. Já para avaliação das variáveis 
comportamentais, serão observados os atributos: Participar da atividade; 
Colaborar e atender; Respeitar/desrespeitar as regras; Compartilhar/opor-se a 
compartilhar; Agredir. 

 As atividades desenvolvidas serão parte do planejamento da Unidade 
Didática das aulas que já são normalmente realizadas todos os sábados 
juntamente ao projeto de natação da APABB. A proposta é de adaptação na 
intervenção e no planejamento das aulas respeitando algumas iniciativas 
positivas na lida com atividades para esse público como a utilização de figuras, 
informação direta verbal e gestual, demonstração e acompanhamento 
individual em determinadas atividades. 

A participação no estudo é de caráter voluntário. Os participantes têm 
total liberdade para decidir se deseja ou não autorizar a participação do filho(a) 
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no estudo. Isto não implicará em quaisquer prejuízos pessoais ou no 
atendimento de seu filho (a). A não participação nesse estudo não acarretará 
em qualquer prejuízo na participação no projeto de natação aos sábados como 
em qualquer outra atividade da APABB. Além disso, o senhor (senhora) deve 
estar ciente que em qualquer momento, ou por qualquer motivo, pode desistir 
de participar da pesquisa. 

Por fim, informamos que os resultados serão usados para melhorar a 
metodologia de trabalho, além disso, serão apresentados na defesa da 
dissertação do mestrado do Professor Ricardo Pimenta e posteriormente 
publicados em artigos científicos. É garantido pelo professor responsável total 
privacidade e confidencialidade com as informações recolhidas. Os alunos não 
serão nunca identificados por nomes ou qualquer menção que possam lhes 
identificar.  

Declaro esclarecido (a) com as informações como também que foram 
respondidas as questões que desejei colocar. Autorizo a participação do meu 
(minha) filho (a) __________________________________________________  
neste estudo. 

 

Data: _____ de ______________ de 2012 
 
 
Nome: _________________________________________________ 
 
 
Assinatura: ___________________________________________ 
 
 
 
Qualquer dúvida, por favor, não hesite em contratar: 
 
Professor Ricardo de Almeida Pimenta 
Tel: 3238 3779; 9118 8505 (vivo); 9918 0275 (tim) 
E-mail: ricardopimentarp@gmail.com 
Endereço: Arnaldo Lisboa, 90 casa 6. Sto Antônio de Lisboa, 
Florianópolis – SC. 
 
Orientação: Professor Dr. Rui Corredeira – Gabinete de Atividade Física 
Adaptada; Universidade do Porto 
E-mail: rcorredeira@fade.up.pt  
Tel: +351225074782 
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Anexo II: Carta de autorização da Instituição para a realização da 
pesquisa. 
 

 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

FACULDADE DE DESPORTO 

Mestrado em Atividade Física Adaptada 

 

Florianópolis, 18 de junho de 2012. 

Ilma. Senhora 

Denise Aparecida Michelute Gerardi  

Supervisora administrativa da APABB Núcleo Regional Santa Catarina 

 

Prezado (a) Sr (a). 

Eu, Professor Ricardo de Almeida Pimenta, aluno do curso de Mestrado 

em Atividade Física Adaptada, sob orientação do Professor Dr. Rui Manuel 

Nunes Corredeira, coordenador do Gabinete de Atividade Física Adaptada da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, venho por meio deste, pedir 

autorização para desenvolver, nesta instituição, coleta de dados para meu 

projeto de pesquisa intitulado “Efeitos de um programa de natação para 

pessoas com transtorno de espectro autista nas habilidades aquáticas e 

nas variáveis comportamentais”. 

O Projeto de pesquisa tem como objetivo de avaliar os efeitos das aulas 

de natação nas habilidades aquáticas e no comportamento quando em aula 

dos alunos com transtorno de espectro autista. Para isso, necessito observar 

seis aulas no projeto de natação que acontece aos sábados na academia I Can 

Gym, no qual também sou professor. Essa observação será de grande valia 

para avaliar e melhorar a metodologia de trabalho nas atividades aquáticas 

para as pessoas com diagnóstico de autismo. As observações não interferirão 

nas atividades, bem como respeitarão toda a dinâmica do projeto e das 

atividades já desenvolvidas regularmente. Pretende-se apenas avaliar a 

evolução nas habilidades aquáticas seguindo os parâmetros do ensino da 

natação: Entrada e saída da piscina; Orientação na água; Propulsão frontal e 

dorsal; Nado Crawl. Para avaliação das variáveis comportamentais, serão 

observados os atributos: Participar da atividade; Colaborar e atender; 

Respeitar/desrespeitar as regras; Compartilhar/opor-se a compartilhar; Agredir. 

Os pais (ou responsáveis) serão convidados a autorizar seus filhos a 

serem observados, de maneira voluntária e sem nenhum prejuízo nas 

atividades regulares do projeto. 

Desde já agradeço a atenção e me coloco a disposição para 

esclarecimentos. 

No aguardo de seu parecer, subscrevo-me. 
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Atenciosamente,  

Ricardo de Almeida Pimenta 

 

Contato: 

Professor Ricardo de Almeida Pimenta 

Tel: 3238 3779; 9118 8505 (vivo); 9918 0275 (tim) 

E-mail: ricardopimentarp@gmail.com 

Endereço: Arnaldo Lisboa, 90 casa 6. Sto Antônio de Lisboa, 

Florianópolis – SC. 

 

 

 

 

 

Autorizamos o mestrando Ricardo de Almeida Pimenta, regularmente 

matriculado no curso de Mestrado em Atividade Física Adaptada pela 

Universidade do Porto a realizar as observações descritas na carta de 

apresentação em nossa Instituição. 

 

 

 

 

______________________________ 

Autoridade Institucional com carimbo 
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Anexo III: Tabela de avaliação e acompanhamento - natação 

 

Aluno: ________________________________________________________________ 

Turma: _____________________    

 

Códigos de Pontuação 

0 – O Não Consegue Fazer 

1- F Realiza com ajuda física 

2- G Realiza com ajuda gestual 

3- V Realiza com ajuda Verbal 

4 – X Independente 

Pode-se usar mais de um código ao descrever a estapa (ex. G; F). 

 

Etapas Pretendidas Pontuação 

Data     

     

I. Entradas / Saídas     

Toma ducha     

Entra pela escada     

Sai pela escada     

     

II. Orientação na Água     

Afunda o rosto toda na água     

Afunda a cabeça toda na água     

Elevador (Afunda, solta o ar e sobe)     

Coloca a cabeça na água batendo perna 

segurando a borda 

    

Afunda a cabeça toda em deslocamento     

     

III. Deslocamento decúbito ventral     

Caminha sozinho pela piscina     

Flutuação com flutuadores      

Flutuação e deslocamento com flutuador     

Deslocamento com pernada com flutuador      
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Deslocamento com pernada e pranchinha     

     

IV. Deslocamento decúbito dorsal     

Flutuação de costas com flutuadores     

Flutuação e deslocamento dorsal com flutuador     

Deslocamento com pernada com flutuador      

Deslocamento com pernada e pranchinha     

Deslocamento independente     

     

  

Estilos Observações 

Crawl  

 

Costas  

 

 

Anotações : 

________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________ 

 


