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O objetivo desta pesquisa é investigar as formas de brincar das crianças com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante a participação em programas de lazer, de 

esporte e/ou de saúde nas cidades de Florianópolis e Imbituba (SC). Esta pesquisa está sendo 

realizada por meio de uma investigação de campo, configurando-se como descritiva e 

exploratória, com abordagem qualitativa dos dados.  

O contexto do estudo consiste nos programas de lazer, de esporte e/ou de saúde das 

cidades de Florianópolis e de Imbituba (SC) que desenvolvem atividades relacionadas ao 

brincar para crianças com TEA. Como participantes da pesquisa estão os profissionais que 

desenvolvem as atividades, relacionadas ao brincar, para as crianças com TEA nos programas 

selecionados, conforme critérios de inclusão e exclusão previstos, bem como as crianças que 

participam das atividades e seus familiares. 

Para a coleta de dados estão sendo realizadas observações sistemáticas e participantes 

nos contextos selecionados para a pesquisa. Ademais, está sendo utilizada uma matriz 

analítica do brincar das crianças com TEA, bem como dois roteiros de entrevista 

semiestruturados com o intuito de investigar a percepção dos profissionais e dos familiares 

sobre o brincar das crianças com TEA, respectivamente. Para registro das informações tem 

sido utilizado um diário de campo e um gravador de áudio. As informações coletadas estão 

sendo organizadas no software NVivo 10.0 e, posteriormente, serão analisadas por meio de 

elementos da técnica de análise de conteúdo, conforme Bardin (2011). 
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Inicialmente foi realizado um mapeamento para identificar os programas de lazer, de 

esporte e/ou de saúde, destinados às crianças com TEA, presentes nas cidades previstas para a 

investigação, assim como identificar aqueles que atendiam aos critérios de inclusão da 

pesquisa. Desta forma, foram encontrados os seguintes contextos: uma ONG que desenvolve 

atividades aquáticas, arte terapia e equoterapia com crianças com TEA e deficiência 

intelectual; uma associação na qual são realizadas atividades de esporte e lazer no solo e na 

piscina, com pessoas com deficiência (qualquer idade); um programa que oferece jogos e 

brincadeiras no solo e na piscina para crianças com deficiência física, intelectual, visual, 

auditiva e TEA; duas associações que dispõem de um serviço multidisciplinar e aulas de 

Educação Física com atendimento individual, sendo uma delas especificamente para crianças 

e adolescentes com TEA, e a outra para pessoas com deficiência intelectual e TEA; um centro 

de convivência que proporciona aulas de Educação Física para adultos com deficiência; uma 

associação que realiza aulas de surfe com pessoas com TEA; uma Fundação que desenvolve 

práticas esportivas e atividades físicas para pessoas com deficiência; uma associação que 

oferece atividades sociais e esportivas para pessoas com TEA; e um grupo de apoio que 

realiza palestras e atividades de esporte e lazer para pessoas com TEA e seus familiares. 

Em seu total, foram mapeados dez programas que desenvolvem atividades de esporte e 

lazer. Ressalta-se que três, dentre estes programas, são contextos de duas dissertações de 

mestrado e um trabalho de conclusão de curso (iniciação científica), os quais foram 

qualificados em junho de 2017. 

 


