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Esta pesquisa teve como objetivo investigar as formas de brincar de crianças com 

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

e/ou de saúde nas cidades de Florianópolis (SC), que compõem o contexto do estudo. Trata-se de 

uma investigação de campo, configurando-se como descritiva e exploratória, com abordagem 

qualitativa dos dados. Participaram da pesquisa, profissionais que desenvolvem atividades 

relacionadas ao brincar, para as crianças com TEA nos programas selecionados, bem como as 

crianças participantes das atividades e seus familiares. 

Inicialmente, foram mapeadas 11 instituições que desenvolvem programas de lazer, de 

esporte e/ou de saúde, destinados às crianças com TEA, dentre eles: 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. 

Para desenvolvimento deste estudo, adotou-se como instrumentos para a coleta de dados, 

observações sistemáticas e participantes, para as quais se utilizou uma matriz analítica, 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. Para registro das 

informações, foi utilizado um diário de campo e um gravador de áudio. As informações coletadas 

foram organizadas no software NVivo 10.0 e, posteriormente, analisadas por meio de elementos 

da técnica de análise de conteúdo, conforme Bardin (2011). 

Dentre os programas supracitados, destacam-se três, os quais fizeram parte de subprojetos 

com objetivos específicos previamente definidos. O primeiro deles analisou o papel das vivências 
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lúdicas no meio líquido do Projeto Autonomia (CEFID/UDESC) para a interação social de 

crianças com TEA. Participaram do estudo cinco crianças com idade entre quatro e nove anos, 

suas respectivas mães, cinco voluntários e duas profissionais responsáveis pelo projeto. Ressalta-

se a importância de ambientes lúdicos, nos quais as crianças com TEA possam experimentar o 

brincar espontâneo, criar e interagir, junto com outras crianças, para aquisição gradual e 

constante de habilidades sociais, superando as dificuldades intrínsecas ao transtorno, pois não há 

uma limitação estática nesse sentido. Aponta-se para a necessidade de, por meio do acolhimento, 

do respeito e da liberdade de ser-no-mundo, serem buscados outros caminhos para compreender 

as formas de comunicação e interação das crianças com TEA. 

O segundo estudo analisou o Projeto de Surfe “Onda Azul” direcionado a pessoas com 

TEA em Florianópolis (SC). Os participantes foram professores, voluntários, pessoas com TEA 

participantes do projeto de surfe, bem como seus pais. O estudo apontou, nas pessoas com TEA, 

melhoras na autoestima, nas interações sociais, no equilíbrio, na concentração, na coordenação 

motora e nas técnicas necessárias para a prática do surfe. Tais achados demonstram que o surfe 

desenvolve aspectos cognitivos, motores e sociais, exaltando sua potencialidade como uma 

terapia não convencional para esta parcela da sociedade. 

Por sua vez, o terceiro estudo investigou o papel do profissional de Educação física na 

atuação com pessoas com TEA de uma instituição pública de Florianópolis (SC). Os participantes 

foram os profissionais da área de Educação Física que trabalham em um programa de esporte e 

lazer de uma instituição. Constatou-se, por meio das entrevistas analisadas, que o profissional de 

Educação Física é essencial no tratamento de pessoas com TEA, pois sua qualificação possibilita 

maior desenvolvimento da comunicação e da interação social, por meio de atividades físicas 

baseadas em estratégias específicas da área. 

Nesta fase atual do projeto mais amplo, estes três estudos, após terem sido transformados 

em artigos, estão em fase de refinamento para serem submetidos a periódicos científicos da área. 
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