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As atividades na água possuem características terapêuticas que são relatadas 

diversas vezes em estudos facilitar a adaptação da criança que possui o autismo. A 

flutuabilidade e a temperatura consistente, bem como a resistência e pressão da 

água parecem favorecer o trabalho com autistas neste ambiente, uma vez que o 

meio aquático dosa o nível de excitação e ansiedade dos autistas, com isso os 

comportamentos estereotipados e a auto estimulação são reduzidos. A razão para a 

escolha desse tema é que nos dias atuais, o número de indivíduos diagnosticados 

com autismo vem crescendo progressivamente, e os diagnósticos estão se 

apresentando de forma positiva a esse distúrbio cada vez mais cedo, fazendo com 

que seja apresentada a necessidade de se reconhecer e realizar esse diagnóstico o 

quanto antes para melhor convivência do autista com o ambiente vivenciado e para 

melhor manutenção e qualidade de vida. 

A pergunta relacionada ao autismo e a natação, é se a natação possui capacidade 

para produzir benefícios em crianças com autismo? Com isso o principal objetivo é 

discutir a natação como um esporte capaz de beneficiar e auxiliar no 

desenvolvimento e na aprendizagem de crianças autistas.  

O presente estudo foi caracterizado como revisão bibliográfica, para sua realização 

serão feitas pesquisas de referências bibliográficas como: artigos e livros. Para a 

busca será utilizado os buscadores acadêmicos como: Scielo, Google Acadêmico e 

etc. e as referências serão escolhidas entre os anos de 1994 e 2018, com um limite 

entre esses anos para a aceitação do artigo para revisão, estudos em língua 

estrangeira foram traduzidos e quando houve relevância o mesmo foi utilizado os 

trabalhos encontrados foram analisados e organizados de acordo com suas 

informações e a respectiva relevância para o tema. Após a conclusão do estudo foi 

percebido que as atividades físicas regulares na vida das crianças independente das 

suas necessidades especiais ou não, possui a mesma importância, uma vez que 

auxilia tanto na formação desta criança quanto na inclusão social. 
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A criança com necessidades especiais possui a necessidade de se sentir útil e com 

valor para os indivíduos que formam a sociedade, com esse sentimento a criança 

passa a se sentir mais feliz e produzir de forma mais efetiva benefícios ao próprio 

corpo devido às emoções proporcionadas pela prática. Outro ponto observado 

durante o estudo é a complexidade da questão do autismo, por suas controvérsias 

que firam em torno das características e de sua etiologia, fazendo com que o 

autismo seja muito difícil para aqueles que não possuem conhecimento relacionado 

a este assunto. 

As características e disfunções encontradas nas aptidões físicas podem ser 

readequadas e melhoradas através da atividade física, com isso as atividades físicas 

passam a ser essenciais para o desenvolvimento da criança, sendo a natação uma 

ótima atividade para auxiliar o desenvolvimento motor, interativo e cognitivo da 

criança, uma vez que a criança tem a sua capacidade física elevada através da 

natação e com isso a área motora da criança autista é beneficiada, sendo está área 

uma das mais prejudicadas em crianças que possuem autismo. Os objetivos foram 

alcançados e com isso chegou-se à conclusão de que a natação é de fato essencial 

e pode promover o bem-estar e o desenvolvimento das crianças que possuem 

autismo, elevando assim a sua capacidade motora, e melhorando outras aptidões 

como equilíbrio, força, agilidade e coordenação, além do sistema cardiorrespiratório 

e do tônus muscular entre outros benefícios. 

 

Palavras-chave: Autismo, Benefícios, Natação. 

 


