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RESUMO

O movimento é essencial para o desenvolvimento psicomotor e social do individuo, em virtude disso
a natação é um dos desportos mais completos e também acessíveis se enquadrando para qualquer
faixa etária e especificidade de todo gênero de pessoa. A presente pesquisa objetivou-se aplicar e
analisar o programa dos dez pontos do Método Halliwick de natação em pessoas com Deficiência
Auditiva, observando e enfatizando os vários benefícios obtidos com essa pratica, na parte motora,
cognitiva, social e afetiva no ambiente aquático. Os resultados da pesquisa mostram a melhoria na
coordenação motora, sensório espacial, trabalho de força sem preocupação com o atrito, aumento da
autoestima entre outros. Espera-se com esta pesquisa divulgar o Método Halliwick de natação e
incentivar o ensino da mesma com os deficientes.

ABSTRACT

Movement is essential for the psychomotor and social development of the individual, because of this
swimming is one of the most complete sports and also accessible fitting any age and specificity of
every gender. This research aimed to apply and analyze the Halliwick Method Ten Point Swimming
Program in People with Hearing Impairment, observing and emphasizing the various benefits
obtained with this practice, in the motor, cognitive, social and affective part in the aquatic
environment. The research results show improvement in motor coordination, spatial sensory, strength
work without worrying about friction, increased self-esteem among others. It is hoped with this
research to disseminate the Halliwick Method of swimming and encourage its teaching with the
disabled. RESUMEN El movimiento es esencial para el desarrollo psicomotor y social del
individuo, porque la natación es uno de los deportes más completos y también accesible para
adaptarse a cualquier grupo de edad y especificidad de cada género. Esta investigación tuvo como
objetivo aplicar y analizar el Programa de Diez Puntos de Natación del Método Halliwick en
Personas con Discapacidad Auditiva, observando y enfatizando los diversos beneficios obtenidos con
esta práctica, en la parte motora, cognitiva, social y afectiva en el ambiente acuático. Los resultados
de la investigación muestran una mejora en la coordinación motora, sensorial espacial, trabajo de
fuerza sin preocuparse por la fricción, aumento de la autoestima, entre otros. Con esta investigación
se espera difundir el Método Halliwick de natación y fomentar su enseñanza con los discapacitados.
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1 INTRODUÇÃO

Podemos considerar que, enquanto cidadãos todos temos direito à educação. Portanto a Educação
Física, ao ser considerada componente curricular obrigatório, a partir da LDBEN n 9.394/94 todos os
alunos da Educação Básica devem participar dessas aulas independente de cor, raça, etnia e classe
social (DARIDO e RANGEL, 2005).

O ser humano precisa se movimentar para satisfazer suas necessidades próprias. O movimento é para
o ser humano uma necessidade essencial, por meio dele o homem se expressa e interage com o
mundo externo (FONSECA, 1998). O movimento no ser humano faz parte de um sistema maior que
controla seu corpo, para Fonseca (1998) o sistema nervoso central da pessoa ao nascer encontra-se
em formação e vai se reestruturando pelas sensações que recebe pelo seu próprio corpo e do meio em
sua volta.

A prática de atividade física desenvolve, trabalha cada parte do corpo trazendo vários benefícios para
seus praticantes, controle de pressão arterial, controle de peso, aumento de autoestima, melhora a
pele, preveni doenças e o sedentarismo.

No desenvolvimento motor está a coordenação que segundo Mora e Palacios (2005) é um processo
inverso no qual padrões motores que eram no inicio feitos de maneira independente, depois de um
tempo encadeiam-se e se associam originando movimentos compostos mais complexos que os
movimentos corporais.

Entre movimentos corporais o individuo sofre constantes transformações durante a prática da
atividade física. Sendo tais mudanças motoras e sociais. A Educação Física parte do pressuposto de
ter seu desenvolvimento e treinamento em virtude de aptidões motoras e qualidades físicas.

A Educação Física, de acordo com Barni e Schneider (2003), é uma fonte de conhecimento
necessário para a construção de um novo cidadão, mais completo, mais integrado e consciente de seu
papel na sociedade que está inserido.

Portanto, dentre varias modalidades de atividade física para que haja um desenvolvimento motor e
cognitivo destacam-se as atividades aquáticas dentre elas a natação.

Castro, em 1979, já comentava que qualquer pessoa pode aprender a nadar mas poucas são aquelas
que tem a aprendizagem em período mais longo, devido a dificuldade de saber flutuar, até mesmo
pessoas densas, com um tempo maior de treinamento, conseguem flutuar.

Outro fator importante é que a natação como atividade aquática funciona como pratica recreativa,
esportiva e de socialização aprimorando os movimentos básicos e essenciais, tanto de pessoas com
ou sem deficiência.

Estreitando os relacionamentos inter e intrapessoais existem vários métodos para o ensino da
natação, onde o Método Halliwick (M H) parece ser um dos que propicia maior resultado,
especialmente quando se trata de pessoas com deficiência, tanto no que se refere a melhora nas
condições físicas, sociais e cognitivas.

A natação, segundo Mauerberg-deCastro (2005), quase sempre possibilita a abertura de um novo
universo para as pessoas, porém para as pessoas com deficiência esse universo parece com muito
mais vantagens: reeducação e estimulação de músculos paralisados, fortalecimento da musculatura
que ajuda na postura, alívio de dores, trabalho de força sem se preocupar com o atrito, intervenção
perceptivo-motora, independência na mobilidade entre tantos outros. Com temperaturas apropriadas,
as características da água podem também oferecer o relaxamento muscular, a diminuição de
espasmos, assim como, a sensação de bem-estar, alegria e autoestima.
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Nesse sentido, o buscar, o compreender e o elucidar são passos relevantes para entendermos as
identidades surdas e seu universo.

Convém comentar sobre o significado da palavra surdez. Lima e Vieira (2006, p. 52 – 53), no
enxerto abaixo, conceituam a palavra surdez como sendo:

[...] a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de
compreender e falar por intermédio do ouvido. [...] Simplificando bastante,
podemos dizer que recebemos as informações, difundidas pelo canal
auditivo, por meio das palavras, e assim aprendemos a falar. A pessoa surda
não recebe essas e outras informações auditivas da mesma forma que a
maioria.

Dentre a ampla variedade de métodos existentes na área aquática da natação um merece destaque: o
Método Halliwick (M H), por se tratar de pessoas com necessidades especiais esse método traz uma
proposta de trabalhar a natação independente das condições físicas dos seus praticantes,
desenvolvendo a autoestima, segurança e habilidades sociais.

Objetivos

- É analisar a pratica do Método Haliwick de natação em portadores de deficiência auditiva no
processo de aprendizado da natação possibilitando maior autonomia dessas pessoas no ambiente
aquático.

Objetivos Específicos

- Descrever o programa dos 10 pontos, a base do Método Halliwick aplicado na pesquisa no ensino
da natação.

- Aplicar e avaliar o programa dos 10 pontos, a base do Método Halliwick em pessoas com
deficiência auditiva.

1. MÉTODO HALLIWICK DE NATAÇÃO
O Halliwick, desde sua concepção em 1949 sempre enfatizou a alegria de estar na água e como o
prazer intensifica o aprendizado. Consistentemente manteve a filosofia de oportunidades iguais.
(ASSOCIAÇÃO BRASIL HALLIWICK, 2010)

Pelo M H pode-se ensinar qualquer pessoa a nadar ou se tornar independente na água, ate mesmo
aquelas que apresentam alguma deficiência. Os pacientes ou alunos são chamados de nadadores e o
professor ou terapeuta é chamado de instrutor, cada nadador faz com um instrutor podendo variar a
formação para que o nadador não se apegue tão somente a um único instrutor. Há também um líder
que não faz parte com nenhum nadador, é ele quem comanda e auxilia os instrutores durante a aula
(GARCIA, 2005, KESLEY, 2010)

Seu conceito mescla técnicas da natação com a hidroterapia proporcionando maior bem estar do
nadador no meio líquido, utilizando fundamentos necessários para o aprendizado da natação. Esse
método pode ser utilizado por qualquer nadador, tendo grande ênfase nos portadores de deficiências.

Em sua metodologia a aprendizagem da natação se dá por meio de exercícios, jogos e brincadeiras;
algumas dessas atividades podem ser realizadas com bolas, argolas, entre outros materiais, e com
isso, tornar as aulas mais divertidas.

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/natacao_como_forma_de_inclusao_aplicando_o_metodo_halliwick_em_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O M H compreende 10 pontos, que vão desde o Ajuste Mental até a Progressão Simples e
Movimentos Básicos na água.

2 METODO

Nesta pesquisa, a abordagem escolhida foi o estudo de caso uma vez que se trata de um fenômeno (a
natação pelo M H), acontecendo em um determinado contexto envolvendo participantes com
Deficiência Auditiva.

A partir desse estudo poderemos penetrar e compreender diversas sensações existentes nos métodos
aquáticos especificamente a natação.

O M H é diferente das outras abordagens aplicadas na água. Fundamenta-se em princípios
científicos, nas relações do corpo quando imerso e nas vantagens produzidas nas atividades em meio
liquido, quando já conhecidos os fundamentos necessários para seu aprendizado (ASSOCIAÇÃO
BRASIL HALLIWICK, 2010)

No caso dessa pesquisa optou-se, por um estudo dessa natureza, por sua principal finalidade: Aplicar
o Método Halliwich em pessoas com deficiência auditiva. Para assim formar conceitos e ideias
acerca dos 10 pontos aplicados no M H.

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa assumiu uma característica qualitativa, tendo como recurso básico a observação e
descrição, com questionários para os pais e para os alunos participantes, registros com os avanços,
(ou não), do aluno no decorrer das aulas e descrição da evolução aquática observada e sentida pela
professora de natação, entre outros.

A pesquisa qualitativa não requer a utilização de métodos e técnicas estatísticas, seu ambiente natural
é a fonte direta para recolher os dados. Nesse tipo de pesquisa o pesquisador é a ferramenta chave, e
tem tendência de examinar individualmente os seus dados. (VILELAS, 2009). Outra característica do
seu uso é quando a literatura não dá informações suficientes sobre o tema, nesse caso o M H onde
são poucos os trabalhos envolvendo essa temática.

2.1.1 Procedimentos Éticos

Para a realização dessa pesquisa foram tomados alguns procedimentos éticos:

1. Termo de Consentimento para os pais dos alunos menor de idade.
2. Termo de Consentimento para os alunos em idade adulta.

2.1.2 Alunos Participantes

Participaram dessa pesquisa quatro alunos sendo dois garotos e duas garotas, em idade de 16 a 20
anos, com Deficiência Auditiva. Os critérios para escolha dos participantes foram:

1. Não saber nadar
2. Estar em bom estado físico
3. Ter disponibilidade de horário para frequentar as aulas
4. Ter D A comprovada
5. Manifestar interesse em participar

2.1.3 A Equipe
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A Equipe que trabalhou na pesquisa foi construída pela própria pesquisadora, sendo composta pela
professora de natação que aplicou o M H, que foi a própria pesquisadora, uma pessoa responsável
pela filmagem e pelas fotos durante as aulas.

2.1.4 Local

A pesquisa foi realizada em uma piscina na localidade onde os alunos moram com todo o conforto,
material e comodidade que os alunos necessitam. As aulas tiveram duração de 1 hora, sendo
realizadas duas vezes por semana. Uma garota e um rapaz começaram primeiro, mas logo na segunda
aula os outros dois participantes se juntaram as aulas, sendo acompanhadas pela professora de
natação, as aulas tiveram inicio em novembro de 2014 ate o meio de janeiro de 2015 totalizando 14
aulas.

2.1.5 Equipamentos utilizados

Na realização das aulas foram utilizados os seguintes equipamentos:

1. Piscina
2. Arcos
3. Objetos que afundam (pesos, bastões, argolas, etc.)
4. Objetos que flutuam (bolas)
5. Eletrônicos (filmadora, câmera fotográfica)

2.1.6 Realização das aulas

Por se tratarem de alunos com D A foi utilizado a Libras (Língua Brasileira de Sinais) para o
comando e a realização da professora de natação para demonstrar as atividades propostas. As
atividades foram executadas, corrigidas e repetidas quando necessário, para melhor aprendizado dos
alunos.

Forma utilizadas algumas das atividades propostas nos 10 Pontos do M H, dentre varias existentes no
Método, no decorrer da pesquisa, segue a exemplificação de algumas das atividades utilizadas:

• Atividade Ponto 1 (Realizada nessa pesquisa) – Adaptação Mental
- Assoprar a água e fazer muitas bolhinhas - nessa atividade o aluno deve inspirar com o rosto
fora d água ate encher os pulmões, feito isso o aluno deve colocar a boca na água e soltar
devagar o ar fazendo assim muitas bolhinhas na água.

- Assoprar objetos que flutuem – nessa atividade o aluno deve deslocar o objeto que esta na
sua frente na água a maior distancia possível. Lembrando que o aluno enche os pulmões de ar
com o rosto fora d água, depois coloca a boca na água e sopra para que o objeto flutuante de
mova.

- Caça ao tesouro – Serão espalhados na piscina vários objetos que afundam, tendo como
objetivo que o aluno procure e pegue o máximo de objetos possíveis, trabalhando assim o
controle de sua respiração para não engolir água. A atividade pode ser variada colocando os
objetos na parte funda da piscina dificultando assim a atividade.

• Atividade Ponto 2 (Realizada nessa pesquisa) – Desimpedimento ou Desligamento
- Passo ao Contrario – O aluno caminha na piscina em passos largos e contrario aos passos da
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professora. Eles caminham em sentido contrario.

- Tubarão e peixinho – nessa atividade o aluno é o tubarão e a professora é o peixe, o aluno
deve caminhar tentando “pegar” topar na professora, ela tem que fugir evitando que ele tope
nela. Quando o aluno topa na professora ela se transforma no tubarão e ele vira o peixe e tem
que fugir dela. De forma bem lúdica trabalha assim o desligamento.

• Atividade Ponto 3 (Realizada nessa pesquisa) – Controle de rotação transversal
- Flutuar de costas na piscina – o aluno irá flutuar de costas na água e barriga para cima, a
professora dá um apoio com as mãos e braços esticados nas costas do aluno (dando apoio nas
escapulas do aluno). Feito isso a professora conduzirá o aluno pela piscina.

- Posição Cogumelo – nessa dinâmica o nadador abraça o joelho com as duas mãos e tenta
ficar o maior tempo possível com a cabeça e a barriga em baixo d água, com cuidado para
não engolir água.

• Atividade Ponto 4 (Realizada nessa pesquisa) – Controle de rotação sagital
- Bicicleta – nessa atividade o aluno fica de costas para a professora em posição de cadeira,
como se estivesse realmente sentado numa cadeira. Sendo que a professora da o suporte
colocando seus braços por baixo das axilas do aluno dando apoio no tórax do aluno, o aluno
segura nos polegares da professora. Feito isso o aluno pedala como se estivesse pedalando
uma bicicleta.

- Fila indiana - essa atividade é feita em grupo e quanto maior o numero de alunos mais
divertida fica. Os alunos são organizados em uma fila indiana tendo como objetivo caminhar
na piscina. O primeiro da fila conduz e num certo ponto a professora pede para que o
primeiro da fila vá para o final da mesma, para que todos os participantes possam conduzir a
fila indiana.

• Atividade Pontos 5 (Realizada nessa pesquisa) – Controle de rotação longitudinal
- Trem gira-gira 180° – nessa atividade os alunos ficam em fila e andam na piscina realizando
voltas de 180°, também podem alternar o condutor do trem, para que todos possam conduzir.

• Atividade Pontos 6 (Realizada nessa pesquisa) – Controle de rotação combinada
- Passar dentro do arco e girar – nessa atividade o aluno desliza de barriga para baixo dentro
do arco, depois gira para continuar deslizando agora de barriga para cima ate parar.

• Atividade Pontos 7 (Realizada nessa pesquisa) – Controle de rotação empuxo
- Boca de forno do empuxo – a professora dá varias tarefas para que os alunos realizem:
sentar no fundo da piscina sem dar impulso, pegar objetos que afundem, afundar na posição
cogumelo sem dar impulso.

• Atividade Pontos 8 (Realizada nessa pesquisa) – Equilíbrio em quietude
- Estatua (em pé sem se mover) – o aluno deverá ficar parado com os pés no chão e a
professora dará voltas no aluno fazendo turbulência na água. O aluno deve ficar imóvel
suportando a turbulência.

- Flutuar de costas imóvel – nessa atividade o aluno fica de costas na água flutuando imóvel.
Depois de dominada essa habilidade a professora deve fazer turbulência na água dificultando
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assim o equilíbrio do aluno.

• Atividade Pontos 9 (Realizada nessa pesquisa) – Turbulento vôo livre
- Vôo na turbulência – Em posição imóvel o aluno deve flutuar de costas na água e a
professora faz turbulência em baixo do aluno dessa forma o aluno é levado de uma borda da
piscina para a outra ainda imóvel.

• Atividade Pontos 10 (Realizada nessa pesquisa) – Progressão Simples e um traço básico
- Nado Crawl – o aluno flutuara de barriga para baixo sem apoio e utilizara movimentos
alternados de braços e pernas simultaneamente. Onde os braços do aluno saiam e entrem na
água de forma giratória, rente a seu corpo fazendo com que o aluno deslize na água junto com
a batida de pernas esticadas que ajudará na propulsão.

- Nado de Costas – o aluno flutuara com as costas na água sem apoio e com o movimento de
giro com os dois braços alternadamente, sendo que os braços saiam da água e voltem. Os
braços ficam rente ao corpo do aluno e o seu dedo polegar deve ser o primeiro a sair da água
durante o giro dos braços. As pernas ficam estendidas e com a batida alternada ajudando a
propulsão do aluno.

3 ANALISE DOS RESULTADOS

Segue os resultados da pesquisa:

Optou-se pelo questionário de perguntas por se tratarem de pessoas com D A alfabetizados, sendo
utilizado apenas com os alunos participantes. Os próprios participantes responderam de forma escrita
o questionário proposto.

As respostas foram analisadas e agrupadas no quadro abaixo: Lembrando que o nome dos
participantes foi modificado para garantir o sigilo dos mesmos.

Parte I – Identificando o aluno e seus familiares

Quadro 1 - Identificando o aluno e seus familiares

Participantes Clara Gustavo Iasmim Ronald
Data de
Nascimento 18/03/1997 11/04/1995 12/07/1998 27/07/1996

È casado Não Não Não Não
Tem filhos Não Não Sim Sim
Quantos - - 01 01
Quantidade de
irmãos e irmãs 06 02 02 03

Parte II – Hábitos

Quadro 2 - Hábitos
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Participantes Clara Gustavo Iasmim Ronald
Você estuda Sim Sim Sim Sim

Qual serie está 1º Ano Ensino
Médio

1º Ano Ensino
Médio

8º Ano Ensino
Fundamental

9º Ano Ensino
Fundamental

Gosta de estudar Sim Sim Sim -
Você trabalha Não Sim Não Sim
Qual sua profissão - Ajudante loja - -
De qual esporte
você gosta mais Futebol e Natação Futebol - Futebol

Você pratica esse
esporte Sim Sim - Sim

Quantas vezes na
semana 02 02 - -

Você possui
muitos amigos Sim Sim Sim Sim

Em relação aos 10 pontos do M H, os resultados seguem no quadro abaixo devidamente comentado.
A avaliação foi feita numa escala de um a cinco, sendo que a nota um significa que o aluno teve
bastante dificuldade na realização das atividades propostas para ponto trabalhado, e a nota cinco
corresponde a excelente execução das atividades propostas para o ponto trabalhado.

Quadro 3 – Resultados dos 10 pontos do M H (utilizados nessa pesquisa)

Pontos Clara Gustavo Iasmim Ronald

Ponto 1. Ajuste
Mental

Apoio realizado
com um pouco de
dificuldade pela
aluna.

Nota 3

Apoio com
realizado ótimo
desempenho.

Nota 5

Apoio realizado
com um pouco de
dificuldade pela
aluna. Nota 2

Apoio realizado
com bom
desempenho.

Nota 4

Ponto 2.
Desimpedimento

Bom desempenho

Nota 4

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Bom desempenho

Nota 4

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Ponto 3. Rotação
Transversal

Bom desempenho

Nota 3

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Musculatura tensa,
impedindo o
relaxamento. Nota
2

Musculatura tensa,
impedindo o
relaxamento.

Nota 2

Ponto 4. Rotação
Sagital

Bom desempenho

Nota 4

Bom desempenho.

Nota 4

Aluna realizou as
atividades com
êxito.

Nota 5

Observou-se
dificuldade para
flutuar.

Nota 3

Ponto 5. Rotação
Longitudinal

Atividade
realizada com
êxito.

Nota 5

Atividade
realizada com
êxito.

Nota 5

Atividade
realizada com
êxito.

Nota 5

Atividade
realizada com
êxito.

Nota 5
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Ponto 6. Rotação
Combinado

Aluna sentiu um
pouco de
dificuldade em
girar o corpo
depois de passar
do arco.

Nota 4

Atividade
realizada com
êxito.

Nota 5

Dificuldade em
girar o corpo
depois de passar
do arco.

Nota3

De inicio o aluno
sentiu um pouco
de dificuldade mas
depois de algumas
repetições a
atividade foi
realizada com
êxito.

Nota 5

Ponto 7. Empuxo
Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Ponto 8.
Equilíbrio em
Quietude

De inicio a aluna
apresentou um
pouco de
resistência em
flutuar de costas,
mas depois de
algumas tentativas
a atividade foi
executada.

Nota 4

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Um pouco de
dificuldade apenas
em flutuar de
costas.

Nota 4

Ponto 9.
Turbulento voo
livre

O aluno sentiu um
pouco de
dificuldade em
flutuar, num maior
deslocamento.

Nota 4

O aluno sentiu um
pouco de
dificuldade em
flutuar, num maior
deslocamento.

Nota 4

O aluno sentiu um
pouco de
dificuldade em
flutuar, num maior
deslocamento.

Nota 4

O aluno sentiu um
pouco de
dificuldade em
flutuar, num maior
deslocamento.

Nota 4

Ponto 10.
Progressão
Simples

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Ótima realização
das atividades.

Nota 5

Todos os resultados foram comentados com maior ênfase no relatório entregue a cada participante.
Os relatórios foram elaborados de forma individual e entregues de mesma maneira.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

O Método Halliwick foi criado em 1950 por James McMillan para ensinar deficientes físicos a nadar.
Engenheiro de profissão, seus conhecimentos da Mecânica dos Fluidos o ajudaram a desenvolver o
Programa de 10 Pontos, um programa de aprendizagem motora, base teórica do método.
(BRAZILIAN HALLIWICK TERAPY NETWORK, 2013).

Sua intenção era desenvolver uma filosofia e estrutura de ensino didática para facilitar o aprendizado
do paciente e desenvolver sua auto-estima. Aplicou conhecimentos e conceitos de cinesiologia,
patologia, psicologia e teorias de controle motor, assunto pouco difundido e conhecido na época,
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associados ao ambiente aquático. (BRAZILIAN HALLIWICK TERAPY NETWORK, 2013).

O programa dos 10 Pontos é a base do conceito Halliwick e dá para trabalhar em áreas em que a água
seja aquecida ou não. Ele também atua como um guia de avaliação. Os dez pontos seguem um
padrão lógico, mas há uma grande quantidade de sobreposição nos pontos. Todos os pontos devem
ser dominados para a produção de um nadador que é verdadeiramente &39;água feliz ".
(HALLIWICK ASSOCIATION OF SWIMMING THERAPY, 2013).

Algumas entidades como a Association of Swimming Therapy (2013) e a Brazilian Terapy Netmork
(2013) compreendem os 10 Pontos em:

1. Ajuste Mental
2. Desimpedimento
3. Controle de rotação transversal
4. Controle de rotação sagital
5. Controle de rotação longitudinal
6. Controle de rotação combinado
7. Upthrust (Empuxo)
8. Equilíbrio em quietude
9. Turbulento vôo livre

10. Progressão Simples e um traço básico
(HALLIWICK ASSOCIATION OF SWIMMING THERAPY, 2013).

Através dos dez pontos, podemos ver um processo de desenvolvimento
através do ajuste mental, controle de equilíbrio e movimento que leva à
independência pessoal na água. Estes três conceitos - o ajuste mental,
controle de equilíbrio e movimento - são os componentes essenciais da
aprendizagem motora.

(HALLIWICK ASSOCIATION OF SWIMMING THERAPY, 2013)

Para Garcia (2005) o M H é desenvolvido por meio do programa dos 10 Pontos onde o nadador passa
por uma sequencia progressiva de atividades. Resultando na formação de um nadador confiante,
capaz, independente e bem adaptado ao meio liquido.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade aquática é uma ótima forma de praticar atividade física, seja de maneira recreativa,
competitiva ou medicinal. A Educação Física a cada ano vem mostrando seus benefícios e sua
eficiência em vários seguimentos, através de sua pratica seja qual for o segmento escolhido. Dentro
da Educação Física a natação se destaca à medida que estudos vem mostrando seus benefícios com a
utilização de diferentes métodos de ensinar a natação, por exemplo, utilizar o meio aquático em sua
beleza trabalhando o desenvolvimento integral da pessoa.

O meio aquático permite que o praticante realize vários movimentos que fora dele teria muita
dificuldade, se configurando como um ambiente saudável para a pratica educacional e social perante
suas atividades.

As características do meio aquático trazem inúmeros benefícios para seus praticantes, sendo assim é
necessário conhecer o meio liquido para utiliza-lo no desenvolvimento de vários conteúdos, a água
permite uma ótima realização de atividades seja recreativa ou medicinal para qualquer faixa etária.
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Dentre as atividades aquáticas a natação é muito recomendado pelos seus inúmeros benefícios:
motores, trabalho de fortalecimento muscular, respiração, impacto zero para as articulações, melhora
o condicionamento físico, motricidade, consciência corporal, alem de melhorar a autoestima, a
segurança principalmente para as pessoas com deficiência, na maior inserção social entre outros
benefícios.

No caso desta pesquisa trabalhamos com um método especifico de natação com alunos com a
deficiência auditiva, aplicando os 10 pontos do M H analisando todos os seus benefícios.

Para as pessoas com deficiência auditiva que participaram da pesquisa, os dados obtidos confirmam
todos os pressupostos do Método Halliwick. Os resultados com relação aos 10 pontos mostram–se
positivos, pois todos os nadadores evoluíram na execução dos exercícios e atividades propostas,
pode-se dizer que todos progrediram nos 10 pontos. Ressalta–se que os resultados apontam também
uma maior conscientização motora, emocional, no espaço aquático e em terra.
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