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Introdução
A perturbação do espectro de autismo (PEA) é uma perturbação complexa
do desenvolvimento cerebral caracterizada por comportamentos
restritivos e repetitivos e um comprometimento significativo da
capacidade de interagir com outras pessoas e de se relacionar com
comunicação verbal ou não verbal, bem como em brincadeiras (American
Psychiatric Association, 2013).
Há um crescente conjunto de evidências que comprovam os benefícios das
atividades aquáticas para as crianças com PEA, sendo visíveis melhorias ao fim de 10 semanas através de
métodos de aprendizagem específicos para as características desta população (Alaniz et al., 2017;
Aleksandrovic et al., 2015; Melo et al., 2017; Pan, 2010). No entanto, os desafios no desenvolvimento global
e no comportamento tornam a aprendizagem no meio aquático um desafio singular.
Através da estimulação precoce no contexto aquático, as crianças com diversidade funcional podem
experimentar múltiplos benefícios tanto físicos (Pan, 2010) como socio-emocionais (Filho & Andrade, 2007)
e cognitivo-intelectuais (Stan, 2012).
É objetivo deste recurso realçar os benefícios das atividades aquáticas para crianças com PEA e contribuir,
baseados em evidência, para o planeamento e estruturação de atividades no meio aquático, atendendo à
sua tripla necessidade de desenvolver competências sociais e emocionais, desenvolver competências
aquáticas para uma maior segurança nos variados contextos aquáticos e conseguir que as aprendizagens
tenham impacto transversal à sua vida, beneficiando a qualidade de vida da criança e a sua família.

Através da estimulação precoce no contexto aquático, as crianças com diversidade funcional podem
experimentar múltiplos benefícios tanto físicos (Pan, 2010) como socio-emocionais (Filho & Andrade,
2007) e cognitivo-intelectuais (Stan, 2012).

PEA e a atividade física
O principal objetivo dos programas de exercícios para pessoas com diversidade funcional é minimizar os
efeitos secundários como a hipertensão, pressão alta, diabetes, independência funcional, etc, bem como
usufruir do seu direito fundamental ao lazer e prazer com melhoraria na sua qualidade de vida (Pan & Frey,
2006).
A natureza da PEA acaba por ser um desafio, tanto para a criança como para os pais e
professores/terapeutas, pois apresentam desafios únicos na aprendizagem de condutas motoras,
dificuldades ao nível da comunicação verbal e não verbal e há uma quase permanente intenção de
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desenvolver comportamentos sociais (Pan, 2010). Estas características induzem a que a maioria das
intervenções decorram em trabalho individualizado.
A necessidade de competências profissionais específicas na organização e orientação de grupos com PEA
e a pouca frequência com que as equipas aquáticas integram um profissional especializado em diversidade
funcional, para atender às necessidades da comunidade, têm justificado os elevados níveis de sedentarismo
nesta população (Aleksandrovic et al., 2015).
Benefícios do meio aquático
Quando a prática é ajustada, agradável e útil à criança com PEA, esta permite a exercitação de todo o corpo
sem stress ou tensão excessiva em partes específicas, sendo, também possível melhorar o nível de
competência aquática (Chu & Pan, 2012; Pan, 2010).
A piscina, dado o seu envolvimento aquático, é um meio peculiar, nomeadamente a nível sensorial e
gravitacional. É comum estas crianças apresentarem necessidades de contenção e reajuste sensorial e
emocional, revelando-se o meio aquático como facilitador da regulação destas condutas (Filho & Andrade,
2007).
Para se fazerem sentir estes benefícios é necessário conhecer os interesses e
potencialidades, assim como as dificuldades e receios de cada um dos alunos
(Melo et al., 2017). Para tal, é importante uma conversa com os pais antes do
início da atividade e um período de adaptação para o estabelecimento de uma
relação afetiva e de confiança entre o terapeuta/educador aquático (Melo et
al., 2017), a criança e a família. Um elemento chave é a curiosidade durante
todo o processo.
O planeamento da sessão é essencial, ainda que se deva caracterizar por uma
semi-estruturação que pretende conferir grau de liberdade e espontaneidade à criança para que esteja mais
ativa, participativa e possa beneficiar do potencial que o contexto lhe pode oferecer. Na prática é um baile
entre atividades sugeridas pelo educador/terapeuta, promotoras de interação e partilha, e atividades da
iniciativa da criança (Melo et al., 2017).
Durante a sessão é importante atender e ir observando os níveis de fadiga, frio, quebras de
motivação/interesse da criança (Melo et al., 2017), permitindo reajustar condutas ou interromper processos
sempre que se justifique.

O planeamento da sessão é essencial, ainda que se deva caracterizar por uma semi-estruturação que
pretende conferir grau de liberdade e espontaneidade à criança para que esteja mais ativa, participativa
e possa beneficiar do potencial que o contexto lhe pode oferecer.

As habilidades sociais
Dificuldade nas habilidades sociais é uma característica central da PEA (APA 2013), nomeadamente no que
respeita à capacidade de ajuste nas interações com os outros e à adaptação dos comportamentos em
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diversas situações sociais (Tomaino et al., 2014). Concretamente nas crianças e em dinâmicas entre pares,
revelam dificuldade em tomar iniciativa, ajustar a resposta e demonstrar interesse comunicativo (Simms et
al, 2015), tendendo a envolver-se mais com as tarefas ou com objetos do que com os outros (Lawton et al.,
2012).
Não existe consenso sobre a forma mais eficaz de melhorar este desajuste. No entanto, as intervenções que
visam o desenvolvimento de habilidades sociais tendem a concentrar-se no desenvolvimento de
comportamentos pró-sociais ou na mitigação de comportamentos negativos (Alaniz et al., 2017),
revelando-se as atividades que ocorrem no ambiente natural da criança mais eficazes do que as que as
isolam deles (Bellini & Peters, 2008).
Na escassez de estudos existentes, o meio aquático, através de uma intervenção especializada, tem-se
revelado favorável ao desenvolvimento em crianças com PEA (Alaniz et al., 2017; Aleksandrovic et al., 2015;
Chu & Pan, 2012; Melo et al., 2017; Pan, 2010).
Pan (2010), conseguiu através de uma intervenção centrada em
habilidades aquáticas em grupo, sem direcionar a prática para as
habilidades sociais, uma redução do comportamento antissocial.
Posteriormente, Chu & Pan (2012) ao utilizarem irmãos e colegas para
facilitar as habilidades sociais e a aprendizagem de competências
aquáticas de natação durante as aulas em grupo, conseguiram
ganhos em ambas as áreas. Demonstrando que a inclusão de crianças
com PEA, em pequenos grupos constituídos por pares de referência,
poderá promover beneficamente a área social e as habilidades
aquáticas.
Outro elemento essencial a considerar é que o diferente grau de dificuldades associadas à perturbação,
condiciona os resultados e as características da intervenção. Os educadores/terapeutas aquáticos devem
conhecer as características individuais do seu aluno e adaptar à sua especificidade a proposta pedagógica
para o maior alcance possível. O propósito não é específico do meio aquático, este é uma ferramenta
poderosa para a sua concretização. O propósito deve ser sempre para o desenvolvimento integral e
autonomia (tanta quanto possível) do aluno em si.
A influência do contexto para a intervenção
O contexto em que decorre a prática parece ser determinante para facilitar expressões emocionais positivas
e aceitação do toque. O meio aquático tem-se apresentado como uma mais-valia, sendo possível vivenciar
momentos de entusiasmo e alegria (Melo et al., 2017). Os estudos têm revelado dificuldades ao nível da
expressão das emoções (Lawton et al., 2012), bem como da utilização do toque adequado (Field et al., 1997)
nos momentos de interação social na população com PEA.
A etapa inicial da interação com o meio aquático, pelas características intrínsecas ao meio em si, pelo
próprio contexto em que decorre a prática e o nível de competência aquática da criança, é comum uma
maior dependência do adulto, que aos poucos vai evoluindo para a autonomia. Também por esta razão é
uma atividade exigente para a criança com PEA, menos tolerante ao contacto físico e simultaneamente
necessita dele para conseguir conquistar. Desafios e benefícios caminham muitas vezes juntos, conferindo
ao meio aquático um alicerce terapêutico único e fundamental.
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Pela importância da interação social das crianças com PEA,
nomeadamente o nível de envolvimento durante a interação, expressão
das emoções e toque, Melo et al (2017), compararam sessões em meio
aquático com o meio terrestre, em crianças em idade escolar numa
dinâmica individualizada. Tendo-se verificado que o contexto aquático
foi mais favorável à expressividade positiva e à aceitação do toque
funcional entre crianças com PEA e o terapeuta.
PEA e a educação aquática preventiva
O meio aquático é um contexto apelativo e permite brincadeiras irresistíveis impelindo as crianças na sua
exploração. As crianças com PEA não são exceção e apresentam ainda uma maior propensão ao
afogamento acidental do que as crianças com desenvolvimento neurotípico (Shavelle et al., 2001).
Os acidentes aquáticos são assim, também, uma realidade nas crianças com PEA, podendo estas beneficiar
dos programas aquáticos que incluam nos seus objetivos a aprendizagem de competências aquáticas,
contribuindo assim para a diminuição da probabilidade destes incidentes (Alaniz et al., 2017).
O equilíbrio entre a estruturação das atividades e a sua exploração livre e espontânea, deverão também
contribuir para o desenvolvimento das competências aquáticas, relacionadas com a maior proficiência para
evitar incidentes e lidar com imprevistos.
Destacamos a importância da supervisão de um adulto competente e responsável para estar sempre
presente aquando da interação recreativa ou educativa nos espaços aquáticos (Tabela 1).
Tabela 1. Comportamentos possíveis de crianças com PEA e Propostas de abordagem.
Comportamentos possíveis
de crianças com PEA

Propostas de abordagem

Comportamentos disruptivos,
interrompe a realização da tarefa com
atitudes de desafio para com o adulto
(e.g. foge do proposto – atira objetos
para fora/coloca-se noutra pista/aula).
Recusa-se a entrar. O contexto
aquático é ainda intimidante.

Aula semiestruturada, em que é possível explorar as suas vontades, sem retorno
negativo. Enfraquece, assim, a necessidade de controlo da atividade/desafio à estrutura
proposta. Jogos: O professor és tu / o Rei manda / Vamos construir…e destruir.

Apresenta dificuldades cognitivas. Não
se expressa verbalmente e tem
dificuldade em compreender
instruções. Os interesses são restritivos
e repetitivos, associados às suas
fixações ou rituais.
Brinca com intencionalidade e tem
capacidade para desenvolver o jogo,
ainda que isolado, desadequado ou
por pouco tempo. Gosta de atividades
desportivas e expressivas.

Sessões com início fora de água, estabelecendo ligação primeiro com o
terapeuta/educador aquático (e.g. em cima do colchão fora de água, atirar objetos para
dentro de água - criar curiosidade para ir buscar os materiais para ser possível atirá-los
novamente);
Recorrer à motivação da criança (reforço material, social) ou/e à presença de outro
par/familiar para despertar a curiosidade para as ações dentro de água.
Recorrer ao movimento, mostrar-lhe o pretendido (demonstração) ou fazer com ele
(apoio físico). Adaptar as atividades através de métodos alternativos de comunicação
(pictogramas-imagens).

Aula semiestruturada, na qual se propõe atividades dinâmicas com circuitos e desafios
motores, mas que dá espaço para a iniciativa da criança. Exemplo: transporte de formas
para construções simples (casa, árvore, carro) - entrada na água com salto para dentro
de um arco; deslocação até às formas, recolher uma e transportá-la; passagem por cima
de um colchão; regresso com uma deslocação diferente até ao local de origem.
Promover o discurso e imaginação nas construções, criar uma história com
personagens.
Tendo em conta a individualidade de cada criança, torna-se importante destacar o conjunto de possibilidades nas estratégias a
aplicar, podendo existir várias variantes de acordo com o seu perfil, desenvolvimento e contexto.
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Recomendações pedagógicas
• Oportunidade de uma estimulação educacional precoce e valorização da frequência semanal.
• Sessões individuais ou em pequenos grupos acompanhados do seu terapeuta pessoal, delineando um
modelo pedagógico estruturado e específico para crianças com PEA.
• Um ambiente aquático aquecido, seguro, com diferentes oportunidades de exploração (escadas,
rampas, piscina rasa e profunda), materiais coloridos, funcionais e variados que promovam a
espontaneidade.
• O terapeuta é um elemento chave para o sucesso da intervenção pela ligação afetiva de confiança que
estabelecem.
• Integrar a presença de pares de referência para facilitar um ambiente positivo de prática e favorecer
uma relação saudável, segura e cúmplice.
• Utilizar o jogo como estratégia de comunicação, aquisição e desenvolvimento de competências.
• Integrar atividades que contribuam para maior competência aquática, dinâmicas de relaxamento com
abordagem individual e em pequenos grupos.
• Observar os níveis de fadiga, frio, quebras de motivação.
Conclusão
Podemos comprovar que as atividades aquáticas, quando estruturadas de acordo com as características
individuais das crianças com PEA, conseguem cumprir a sua tripla função: desenvolver competências sociais
e emocionais; desenvolver competências aquáticas para maior segurança e criar um impacto significativo
no desenvolvimento global da criança, beneficiando a sua qualidade de vida e a sua família.
O foco do programa vai influenciar os resultados alcançados. É, por isso, importante perceber qual a
necessidade de cada aluno e, acima de tudo, diversificar o objeto da prática e avaliar as competências
adquiridas para poder reorganizar as propostas pedagógicas em prol dos benefícios para a vida.
Tanto o trabalho individual como a partilha entre pares e envolvimento familiar, apresentam benefícios
inquestionáveis quando propostos num ambiente estruturado e que contempla a especificidade da
população com PEA.
É exigente o que se pretende de um terapeuta/educador aquático ao nível do domínio de competências
profissionais como características pessoais, pois são um elemento chave do sucesso do programa de
intervenção. Pela sua mais-valia e importância este deve ser tão precoce e frequente quanto possível.
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Se pretende aceder a mais conteúdos de divulgação sobre recursos
pedagógicos, convidamo-lo a entrar na web, inscrever-se na nossa
associação ou seguir-nos nas nossas redes sociais.

asociacionaidea.com
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