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Uma criança é uma criança onde quer que possa estar. Mas uma criança só é 

criança por uma vez... E alguns dizem que se ela não for uma criança que é 

ajudada a crescer, então ela poderá não ser o adulto que poderia ter sido... 

(Time for learming, National Focus on Early Childhood Reading, Newsre port, VI. 

II, No. 07, Maio-julho de 1968)  
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RESUMO 

 

O presente trabalho pretendeu investigar sobre os benefícios da Atividade Física em 
Meio Aquático para o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com paralisia 
cerebral espástica com vista à sua inclusão na educação infantil. Além de explanar 
sobre a Paralisia Cerebral, enfatizando a Paralisia Cerebral Espástica, 
desenvolvimento neuropsicomotor normal de crianças, o papel do educador físico e 
as propriedades físicas da água, aspectos importantes para se elaborar um 
planejamento adequado, uma abordagem sucinta sobre educação infantil e inclusão 
escolar, o estudo possui também uma entrevista com uma educadora física do 
Programa de Educação Precoce, buscando assim, uma melhor compreensão e 
visualização na prática, destes benefícios. Através da análise dos resultados da 
entrevista e da revisão bibliográfica podemos perceber que a atividade física em 
meio aquático pode contribuir para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança 
com paralisia cerebral espástica e assim viabilizando sua inclusão na educação 
infantil. 
 
Palavras-chave: Atividade Física em meio aquático; desenvolvimento 
neuropsicomotor; paralisia cerebral espástica; inclusão na educação infantil. 
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ABSTRACT 

 
This study sought to investigate the benefits of Physical Activity in Aquatic 
Environment for the neurodevelopment of children with spastic cerebral palsy to 
ensure their inclusion in education infantilism. In addition to explaining about 
Cerebral Palsy, Spastic Cerebral Palsy emphasizing, normal psychomotor 
development of children, the role of physical educator and the physical properties of 
water, important aspects to prepare a proper planning, a brief approach to early 
childhood education and school enrollment The study also has an interview with a 
physical educator's Early Education Program, seeking thereby a better understanding 
and visualization in practice these benefits. Through analysis of interview results and 
literature review we can see that physical activity in the aquatic environment may 
contribute to the neurodevelopment of the child spastic cerebral palsy and thus 
enabling its inclusion in early childhood education. 
 
Keywords: Physical Activity; aquatic environment; neurodevelopment; spastic 
cerebral palsy; Education Inclusion. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Os casos de Paralisia Cerebral continuam a existir, o que mudou foi o 

reconhecimento e a estimulação precoce que têm favorecido resultados benéficos 

na melhora do desenvolvimento motor, cognitivo e social, proporcionando qualidade 

de vida ao indivíduo e a seus familiares (CARMO, 2005). A Atividade Física em meio 

aquático veio somar com outras intervenções terapêuticas, oportunizando a criança 

com paralisia cerebral, novas adaptações intrínsecas e extrínsecas, onde a 

facilitação do movimento devido à ação das propriedades da água promove a 

percepção do corpo e de suas capacidades e potencialidades (ARROYO, 

OLIVEIRA, 2007). 

A criança com paralisia cerebral espástica, possui um déficit no seu 

desenvolvimento neuropsicomotor que precisa ser amenizado e a Atividade Física 

em Meio Aquático pode contribuir para prevenir ou minorar estes déficits 

neuropsicomotores. Portanto, quais os benefícios neuropsicomotores adquiridos 

pelas crianças com paralisia cerebral espástica através de atividades aquáticas que 

visam contribuir para o desenvolvimento da criança que vive o processo de inclusão 

na educação infantil? 

Os exercícios realizados na água promovem benefícios como o relaxamento, 

melhora da amplitude articular, reeducação de músculos paralisados, aumento da 

circulação, melhora das atividades funcionais da marcha, do estado psicológico, 

entre outros (SKINNER & THOMSON, 1985). 

A atividade aquática possibilita a vivência de novas e variadas experiências 

que favorecem a percepção sensorial e a ação motora, podendo contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades psicomotoras das crianças com paralisia cerebral 

e assim melhorando a realização de tarefas de vida diária antes realizadas com 

dificuldades (ARROYO, OLIVEIRA, 2007). 

No meu trabalho com crianças na Educação Precoce, incluindo as com 

paralisia cerebral espástica, em meio aquático, vejo bons resultados no 

desenvolvimento funcional do indivíduo. Os profissionais de Educação Física, com 

os quais trabalho, também tem verificado, por meio de avaliações funcionais 
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realizadas durante o ano letivo, tais resultados. Sendo assim, visando melhor 

compreensão desse contexto e ter subsídios que melhor orientem a nossa prática, 

enquanto professores de educação física, bem como, dos professores em sala de 

aula, essa monografia tem como objetivo compreender de que forma as atividades 

físicas realizadas em meio aquático podem contribuir como benefício 

neuropsicomotor das crianças com paralisia cerebral espásticas, no processo de 

inclusão, na educação infantil. 

Assim, no primeiro capítulo de nosso estudo, apresentamos, logo no princípio, 

uma abordagem sucinta sobre o desenvolvimento neuropsicomotor normal de 

crianças até quatro anos de idade e sobre a paralisia cerebral, enfatizando a 

paralisia cerebral espástica, seus tipos clínicos e comprometimentos motores mais 

evidentes. Em seguida, abordou-se a Atividade Física em Meio Aquático tendo como 

subtítulos, benefícios neuropsicomotores da atividade física em meio aquático, as 

propriedades físicas mais relevantes da água e seus efeitos fisiológicos e o papel do 

educador físico. 

Em seguida, relatou-se os pressupostos teóricos sobre a educação infantil e 

inclusão escolar. 

Na quarta parte desse capítulo, encontra-se a importância dos benefícios 

neuropsicomotores proporcionados pelas atividades físicas em meio aquático que 

favorecem a inclusão na educação infantil.  

O segundo capítulo de nosso estudo apresenta nossos objetivos e questões 

de pesquisa, referencia primordial para a organização do estudo. No terceiro, 

portanto, apresentamos os caminhos metodológicos, os quais envolvem construção 

desse estudo, onde esclarecemos o contexto da pesquisa, o participante, os 

instrumentos de construção de informações e as estratégias de análise das 

informações. 

O quarto capítulo representa o espaço para que o leitor tenha acesso aos 

resultados construídos em nossa pesquisa de campo e a discussão teórica realizada 

a partir destes resultados e da pesquisa bibliográfica. Nesse momento 

apresentamos os resultados de uma entrevista realizada com uma professora de 

educação física que atua no Programa de Educação Precoce com atividade física 

em meio aquático e estabelecemos relação com a revisão bibliográfica. 
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Por fim, apresentamos no quinto capítulo nossas considerações finais, onde 

explicitamos nossas aprendizagens e deixamos algumas questões ainda não 

respondidas que poderão ser objetivo de pesquisas futuras. 
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I – A CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA EM 

ATIVIDADE NA ÁGUA: SEUS BENEFÍCIOS NEUROPSICOMOTORES 

PARA INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Este capítulo pretende proporcionar uma reflexão teórica sobre a criança com 

paralisia cerebral espástica em atividade na água. Portanto, iniciamos com uma 

breve abordagem sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças até quatro 

anos de idade e posteriormente sobre a paralisia cerebral, enfatizando a do tipo 

espástica. 

Falaremos também sobre a atividade física em meio aquático onde 

destacamos os seus benefícios, algumas propriedades da água, tão importantes 

para a aquisição dos benefícios neuropsicomotores e o papel do educador físico. 

Então faremos uma breve abordagem sobre a educação infantil e a inclusão escolar, 

fechando com a temática do trabalho: Atividade Física Aquática e Desenvolvimento 

na Educação Infantil Inclusiva. 

  

1.1  Desenvolvimento Neuropsicomotor da criança 

 

A evolução filogenética da motricidade humana veio desde a motricidade 

reflexa nos seres inferiores passando para as atividades motoras automáticas mais 

complexas, posteriormente surgindo a motricidade voluntária observada nos 

mamíferos e atingindo o desenvolvimento máximo nos homens (DANTAS, 2001). 

Ontogeneticamente falando, o embrião de três a quatro semanas pós-

fecundação, começa a formar o sistema nervoso, surgindo a placa neural que é um 

espessamento longitudinal do ectoderma, invagindo-se e se transformando em sulco 

neural.  

Por volta do 24º ao 28º dia de vida, normalmente ocorre o processo de 

fechamento do sulco neural e a formação do tubo, resultando na presença de uma 

abertura superior (anterior), denominada neurópodo rostral e uma inferior (posterior), 

chamada neurópodo caudal. Este tubo cresce e se contorce, transformando-se em 

vesículas encefálicas primitivas, que darão origem às estruturas anatômicas 
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principais do indivíduo adulto, sendo elas: a vesícula rostral, que dará origem ao 

córtex cerebral e aos núcleos de base; a vesícula do meio, que não se modifica 

muito; e a vesícula caudal dará origem ao cerebelo e bulbo. 

Na parte de trás do bulbo, o tubo neural continua cilíndrico e, gradativamente 

se transforma na medula primitiva que formará a medula espinhal do indivíduo 

adulto. Estas vesículas encefálicas primitivas são preenchidas por um fluido 

orgânico denominado líqüor ou líquido cefalorraquidiano que dará origem aos 

ventrículos cerebrais e aos canais de comunicação entre eles (LENT, 2001). 

A morfogênese do sistema nervoso central (SNC) ocorre concomitantemente 

com a que origina o sistema nervoso periférico (SNP), sendo que neste caso, a 

maioria de suas estruturas (gânglios e nervos) surgem a partir das cristas neurais 

que se formam nos dois lados do tubo neural, quando este se fecha. 

Poucas células do embrião, chamadas células-tronco neurais, iniciam o 

desenvolvimento do sistema nervoso e passando, ainda no útero, por um explosivo 

crescimento chegando a atingir, a partir de sucessivas, rápidas e precisas divisões 

mitóticas, centenas de bilhões de células. Estas células-tronco neurais possuem 

grande capacidade de autorenovação (dividindo-se milhares de vezes), e são 

multipotentes, pois geram as células-mãe (precursoras) que, por sua vez originam 

todos os tipos de neurônios e de gliócitos. Estes últimos são formadores da maior 

parte das células do SNC, com papel além de manter o equilíbrio iônico ao redor do 

neurônio e isolando-os de interferência elétrica, também produzem e veiculam sinais 

químicos de orientação do crescimento e migração dos neurônios e participam na 

nutrição, sustentação, regeneração e controle do metabolismo neural (KOLB; 

WHISHAW, 2002). 

O conhecimento do desenvolvimento normal da criança torna-se importante 

para se ter parâmetros e assim podermos detectar anormalidades. 

Segundo Tisi (2004, p. 42): 

É através do desenvolvimento motor normal que direcionamos o caminho a 
ser seguido, estimulando as aquisições motoras, adequando posturas, o 
que permitirá ao bebê evoluir suas capacidades motoras, etapa por etapa. 

 

Portanto, para se ter um desenvolvimento neuropsicomotor adequado é 

necessário que a aprendizagem da criança nessa faixa etária se dê através da 
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sensação do movimento (o que já se foi experimentado), ou seja, o desenvolvimento 

é sensório-motor, sendo importante ao estimular, obedecer a alguns princípios 

básicos, tais como, direção céfalo-caudal, próximo-distal, do geral para o específico, 

simples para o complexo (TISI, 2004). 

Os estágios do desenvolvimento infantil na ótica de Wallon (apud BOATO, 

2003), são: Impulsivo-Emocional, Sensório-motor e Projetivo, Personalístico, 

Categorial e Puberdade, sendo que, para este trabalho, nos interessa 

especificamente os três primeiros. 

De zero a três/quatro anos de idade a criança pode apresentar movimentos 

globais, desarmônicos e quase sempre simétricos. 

Inicialmente, os movimentos da criança ainda são simples descargas de 
energia muscular em que as reações tônicas se apresentam sob a forma de 
movimentos impulsivos, globais e incoordenados e sem significado ou 
objetivo e de movimentos reflexos (BOATO, 2003, p. 42). 

 

Neste estágio, que representa o Impulsivo-Emocional, esses movimentos 

incoordenados vão adquirindo significados embora ainda de forma sincréticas e 

confusas e aos poucos vão se tornando expressivos. Segundo o autor ―as 

informações que interessam à atividade cognitiva vão despertar não o interesse 

exploratório, mas sim respostas afetivas‖. A partir dos três meses de idade, 

aproximadamente, a criança ―adquire uma gama de formas para traduzir suas 

emoções, graças ao amadurecimento das estruturas mesoencefálicas do sistema 

extrapiramidal‖. Aos nove meses ocorre a relação entre os movimentos e as 

sensações (BOATO, 2003, p. 43). 

A criança de um a dois anos aproximadamente encontra-se na fase Sensório-

motora, onde ocorre o desenvolvimento do sistema motor global (locomoção), 

―nessa fase aparecem as primeiras formas de movimentos voluntários e já há um 

controle tônico postural. Os movimentos deixam de ser ‗descargas motoras‘ e 

passam a ser mais significativos‖ (BOATO, 2006, p. 120). 

A criança ainda de forma rudimentar, manipula e se movimenta de forma mais 

independente, repetindo várias vezes e assim proporcionando maior eficiência dos 

gestos. Ao assumir a posição bípede, libera as mãos que favorecendo a 

coordenação viso-motora que nesta fase começa a se instalar (BOATO, 2006). 
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Portanto, é no estágio Sensório-motor e Projetivo, que se tem a aquisição da 

marcha e da linguagem, onde a criança começa a conquistar o ambiente devido à 

atitude postural dando certa autonomia, porém com movimentos rudimentares, 

utilizando o ensaio e erro para coordená-los. ―É o movimento que desencadeia e 

conduz o pensamento, só posteriormente sendo conduzido por ele‖ (BOATO, 2003, 

p. 45). 

Sendo assim, quando impossibilitamos uma criança que fala e gesticula de se 

movimentar, contribuímos para a atrofia do seu fluxo mental, o que demonstra a 

importância do movimento para a aquisição dos demais estágios. Arroyo e Oliveira 

(2007) apresentam estudos em diferentes culturas, nos quais foram observados pais 

que tratavam seus filhos como seres frágeis, privando-os de estímulos, e outros que 

ofereciam oportunidade de experimentação desde os primeiros meses de vida. Seus 

resultados apontam, num desenvolvimento motor mais rápido das crianças mais 

estimuladas em relação às outras. 

Já no estágio Personalístico que vai dos três aos seis anos de idade, a 

criança procura a propriedade das coisas, não apenas o simples uso, ―é uma 

espécie de narcisismo motor onde ela confere um valor estético ao gesto, ficando 

atenta ao efeito que produz no outro‖ (BOATO, 2003, p. 47).  

Na fase Perceptivo-Motora, que vai de dois a sete anos aproximadamente, 

têm-se o desenvolvimento dos sistemas de locomoção, preensão e viso-motor, 

sendo os movimentos considerados mais eficientes e complexos e fundamentais 

para o relacionamento com o meio. A criança nesta fase, anda, corre, arrasta-se, 

rola, saltita, flexiona, estende, gira, levanta-se, senta, lança, pega, chuta, recebe, 

empurra, arrasta objetos (BOATO, 2006). 

Tisi (2004), a esse respeito, analisa o desenvolvimento do esquema corporal 

da seguinte forma: de zero a dois meses, a criança encontra-se na etapa do corpo 

submisso onde os movimentos são estritamente automáticos, com comportamento 

dominado pelas necessidades orgânicas e ―ritmado pela alternância alimentação-

sono‖. De dois meses a três anos, observa-se a etapa do corpo vivido, 

―caracterizada por comportamento motor global, com repercussões emocionais 

fortes e mal controlada‖. (TISI, 2004, p. 62) Na etapa do corpo percebido ou 

descoberto, de três a seis anos de idade, a criança começa a estruturar seu 
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esquema corporal, desenvolvendo a função de interiorização, localização e controle 

do desenvolvimento temporal do movimento. 

Segundo Doman (1989), o perfil de desenvolvimento segue-se da seguinte 

forma: 

Nascimento a 1 

mês 

Bulbo raquiano e 

medula espinhal 

Mover braços e pernas sem deslocar o 

corpo. 

2,5 meses Ponte de varólio Rastejar em decúbito ventral culminando 

por se arrastar em padrão cruzado. 

07 meses Mesencéfalo Engatinhar sobre mãos e joelhos, 

culminando por engatinhar em padrão 

cruzado. 

12 meses Córtice inicial Andar com braços na função primária de 

equilíbrio, freqüentemente na altura dos 

ombros ou acima. 

18 meses Córtice de 

transição 

Andar com os braços livres da sua 

anterior função de equilíbrio. 

36 meses Córtice primitivo Andar e correr em padrão cruzado 

completo. 

72 meses Córtice requintado Utiliza uma das pernas no papel 

principal em conformidade com o 

hemisfério dominante. 

 

Este desenvolvimento ocorre de maneira mais tardia nas crianças com 

paralisia cerebral e também de forma mais desordenada e limitada em conseqüência 

da lesão e acontece independentemente da inteligência ou do comportamento. 

Arroyo e Oliveira (2007) afirmam que, com a paralisia cerebral, observa-se o 

acometimento no desenvolvimento motor e não necessariamente tem-se o 
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comprometimento cognitivo, emocional e social, podendo estes estarem adequados 

aos parâmetros de indivíduos na mesma fase de desenvolvimento.  

Tem-se então, modificações adaptativas do comprimento muscular, podendo 

ou não resultar em deformidades ósseas, ocasionando a falta de controle sobre os 

movimentos. No entanto, a funcionalidade do indivíduo irá se estruturar no tempo e 

sua evolução será determinada pelo momento em que o fator nocivo agiu no sistema 

nervoso durante sua maturação estrutural e funcional (ARROYO; OLIVEIRA, 2007). 

Nota-se que, a paralisia cerebral acontece em um período onde o 

desenvolvimento da criança ocorre de maneira acelerada, facilitando o 

comprometimento do processo de aquisição de habilidades. A esse respeito 

discutiremos melhor no capítulo a seguir. 

 

1.2  Paralisia Cerebral 

 

Para sobreviverem, os organismos multicelulares precisam de regulação e 

coordenação de suas atividades celulares, caso contrário, cada célula funcionaria de 

acordo com sua programação genética, gerando assim uma organização ineficiente 

e, na pior das hipóteses, poderia ser fatal. Portanto, dois sistemas, o nervoso e o 

endócrino, atuam principalmente como meio de comunicação interna entre as 

células do organismo humano, com a responsabilidade de manter a homeostase do 

corpo (SPENCE, 1991). 

O sistema nervoso, constituído por cérebro, medula espinhal (sistema 

nervoso central), nervos e órgãos sensoriais (sistema nervoso periférico, que 

conectam o sistema nervoso central aos músculos receptores e às glândulas), 

possui três funções básicas: percepção de mudanças internas e externas pelos 

diversos órgãos e tecidos sensoriais; interpretação das mudanças; e a resposta a 

essas interpretações através de contrações musculares ou secreções glandulares 

(AEA, 2001). 
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Sistema Nervoso Central                                                                                     

  

 

 

Sistema Nervoso  

Periférico 

 

 

 

Fonte: AEA, 2001 p. 55 

 

O desenvolvimento do cérebro, que comanda as funções do corpo, tem início 

logo após a concepção e permanece após o nascimento até a conclusão do 

processo de mielinização. Ao ocorrer uma lesão ou agressão antes da maturação do 

Sistema Nervoso Central, no período pré, peri ou pós natal as áreas do cérebro mais 

atingidas terão a função prejudicada.  

Têm-se, então, a Paralisia Cerebral, que promove alterações qualitativas de 

movimentos e tônus, de caráter não progressivo, que em alguns casos tem como 

problemas associados, disartria, problemas orais dentários, episódios convulsivos, 

déficit sensorial, distúrbios perceptivos, viso-motores, de dominância cerebral, 

emocionais, de comportamento, deficiência mental, sendo que, esta última alteração 

pode estar relacionados com a privação sensorial imposta pela deficiência física e 

que poderiam ser evitáveis ou reversíveis quando estimuladas (FONTES, 1990). 

A paralisia cerebral, segundo Gil; Santos; Barbato (2010, p. 127) se 

caracteriza ―como uma desordem do movimento e da postura devido a uma lesão 

não-progressiva do cérebro em desenvolvimento ou decorrente de uma 

malformação cerebral‖.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a paralisia cerebral, 

também denominada encefalopatia crônica não-progressiva da infância é 

caracterizada pela falta de controle sobre os movimentos, uma disfunção 

Sistema aferente. Transporta 

informações para o sistema 

nervoso central 

Sistema eferente. Transporta 

informações do sistema nervoso 

central para os músculos 

Sistema nervoso somático. 

Transporta informações do 

sistema nervoso central para os 

músculos do esqueleto 
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músculo cardíaco e as glândulas 

Cérebro Medula 
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sensoriomotora que provoca distúrbios no tônus muscular, postura e movimentação 

voluntária devido a modificações adaptativas musculares, comprimento muscular e 

até deformações ósseas (AIDAR et al, 2007, p. 378). 

As causas são divididas em três grupos de acordo com o período de 

ocorrência da lesão, podendo ser: fatores pré-natais, como, desordens genéticas, 

infecções congênitas; fatores perinatais, como complicações no parto, 

prematuridade, hiperbilirrubinemia; ou fatores pós-natais como, infecções do sistema 

nervoso central, traumatismo crânio encefálico ou hipóxia cerebral grave (GIL; 

SANTO; BARBATO, 2010, p. 128). 

A paralisia cerebral pode ser classificada de duas formas. Segundo a 

distribuição topográfica das lesões, se refere aos membros afetados e divide-se em 

tetraplegia, hemiplegia, diplegia, triplegia, paraplegia e monoplegia. Segundo o 

critério clínico, classificação fisiológica que tem como parâmetro o movimento, pode 

ser espástica, atetósica, coreatetóide, distônicos, tremor, atáxica, misto (CARMO, 

2005). 

Para diagnosticá-la, existem alguns sinais precoces, tais como: dificuldade de 

sucção, tônus muscular diminuído, alterações posturais, atraso no controle cervical, 

sorrir e no rolar, na manipulação de objetos. Carmo (2005) afirma que ―alguns sinais 

da desordem podem mudar com o passar do tempo‖ e, portanto, para se ter um 

diagnóstico eficaz, leva-se um tempo, tendo que analisar a história clínica completa 

e exame físico e neurológico, incluindo pesquisa dos reflexos primitivos, pois a 

persistência de certos reflexos além dos seis meses de idade pode indicar presença 

de lesão cerebral.  

Segundo o autor, é necessária a confirmação do diagnóstico dado por um 

neurologista pediátrico e assim, excluindo a possibilidade de outras condições 

clínicas que evoluem com atraso do desenvolvimento neurológico ou alterações do 

movimento. No capítulo a seguir trataremos especificamente a respeito da paralisia 

cerebral espástica, objeto de nosso estudo. 

 

1.2.1 Paralisia Cerebral Espástica 
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A Paralisia Cerebral Espástica, resulta de lesões dos tractos descendentes 

(motores) do encéfalo, que ocorrem geralmente no sistema extrapiramidal, ―que 

elimina os efeitos inibitórios normais dos centros nervosos superiores sobre os 

reflexos espinais‖, influenciando as ações musculares, coordenação, equilíbrio, 

estímulos visuais e auditivos entre outras funções (SPENCE, 1991, p. 413).  

Os músculos normalmente mantêm um tônus que sustentam a postura e o 

movimento, bem como promove flexibilidade e velocidade, portanto, quando ocorre a 

lesão, o músculo fica bastante tenso, pois o seu comando domina a medula espinhal 

e com esta espasticidade há a tendência de desenvolver deformidades articulares, 

sendo as mais freqüentes, flexão e rotação interna dos quadris, flexão dos joelhos e 

eqüinismo (CARMO, 2005). 

Com a respiração muito superficial, não conseguem flexionar os joelhos, de 
acordo com a vontade, as pernas rígidas não se abrem, fazendo-o rodar 
dentro da água, os braços na maioria das vezes, não se elevam acima dos 
ombros. Os movimentos e a rotação do torso são limitados devido a sua 
rigidez (ROCHA, 2001, p. 75). 

 

Com a Paralisia Cerebral Espástica, o indivíduo possui hipertonia, ou seja, 

tensões musculares em excesso (AEA, 2001). Segundo Monteggia (apud CARMO, 

2005, p. 01), na paralisia cerebral espástica, que representa 75% dos casos, tem-se 

a ―hipertonicidade, hiperreflexia e persistência anormal dos reflexos neonatais, 

pernas em tesoura, posturas anormais dos membros e contraturas, dificuldade de 

deglutição e salivação excessiva‖. 

A Paralisia Cerebral Espástica é classificada, de acordo com a distribuição 

topográfica das alterações, em: monoplegia quando um membro é afetado; 

hemiplegia quando perna e braço do mesmo lado sofrem alterações; diplegia com 

predomínio de distúrbios nas pernas do que nos braços; triplegia para pernas e um 

dos braços e a tetraplegia com acometimento de braços, pernas, tronco e cabeça 

(GIL; SANTO; BARBATO, 2010, p. 128). 

Assim, segundo Gil, Santos e Barbato (2010, p. 129), as anormalidades no 

tônus, postura e movimento que alteram a amplitude dos movimentos ou não 

coordenação apresentadas pela criança com paralisia cerebral e que modificam 

suas habilidades de experienciar, explorar e interagir no mundo fazem com que 

atividades simples sejam realizadas de forma singular ou com dificuldade na sua 

execução. Estes problemas motores implicam também em dificuldades na fonação, 
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articulação e prosódia e todas estas desordens motoras interferem nas relações 

sociais. 

 

1.3  Atividade Física em Meio Aquático 

 

A água é capaz de curar, embelezar, refrescar, limpar, relaxar e revigorar 

nossa energia e desde os povos antigos já a manuseavam e sabiam de sua 

importância. A atividade aquática vem ganhando adeptos devido a sua eficiência e 

respostas expressivas às diversas situações e individualidade de quem as praticam 

(ROCHA, 2001). 

Assim neste capítulo tratamos de forma sucinta sobre os benefícios 

neuropsicomotores que a atividade física em meio aquático pode proporcionar, as 

propriedades da água e o papel do educador físico.   

 

1.3.1 Benefícios Neuropsicomotores da Atividade Física em Meio Aquático  

 

Na máquina humana, a ação acontece sob a forma de atividade física ou 

exercício, essencial ao seu funcionamento normal e à saúde (AEA, 2001). Para 

Fonseca (apud BOATO, 2006, p. 38): 

É pelo movimento que a criança integra a relação significativa das primeiras 
formas de linguagem (simbolismo), (...) sendo que a aquisição da linguagem 
implica em três condições necessárias: a maturação do sistema nervoso 
(motricidade), a integração num grupo humano (cultura) e a motivação 
afetiva (afetividade). 

 

Portanto, oportunidades dadas às crianças de experimentação, 

movimentação e exploração do ambiente, favorecem a aprendizagem e o 

desenvolvimento motor. Para a criança com paralisia cerebral, especificamente, 

necessário, também, ser estimulada objetivando amenizar, compensar ou até 

superar seus déficits (ARROYO; OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Manoel Sérgio, (apud SOLER, 2002, p. 51): 

A criança aprende, no jogo corporal, na motricidade impregnada de ludismo 
ao posicionamento empenhado na existência (...). De fato, radica um 
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comportamento que surge sempre como resposta decisiva a cada uma das 
situações em que o homem se encontra (...). Viver é praticar. O jogo não é 
uma fase, mas a dimensão da própria vida. 

 

Os exercícios aquáticos obtiveram destaque como meio corretivo eficiente no 

fim do século XIX e início do XX, onde doenças reumáticas e do aparelho locomotor 

recebiam tratamento nas estâncias termais européias, tendo os compostos químicos 

e a temperatura como elementos essenciais a serem considerados. Mais tarde, 

surgem outras características além das quimiotérmicas e em 1924, surge uma 

hidroginástica terapêutica para deficientes físicos. Nas últimas duas décadas do 

século XIX em especial, é que a infância, principalmente os progressos a respeito de 

seu desenvolvimento, geraram interesse e, assim, também cresceram as escolas de 

natação para bebês (PONTES, 1997). 

As propriedades da água atuam sobre o corpo imerso facilitando a 

movimentação e propiciando o desenvolvimento geral da criança paralisada 

cerebral, permitindo assim a modificação de ações conforme as características do 

corpo e os níveis de habilidade, com regulação e ajustes contínuos das coordenadas 

do espaço, velocidade e força (MONTEIRO, 2006). 

A natação praticada regularmente possibilita o desenvolvimento de todos os 

mecanismos fisiológicos, tais como, a capacidade pulmonar e do sistema 

cardiovascular, permitindo novas possibilidades de coordenação e equilíbrio (AEA, 

2001). 

A Atividade Física realizada em meio aquático, desencadeia várias reações 

fisiológicas no corpo, que reage diferentemente a cada situação de esforço ou 

contato com o meio aquático. Estas reações ocorrem devido às propriedades e 

princípios hidrodinâmicos, que serão mencionadas posteriormente, além da imersão, 

do tempo de duração da aula e intensidade da atividade, saída da piscina e repouso 

(NORM & HANSON, 1998). A criança ao iniciar sua adaptação à água passa por 

alterações como equilíbrio, visão, audição, respiração, sistema termo-regulador e 

proprioceptivas (CARVALHO, 1994) 

Os exercícios realizados na água produzem alívio da dor e do espasmo 

muscular, relaxamento, manutenção ou aumento da amplitude de movimentação 

das articulações, reeducação de músculos paralisados, fortalecimento de músculos, 
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aumento da circulação, melhora das atividades funcionais da marcha, do estado 

psicológico e assim sua autoconfiança (SKINNER & THOMSON, 1985). 

Segundo Gallahue e Ozmun (2003), a estimulação motora e sensorial 

promovida pelas atividades realizadas em meio aquático com bebês, favorecem 

modificações nervosas, ou seja, os estímulos do aprendizado fazem com que as 

ramificações dos neurônios cresçam e se unam a outros neurônios aumentando o 

número de sinapses (conexão por onde passam informações), formando assim uma 

boa capacidade de memorização. Nessas adaptações de estímulo e resposta, a 

criança expande seu acervo sensório motor, mais adaptativo e mais inteligente, de 

maneira agradável e motivadora. Portanto, recorremos aí a neuroplasticidade que é, 

dentre outras definições, a capacidade de adaptação do sistema nervoso, 

especialmente a dos neurônios, às mudanças nas condições do ambiente que 

ocorrem diariamente na vida dos indivíduos. Assim, o treinamento motor pode 

promover neurogênese, sinaptogênese, angiogênese, modulação pré e pós 

sináptica entre outros, e todos esses podem contribuir para resultados positivos na 

recuperação em resposta a esse treinamento. Esta plasticidade neural é maior 

durante a infância (BORELLA, SACCHELLI, 2008, p. 161 e 162). 

A tabela a seguir mostra os benefícios que o exercício em água aquecida 

pode proporcionar. 

BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS DOS EXERCÍCIOS EM ÁGUA AQUECIDA 

Promove relaxamento muscular 

Reduz a sensibilidade à dor 

Reduz espasmos musculares 

Facilita a movimentação articular 

Aumenta a força e resistência muscular em casos de excessiva fraqueza 

Reduz a atuação da força gravitacional (no início do treino para marcha) 

Aumenta a circulação periférica (condição de pele) 

Melhora a musculatura respiratória 

Melhora a consciência corporal, o equilíbrio e a estabilidade proximal do tronco 

Melhora a moral e autoconfiança do paciente (efeito psicológico) 

FONTE: Norm & Hanson, 1998, p.07. 
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Segundo Rocha (2001), a ginástica realizada na água tem como principais 

objetivos para pessoas com deficiência: a melhora da independência; afastá-las das 

inibições e complexos de inferioridade; aumentar e incentivar a autoconfiança; 

estimular o companheirismo, atitudes sociais e vontade de viver. Oferece, também, 

uma variedade de atividades como, recreativas, desportivas, performance, 

coordenação motora, desenvolvimento do ensino da marcha, reeducação de 

movimentos.  

Para o autor, a ginástica aquática age sobre a circulação sangüínea, 

possibilita distender, relaxar, esticar e reforçar a musculatura por meio de 

movimentos coordenados aguça os reflexos, melhora a flexibilidade dos ligamentos 

e do aparelho capsular, influi na mobilidade fisiológica das articulações, evita torsões 

e rompimento de músculos devido ao aquecimento e favorece a postura. Quanto aos 

efeitos psíquicos pode vir a proporcionar uma sensação de vivacidade e bem estar, 

predisposição ao prosseguimento intensivo do trabalho através do aquecimento, 

melhora a capacidade de concentração. 

Para que a criança possa desempenhar cada vez melhor sua função 

neuropsicomotora têm-se como objetivos a serem alcançados com a atividade física 

em meio aquático, oportunizar a vivencia de experiências normais de 

desenvolvimento, reduzindo o reforço ativo de padrões de movimento e posições 

anormais e deformidades músculo-esqueléticas congênitas e contraturas articulares 

adquiridas (CARMO, 2005)  

Como objetivos específicos, o autor ressalta: normalizar o tônus e os 

movimentos por meio de estímulos e reeducação, minimizar contraturas e 

deformidades, melhorar equilíbrio, marcha, capacidade respiratória e aeróbica, 

circulação periférica, benefícios psicológicos. Para ele, a associação do calor da 

água inibindo a atividade tônica, com movimentos lentos e rítmicos de rotações e 

alongamentos suaves, possibilitam a diminuição do tônus (CARMO, 2005). 

Segundo o autor, ocorre também o fortalecimento de membros 

comprometidos através da flutuação, restabelecimento e estimulação de reações de 

endireitamento do tronco e cabeça através da densidade relativa, turbulência e 

metacentro, reeducação dos padrões centralizados (déficit de movimento e controle 

nas cinturas escapular e pélvica através de rotações), melhora da função (equilíbrio, 
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coordenação, redução do medo de cair, maior tempo de reação, melhora da dor, 

rolamentos, transferências) e redução da espasticidade (CARMO, 2005). 

Segundo Sales (2006), os exercícios executados na água promovem 

relaxamento, fortalecimento da musculatura e contribuem para que a criança se 

torne mais independente e ativo ao explorar o meio. 

Para o prof. Dr. Jürger Dieckerdt Maria (apud PONTES, 1997, p. 23). 

Nadar é mais! Não apenas o nadar indo e vindo numa piscina artificial e 
regulamentada, assim como é ensinado treinado nas escolas superiores, 
nas escolas em geral e nos clubes. Natação é muito mais que nadar 
rapidamente em linha reta, é a múltipla relação, pura e simples, com a água 
e com o próprio corpo. Deve-se compreender a natação como contribuição 
no processo de educação integral. 

 

1.3.2 Propriedades da Água 

 

O conhecimento das propriedades físicas da água e os princípios 

hidrodinâmicos são de extrema importância para a realização de um trabalho 

positivo, em especial quando se lida com portadores de necessidades especiais. 

Norm e Hanson (1998) apontam que a densidade relativa ou gravidade 

específica é a relação entre a massa do objeto e a igual massa de volume de água 

deslocado. Se este valor for maior que 1,0, o objeto afundará; se for menor que 1,0 

flutuará e quando igual a 1,0 flutuará logo abaixo da superfície da água, pois a 

densidade relativa da água pura é 1,0. Os autores afirmam, ainda, que a gravidade 

específica depende da composição corporal. Portanto uma pessoa magra tende a 

afundar e uma obesa, a flutuar, pois a gravidade específica da massa magra e ossos 

são respectivamente 1,0; 1,5 e massa gorda 0,8. Essa última, no entanto, varia com 

a idade, tendo a criança uma densidade aproximadamente 0,89.  

Segundo os autores, há variação da densidade relativa nos membros, ―de 

acordo com a média entre o tecido adiposo e o muscular‖, incluindo o direito e o 

esquerdo, sendo que com esta variação tem-se a instabilidade na água, pois, 

―membros paralisados ou fracos têm menor massa muscular e por isso sua 

gravidade específica é menor que o lado não envolvido‖ (NORM; HANSON, 1998, 

p.22). 
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Segundo o princípio de Archimedes, ―um corpo total ou parcialmente imerso 

em um fluido em repouso, experimenta um empuxo de baixo para cima igual ao 

volume de fluido deslocado‖ (NORM & HANSON, 1998, p. 22), nesse sentido, a 

flutuação pode ser: assistida, resistiva ou suporte. Segundo os autores, estes 

atributos podem ser aumentados com uso de flutuadores. O centro de flutuação é 

um empuxo que atua na direção oposta à da força da gravidade e, a partir da 

flutuação o indivíduo se sente mais leve, movimentando-se com mais facilidade e 

menos peso nas articulações. 

A flutuação pode ser utilizada para oportunizar relaxamento e fortalecimento 

inicial dos músculos mais fracos, melhor mobilidade articular, menor estresse 

biomecânico, auxílio e resistência aos movimentos por diminuir a sobrecarga, mas, 

por outro lado, oferecer maior resistência do que a do ar (AIDAR et al, 2007, p. 380). 

Na água existem forças que atuam para que a resistência à ação seja 

aumentada. Esta resistência é conhecida como viscosidade que ocorre quando 

existe fricção entre as moléculas de um líquido ou gás, o que cria tendência de: uma 

molécula se aderir à outra do mesmo tipo de matéria (coesão); uma molécula se 

aderir a um corpo submerso de diferentes tipos de matéria (adesão); moléculas do 

fluido a aderir à superfície do corpo em movimento através dele (draga); e tensão 

superficial que é a força de atração entre as moléculas da superfície de um fluido, 

fator significante quando um membro ˝quebra˝ a superfície da água e que deve ser 

observado na execução dos movimentos para evitar risco de lesão (NORM & 

HANSON, 1998).  

Portanto a água sendo mais viscosa do que o ar, oferece mais resistência à 

ação, aumentando a intensidade do movimento, causando maior consumo de 

energia (AEA, 2001). 

Segundo a lei de Pascal, ―a pressão do fluido é exercida igualmente sobre 

todas as áreas de um corpo imerso a uma dada profundidade‖ (NORM & HANSON, 

1998, p. 27), sendo então a pressão diretamente proporcional a profundidade e a 

densidade do fluido. Esta é conhecida como pressão hidrostática que ajuda na 

estabilização das articulações instáveis e redução de inchaços, pois ela opõe-se à 

tendência do sangue de ficar nas porções inferiores do corpo. 
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Outra propriedade importante é o calor específico da água que ―é definido 

como sendo a quantidade de energia necessária para aumentar 1g de água de 1°C‖ 

(NORM & HANSON, 1998, p. 28). A perda de calor na água é 25 vezes a do ar a 

determinada temperatura e esta perda pode acontecer por condução ou por 

convecção. 

Com a água fria, abaixo de 26°C, ocorre diminuição da temperatura, do 

metabolismo corporal e da freqüência cardíaca, maior fluxo de sangue na 

profundidade dos tecidos com maior permanência na região do tronco, mantendo 

assim o funcionamento e o aquecimento dos órgãos vitais. Assim, em função da 

redução do fluxo sangüíneo nos músculos das extremidades, com estes 

permanecendo frios e inflexíveis, poderá ocorrer uma isquemia provocando uma 

cãibra, principalmente na região da panturrilha, além de aumentar o risco de lesão 

(AEA, 2001). 

Já com a água quente tem-se o relaxamento muscular, com diminuição da 

resistência vascular e periférica, respiração superficial, dilatação dos poros, 

diminuição da temperatura e de calor (RAMALDES, 1997). Portanto, temperatura 

mais elevada é indicada para atividades terapêuticas, como hidromassagem, 

exercícios de fortalecimento ou reabilitação muscular e alongamento (AEA, 2001). 

―O arrasto é a força que sentimos se opor aos nossos movimentos na água‖ 

(AEA, 2001, p. 166) sendo influenciada pela superfície frontal, velocidade e a forma 

do objeto. O arrasto e a turbulência são aspectos importantes na individualização 

dos exercícios, pois permitem aumentar ou diminuir a intensidade. 

Segundo Ramaldes (1997) a água assume as seguintes qualidades e efeitos: 

 Estimulantes – incita, ativa, excita; 

 Tônica – dá energia, revigora; 

 Emética – provoca vômito; 

 Dimétrica – provoca secreção urinária; 

 Purgativa – purifica, limpa, torna puro; 

 Hipnótica – sugere, atrai, encanta, fascina; e 

 Arquétipo – comum a toda humanidade 

As atividades físicas sendo realizada em meio aquático oferecem um efeito 

massageador que proporciona melhor contração muscular e postura estimulando a 
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circulação periférica, facilitando o retorno venoso e uma melhor respiração. Ainda 

ocorre o conjunto de respostas cardiovasculares à imersão, conhecido coletivamente 

como reflexo de mergulho, tais como a bradicardia, vasoconstrição periférica e 

desvio preferencial do sangue para áreas vitais (AIDAR, et al, 2007, p. 380). 

Tais informações são fundamentais para que percebamos a necessidade de 

atentar para as instalações, qualidade da água, manutenção da higiene e 

preservação da segurança das crianças. O PH deve ser em torno de 7,0 a 7,5 para 

evitar irritação aos olhos e temperatura não muito alta para evitar o desenvolvimento 

de bactérias saprófitas (BURKHARDT & ESCOBAR, 1985).  

 

1.3.3 O Papel do Educador Físico 

 

O professor de educação física deve observar o contexto de aprendizagem e 

seus participantes, descobrir as necessidades e identificar as capacidades de cada 

aluno para poder formular um planejamento adequado, que procura sempre 

potencializar a autonomia e independência, favorecer o desenvolvimento global e a 

aquisição de experiências, de forma a prevenir ou minorar os déficits, sempre 

criando um ambiente desafiador e estimulante (SOLER, 2002). 

Deve atuar como mediador e oferecer ao aluno uma diversidade de atividades 

para que este entre em contato com todo tipo de movimento. 

O papel do professor de Educação Física na Educação Especial, como em 
qualquer outra modalidade de ensino, é o de criar desequilíbrios, 
apresentando a seu aluno, o novo e o desconhecido, pois diante do desafio, 
a criança tende a assimilar o conhecimento, utilizando os recursos motores 
e mentais que possui. Provocar desequilíbrio, porém, não é deixar a criança 
à deriva, ela deve poder estabelecer uma ligação entre o conhecido e o 
desconhecido (SOLER, 2002, p.20). 

 

Na Educação Física Especial, especificamente, alguns procedimentos são 

necessários, tais como: conhecer e verificar as necessidades da criança e, assim, 

planejar atividades compatíveis com ela; dificultar gradativamente as atividades, 

demonstrando o exercício ou atividade usando explicações curtas e simples; elogiar 

o acerto e não enfatizar o erro; avaliar a atividade e transformá-la quando 

necessário; conversar sobre sua conduta pedagógica com os pais e colegas de 

trabalho; planejar sempre, atualizar-se e registrar as aulas (SOLER, 2002). 
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O educador físico, como qualquer outra pessoa, deve tratar o paralisado 

cerebral com respeito e dignidade, sem exageros nem discriminações. Não deve 

subestimar o potencial da criança, nem demonstrar insegurança ao tratar com ela. 

Deve, ainda, utilizar estímulos motores e conversar sobre os resultados obtidos por 

ele para que possa corrigir eventuais falhas (ROSADAS, 1994). 

O professor de educação física deve observar, além dos aspectos 

neuropsicomotores e cognitivos, a formação de atitudes e valores essenciais. Ao 

avaliar, deve ter consciência da grande responsabilidade que é avaliar o processo 

de desenvolvimento do ser humano (BOATO, 2003). Sendo assim, o professor 

possui papel importante na melhora da auto-estima, pois influencia na construção da 

auto-imagem do indivíduo. 

Além de todos os aspectos mencionados, o professor de ―hidroginástica para 

deficientes‖ deve possuir conhecimento da área médica, desportiva e ter atitudes 

tais como: ser envolvente, amável, pontual, ter disposição, reciclar e atualizar seus 

conhecimentos, transmitir confiança, ser claro, dar estímulos de forma leve e alegre 

(ROCHA, 2001, p. 73). 

 

1.4  Educação Infantil 

 

Vários fatores influenciam no crescimento e desenvolvimento de uma pessoa 

e conseqüentemente na sua aprendizagem, com cada um apreendendo de maneira 

diferente do outro. Assim, segundo Boato (2006) é necessário analisar e respeitar a 

história de vida de cada um, para que ele tenha condições de descobrir, aprender e 

transformar o mundo em que vive. É importante o conhecimento das condições de 

desenvolvimento do aluno para se evidenciar o que deve ser trabalhado em cada 

momento da vida da criança, e assim, oportunizar-lhe melhor convivência consigo, 

com o outro e com o meio, buscando informações sobre o aluno e no caso, a 

patologia e refletindo sobre a ação pedagógica aproximando-se das possibilidades 

da criança (GIL; SANTO; BARBATO, 2010, p. 127). 

A criança ao movimentar-se, age sobre meio físico e atuam sobre o ambiente 

humano, ―mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo‖ (BRASIL, 1998, 

v.03, p. 15). Assim a criança com paralisia cerebral espástica pode encontrar 
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melhores oportunidades de execução de atividades quando bem estimuladas desde 

cedo, e a água juntamente com suas propriedades oferecem a ela melhor 

possibilidade de flutuação e mobilidade articular, dentre outros benefícios (ROCHA 

2001), podendo ser posteriormente importante para sua inclusão na educação 

infantil. 

Portanto, conhecer o desenvolvimento infantil, a paralisia cerebral e os 

benefícios que a atividade física em meio aquático proporcionam à criança, torna-se 

interessante para uma boa inclusão na educação infantil. 

A Educação Infantil estabelece as bases da personalidade humana, da 
inteligência, da vida emocional, da socialização. As primeiras experiências 
da vida são as que marcam mais profundamente a pessoa. Quando 
positivas, tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, 
de cooperação, solidariedade, responsabilidade. A educação infantil 
inaugura a educação da pessoa (BRASIL, 2001, p. 12) 
 

Com a intensificação da urbanização, o acesso da mulher no mercado de 

trabalho, as mudanças na organização e estrutura das famílias e a sociedade tendo 

mais consciência da importância das experiências na primeira infância, a sociedade 

civil e órgãos governamentais se empenharam para que houvesse o 

reconhecimento, na Constituição Federal de 1988, do atendimento às crianças de 

zero a seis anos de idade, sendo um dever do Estado e um direito da criança. Este 

reconhecimento é destacado também no Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990 (BRASIL, 1998, v. 01). 

A partir dela, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 

9394/96 (título V, capítulo II, seção II, art. 29), passa a considerar que a educação 

infantil como a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de zero a seis anos. 

Ainda o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998, p. 63, v. 01), apresenta como objetivos gerais dessa modalidade: 

 Desenvolver na criança uma imagem positiva de si, atuando de 

forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e 

percepção de suas limitações; 

 Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 

cuidado com a própria saúde e bem-estar; 
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 Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 

fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente suas possibilidades 

de comunicação e interação social; 

 Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, 

aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os 

demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e 

colaboração; 

 Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 

percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para 

sua conservação; 

 Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 

desejos e necessidades; 

 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral 

e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de 

forma a compreender e ser compreendido, expressar suas idéias, 

sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de 

construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade 

expressiva; 

 Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando 

atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a 

diversidade. 

Enfatizando o desenvolvimento psicomotor segundo o modelo apresentado 

pelo professor Armando Wanderley Picanço Diniz da Secretaria de Estado de 

Educação do DF, publicado no Currículo de Educação Básica das Escolas Públicas 

do DF (apud BOATO, 2006), criança de 2 a 7 anos de idade aproximadamente 

encontra-se na fase perceptivo-motora onde ocorre o desenvolvimento dos sistemas 

de locomoção, preensão e viso-motor, sendo importante oportunizar a criança 

conhecer e ter experiências com muitos movimentos fundamentais, explorando o 

ambiente e objetos.  

Assim, nesta fase têm-se a descoberta do eu-corporal, onde conteúdos como, 

elementos de estruturação do domínio corporal, controle da inibição voluntária, 
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relações ludo-afetivo-sociais,  elementos ludo-simbólicos e ludo-cognitivos, fazem 

parte dos conteúdos a serem aplicados. 

Estes conteúdos são importantes também para a criança com deficiência, que 

deve encontrar na escola, ações educativas comprometidas com a formação de uma 

sociedade democrática que promova o convívio com a diversidade, aprendendo a 

conviver e relacionar-se com habilidades e competências diversas, visando o 

desenvolvimento de valores éticos. Este contato com a diversidade possibilita 

aprendizagem de ambos os lados: para as crianças com deficiência, significa uma 

inserção no universo social, favorecendo seu desenvolvimento e aprendizagem, 

formação de vínculos estimuladores, confronto com a diferença e trabalho com a 

própria dificuldade e as demais crianças é possível trabalhar o respeito, igualdade, 

equidade e solidariedade, oportunizando a cidadania (BRASIL, 1998, p. 35, v. 1). 

O MEC por intermédio de sua Secretaria de Educação Especial desenvolve 

uma política que propõe a inclusão das crianças com deficiência nas instituições de 

educação infantil e assim no próximo capítulo falaremos um pouco mais sobre a 

inclusão escolar, que deve ser realizada desde a educação infantil para que haja 

uma convivência participativa por parte de todas as crianças. 

 

1.5  Inclusão Escolar 

 

“Que haja transformação, e que comece comigo.” (Marilyn 

Ferguson) 

Sassaki (1999) conceitua a inclusão social como sendo um processo de 

adaptação da sociedade para incluir pessoas com necessidades especiais e a 

preparação destas para assumir seus papeis na sociedade. 

A inclusão escolar vem sendo uma realidade cada vez mais desejada. A 

educação sem exclusão, assegurada aos portadores de necessidades educacionais 

especiais (PNEE) deu um passo considerável com a Declaração Mundial de 

Salamanca 1994 (apud Sassaki, 1999, p. 120) que diz: 

O princípio fundamental da escola inclusiva consiste em que todas as 
pessoas devem aprender juntos, não importam quais as dificuldades ou 
diferenças elas possam ter. Escolas inclusivas precisam reconhecer e 



34 
 

responder as necessidades diversificadas de seus educandos, assegurando 
educação de qualidade para todos mediante currículos apropriados, 
mudanças organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e 
parcerias com suas comunidades. 

 

No Brasil a promulgação da lei nº 9394/96, em seu Artigo 4º, determina 

―atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino‖, e, no seu Artigo 58.º, 

estabelece, que educação especial é ―a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais‖, viabilizando assim, a inclusão escolar (GOMES; 

BARBOSA, 2006, p. 85). 

O objetivo da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva é permitir o acesso, participação e aprendizagem dos alunos 

com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades nas 

escolas regulares com orientações aos sistemas de ensino e viabilizando os direitos 

dos alunos com necessidades educacionais especiais, tais como: 

 Transversalidade da educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; 

 Atendimento educacional especializado;  

 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do 

ensino;  

 Formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar;  

 Participação da família e da comunidade;  

 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 

equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e  

 Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.  

A partir dessas premissas, algumas condições legais foram construídas para 

a concretização da inclusão escolar, a fim de que a escola não seja um depósito ou 

uma segregação no ensino regular. Assim, seu princípio fundamental rege que todos 

os alunos devem ser respeitados em sua diversidade.  

No entanto, Gomes e Barbosa (2006) apontam que algumas barreiras são 

encontradas, tais como: arquitetônicas, recursos tecnológicos, financeiros e 



35 
 

materiais, falta de conhecimento e informação, despreparo do docente, 

características do próprio contexto, ações pedagógicas que não contemplam a 

diversidade, ausência de equipe de apoio, falta de atitude de pessoas envolvidas de 

forma direta ou indireta na educação. Segundo os autores, ―Trata-se de limitações 

concretas e amplamente reconhecidas. No entanto, elas não devem imobilizar a 

busca por uma escola inclusiva‖ (GOMES; BARBOSA, 2006, p. 87). 

Atitudes tomadas para que a inclusão aconteça, implica em potencializar as 

habilidades e não focar nas dificuldades, pois possuir uma deficiência não 

representa uma incapacidade, porém poderá se tornar, se a criança for privada de 

estímulos adequados ou quando é solicitado algo além de suas possibilidades de 

realização (GIL, SANTOS, BARBATO, 2010, p. 10) 

Ao verificarmos a história da Educação Física, podemos perceber a 

discriminação sofrida pelas pessoas com deficiência, algumas vezes não podendo 

ser matriculados nas escolas. Prova disso é o Decreto 21.241 de 1938 que proibia 

aos alunos cujo estado patológico impedia a participação nas aulas de Educação 

Física, de serem matriculados no ensino secundário, caracterizando aí a eugenia. 

―Uma grande bobagem, que a Educação Física, via medicina eugênica, tentou 

alcançar‖ (SOLER, 2002, p. 32). 

Em 1997 os Parâmetros Curriculares Nacionais mostram a transformação 

ocorrida com a Educação Física: 

Por desconhecimento, receio ou mesmo preconceito, a maioria dos 
portadores de necessidades especiais tendem a ser excluídos das aulas de 
Educação Física. A participação nessa aula pode trazer muitos benefícios a 
essas crianças, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento das 
capacidades perceptivas, afetivas, de integração e inserção social, que 
levam este aluno a uma maior condição de consciência, em busca da sua 
futura independência. (BRASIL, 1997, p. 31) 

 

Para que esta participação seja feita o PCN – Educação Física, (1997) 

enfatiza a importância de o professor adaptar e criar situações onde cada limitação 

proporcionará um nível de solução, pois com a percepção das possibilidades se 

permite a conseqüente potencialização (BRASIL, 1997). 

Assim o desafio da educação inclusiva é desenvolver uma pedagogia 

centrada na criança, educando a todos sem discriminação e respeitando as 

diferenças, oferecendo respostas adequadas às diversas características e 
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necessidades, solicitando apoio de especialistas e instituições quando necessário 

(BRASIL, 1998, v1, p. 36). E a atividade física em meio aquático pode ser um apoio 

viável ao desenvolvimento de crianças com deficiência, como a paralisia cerebral 

espástica, na educação infantil inclusiva, próximo capítulo a ser tratado.    

 

1.6  Atividade Física Aquática e Desenvolvimento na Educação Infantil 

Inclusiva 

 

Segundo consta no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – 

RCNEI (BRASI, 1998, v. 3), as crianças vão se movimentando e assim adquirindo 

maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das 

possibilidades de interação com o mundo. De acordo com o documento, o trabalho 

com movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações do ato 

motor, possibilitando o desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade 

incluindo uma reflexão sobre as posturas corporais envolvidas nas atividades diárias 

e também daquelas voltadas para ampliação da cultura corporal de cada criança.  

Assim, as instituições de educação infantil devem promover um ambiente 

físico e social seguro, de forma que as crianças se sintam protegidas, acolhidas e 

seguras para se arriscarem e vencerem desafios. Nesse aspecto, os objetivos 

citados neste referencial (BRASIL, 1998, v. 3, p. 27), para crianças de quatro a seis 

anos são:  

 Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, 
utilizando gestos diversos e o ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças, 
jogos e demais situações de interação; 

 Explorar diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, 
como força, velocidade, resistência e flexibilidade, conhecendo 
gradativamente os limites e as potencialidades de seu corpo; 

 Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando 
seus recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras para 
utilização em jogos, brincadeiras, danças e demais situações; 

 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento 
etc., para ampliar suas possibilidades de manuseio dos diferentes materiais 
e objetos; 

 Apropriar-se progressivamente da imagem global de seu 
corpo, conhecendo e identificando seus segmentos e elementos e 
desenvolvendo cada vez mais uma atitude de interesse e cuidado com o 
próprio corpo. 
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Nessa modalidade, a atividade realizada na água oferece diferentes 

benefícios às crianças PC espástica, tais como: relaxamento muscular, redução de 

espasmos musculares, facilitação da movimentação articular, aumento da força e 

resistência muscular em casos de excessiva fraqueza, redução da atuação da força 

gravitacional (no início do treino para marcha), melhora da consciência corporal, do 

equilíbrio e da estabilidade proximal do tronco, da autoconfiança (NORM & 

HANSON, 1998, p.07), 

Tais atividades, portanto, são de grande importância para a inclusão destas 

na educação infantil, tendo em vista o reconhecimento de tais aquisições para uma 

melhor desenvoltura nas atividades diversas no ambiente escolar e social, 

respeitando-se a diversidade e visando as potencialidades. 

Além disso, o processo de socialização sofre interferência devido às 

dificuldades de comunicação que a criança paralisada cerebral possa ter, pois a fala 

é um dos principais meios de interação social e, conseqüentemente, no processo de 

escolarização. Assim, através do ―desenvolvimento de um canal efetivo de 

comunicação é possível interagir, conhecer e intervir no potencial de aprendizagem 

da criança‖ (GIL; SANTOS; BARBATO, 2010, p. 130).  

Este entre outros déficits como coordenação motora, equilíbrio, controle 

cervical, tão importantes na inclusão, são aspectos que podem ser trabalhados nas 

atividades aquáticas com crianças PC, tendo em vista que um dos objetivos 

traçados é o trabalho respiratório, tão importante para aquisição de tais benefícios, 

possibilitando também uma melhor independência em algumas atividades como 

utilização de diversos materiais como, lápis, tesoura, cola. 

Cada criança deverá ser vista como única, em um universo infinito de 
possibilidades, sem que se estabeleça qualquer tipo de comparação, 
considerando-se que as diferenças são características evidentes de um 
indivíduo para o outro, e o educador tem o mérito de abrir e expandir o 
leque de oportunidades iguais para todas as características individuais, com 
ou sem deficiência, com objetivo de que cada um construa a sua concepção 
do mundo (BRASIL, 2003, p. 30) 

 

Nos próximos capítulos trataremos dos objetivos e da pesquisa realizada 

buscando compreender melhor o que até então foi mencionado. 
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II – OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Compreender de que forma as atividades físicas realizadas em meio aquático 

podem contribuir para o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças com 

paralisia cerebral espásticas no processo de inclusão na educação infantil. 

 

2.2 Específicos 

 Identificar os benefícios neuropsicomotores que a atividade física em meio 

aquático proporciona à criança PC espástica; 

 Compreender como a atividade física aquática contribui para o 

desenvolvimento da criança PC espástica 

 Compreender de que forma o professor de educação física poderá atuar 

nesse contexto de educação;  
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III – METODOLOGIA 

   

Essa pesquisa teve uma abordagem qualitativa, pois segundo Gonzáles Rey 

(2002), o conhecimento científico não se valida pela quantidade de sujeitos 

estudados e sim pela qualidade de sua expressão, tendo como grande desafio do 

estudo a impossibilidade de acesso direto a subjetividade.  

Assim, não se pretendeu a obtenção de resultados definitivos a serem 

tomados como referência universal e sim instigar a produção de novos momentos 

teóricos, buscando a construção de novos conhecimentos, pois, a ―produção de 

informações no trabalho de campo da investigação qualitativa é simultaneamente 

um processo de produção de idéias no qual toda nova informação adquire sentido 

para a investigação‖ (MACIEL e RAPOSO, 2010, p. 17). 

O estudo associou uma revisão bibliográfica, que é ―essencial na produção 

das idéias que terão uma expressão progressiva no curso da investigação‖ e 

entrevistas semi-estruturadas que possibilitaram o aparecimento de elementos 

importantes na construção do conhecimento, enriquecendo o problema inicial 

(MACIEL; RAPOSO, 2010, p. 81). 

A pesquisa qualitativa representa um processo permanente de produção de 
conhecimento, onde os resultados parciais se integram de forma 
permanente com novas interrogações e abrem novos caminhos à produção 
de conhecimento (p.82) 

 

3.1  Contexto da Pesquisa 

 

O contexto da pesquisa ocorreu em um centro de ensino especial o qual a 

pesquisadora trabalha, ligado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, especificamente num Programa de Educação Precoce. As informações aqui 

construídas foram decorrentes da observação da pesquisadora juntamente com a 

análise do Projeto Projeto-Pedagógico (PPP) da escola contexto. 

Encontramos na rede pública de ensino do DF o Programa de Educação 

Precoce que acompanha crianças com Síndromes, patologias diversas ou 

consideradas de risco. Este programa vai além de minimizar possíveis déficits, 

sendo também embasado na perspectiva da inserção e inclusão social dessas 
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crianças. Funciona em Centros de Ensino Especial ou em Centros de Educação 

Infantil em várias Regionais de Ensino.  

Para que o acompanhamento ocorra de forma eficaz, existe um grupo de 

pedagogos e educadores físicos, devidamente habilitados, que trabalham 

exclusivamente com essas crianças. As crianças acompanhadas no programa são 

encaminhadas por pediatras, neurologistas, fonoaudiólogos ou até mesmo pela 

comunidade. As crianças são atendidas até os quatro anos, quando dão 

terminalidade e serão incluídas na educação infantil ou no Centro de Ensino 

Especial, após avaliação psicopedagógica.  

As atividades são realizadas em salas, parquinhos fazendo com que a criança 

entre em contato com grama, areia e diversas superfícies com objetivos diversos e 

outros ambientes, visando trabalhar todos os aspectos biopsicossociais. Alguns 

centros de atendimento, também contam com o meio aquático, que otimizam o 

trabalho, favorecendo o desenvolvimento dos alunos.  

A escola em questão foi inaugurada em 17/12/1998 e oferece atendimento 

educacional especializado nas áreas de Deficiência Múltiplas, Deficiência Intelectual, 

Transtorno Global do Desenvolvimento, Educação Precoce, Educação de Jovens e 

Adultos na educação especial, Oficinas Pedagógicas e atendimento Complementar. 

O alunado é proveniente da área Norte da Ceilândia, Águas Lindas, Parque 

da Barragem, Condomínio Privê e os novos Condomínios da Ceilândia. Atende a 

aproximadamente quinhentos e cinqüenta alunos. Além das áreas de atendimento 

acima citado, oportuniza aos discentes os seguintes atendimentos complementares: 

educação artística, sala de leitura e conto, projeto horta, projeto capoeira, iniciando 

na dramatização, além dos atendimentos de educação física que faz parte da grade 

curricular.  

O interesse maior neste trabalho está voltado para o Programa de Educação 

Precoce que conta com oito salas, sendo uma de psicomotricidade, um parque com 

grama e areia, duas piscinas pequenas aquecidas, onde se pode colocar uma 

plataforma para que as crianças fiquem na posição de pé com ou sem auxílio e são 

utilizados materiais diversos como bóias de braço e cintura com e sem calça, 

brinquedos diversos, um som onde se utiliza músicas infantis, colar cervical que 

podem ser utilizados por crianças paralisadas cerebrais sem controle cervical, todos 
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os materiais são utilizados para aquisição de objetivos diversos com as crianças 

sendo que os professores de educação física, após avaliação, estabelece os planos 

de aulas para seus alunos. 

 

3.2  Participante da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com uma professora de educação física do Programa 

de Educação Precoce da escola contexto desse estudo. 

A professora, aqui denominada professora Fernanda é formada em educação 

física pela Universidade de Brasília há 10 anos, atuando na Secretaria de Educação 

do DF há 12 anos, sendo todos no ensino especial, com 9 anos no Programa de 

Educação Precoce e 4 anos com equoterapia, também na mesma rede de ensino 

público. Ela menciona o gosto pelo trabalho:  

Fernanda Eu gosto do que estou fazendo, isto é uma grande realização 
profissional. 

 

3.3  Instrumentos de construção de informações 

 

Foi realizada uma entrevista com uma professora de educação física que será 

aqui identificada como Fernanda (nome fictício), visando preservar a identidade da 

entrevistada de forma a não constrangi-la. A entrevista tornou-se mais viável, pois o 

diálogo estabelecido possibilitou, segundo Gaskell (apud DESSEN, 2009), perceber 

pontos de vista e perspectivas relevantes diante do problema. O roteiro continha 

questões que envolvem primeiramente a apresentação da entrevistada, 

posteriormente o conhecimento teórico acerca do assunto e suas considerações 

práticas, como apresentamos a seguir. 

 

DADOS PROFISSIONAIS  

Área de formação / local / tempo 

Tempo de serviço na Educação / na SEE / histórico na SEE 
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Tempo de experiência no Programa de Educação Precoce com atividade 

aquática / formação na área 

DADOS TEÓRICOS RELATIVOS À TEMÁTICA DE PESQUISA 

1- O que você entende por Paralisia Cerebral Espástica. Onde aprendeu isso? O 

que leu? Quem te ajudou? 

2- Quais são os principais déficits neuropsicomotores observados em crianças 

PC espástica? Onde aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

3- Você considera importante o atendimento em meio aquático às crianças com 

PC espastica? Quais são os benefícios observados a curto e a longo prazo? 

Onde aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

4- Em solo, quais são os ganhos observados quando a criança possui 

atendimento sistemático em meio aquático que serão posteriormente 

importantes na inclusão na educação infantil? Onde aprendeu isso? O que leu? 

Quem te ajudou? 

5- Quais os objetivos que podem ser evidenciado com a atividade física em meio 

aquático? Onde aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

6- Quais os elementos psicomotores mais evidentes com a atividade física em 

meio aquático? Onde aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

7- Quais as propriedades da água mais relevantes para que os benefícios de tais 

atividades possam ser explorados ao máximo? Por quê? Onde aprendeu isso? 

O que leu? Quem te ajudou? 

8- Qual é a temperatura ideal da água para se trabalhar com a criança com PC 

espástica? Por quê? Você conhece alguma evidência de seus benefícios? Onde 

aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

9- Você considera que as atividades em meio aquático podem auxiliar a criança 

que será incluída no ensino regular? De que forma? Onde aprendeu isso? O que 

leu? Quem te ajudou? 

10- O que sente que ainda precisa saber sobre esse tema? Como poderia 

chegar lá? Quem poderia te ajudar mais? 

EXPERIÊNCIA PRÁTICA RELATIVA À TEMÁTICA DA PESQUISA 
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1- Como atende as crianças PC espásticas? O que faz? Por que faz 

assim?  

2- O que tem dado certo? Por quê? Quem tem te ajudado? Dê exemplos  

3- O que ainda não conseguiu? O que pensa em fazer para superar as 

dificuldades? Que poderia te ajudar?  

4- Que ganhos têm percebido com essas atividades para as crianças? 

Quem tem ajudado? Dê exemplos  

5- Quais as suas características profissionais que tem contribuído para o 

desenvolvimento dessa atividade? Por quê? Como desenvolveu essas 

características? Dê exemplos  

6- Quais as características profissionais que sente que ainda falta 

desenvolver para essa atividade específica? Como poderia desenvovê-las? 

Dê exemplos  

 

A entrevista foi realizada com a utilização de um gravador a fim de que os 

dados coletados fossem transcritos na íntegra sem que houvesse esquecimento ou 

interpretações equivocadas por parte da entrevistadora. Ela possibilitou um diálogo 

mesclando teoria e prática, tornando este, um momento marcante da pesquisa.  

A entrevista com a professora teve aproximadamente 16 questões, porém no 

decorrer, foram lançadas outras perguntas decorrentes das respostas dadas pela 

entrevistada. Durante a realização da entrevista percebeu-se que a entrevistada 

permaneceu tranqüila e disposta à responder as questões, tentando ser clara em 

suas colocações e conhecedora do assunto em questão. 

Nesta etapa do trabalho objetivou-se a coleta de informações visando o 

alcance dos objetivos propostos e os dados coletados serão apresentados 

posteriormente. 

 

3.4  Estratégias de análise das informações 

 

Nesta fase realizamos uma análise do material visando à construção de 

categorias de análises com a intenção de responder aos objetivos deste estudo. 
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Esta construção através da entrevista, segundo Dessen (2009), possibilita a procura 

de sentidos, compreensão, contradições e semelhanças. 

Tanto na construção do roteiro da entrevista, como durante a realização da 

mesma, procuramos abordar sempre o tema, relacionando a teoria com a prática, 

mas para fins didáticos iniciamos com o conhecimento teórico da professora a 

respeito do tema como, paralisia cerebral espástica, principais déficits 

neuropsicomotores, benefícios a curto e longo prazo, ganhos adquiridos com o 

atendimento em meio aquático que serão importantes na inclusão na educação 

infantil, objetivos a serem alcançados com tal prática, elementos psicomotores, 

propriedades da água, temperatura, entre outras perguntas e posteriormente 

enfatizando a prática, sobre o atendimento, o que tem dado certo, o que não 

conseguiu, materiais, como superar dificuldades, características profissionais, 

exemplos, etc. 

Após a realização da entrevista foi realizada a transcrição literal da entrevista 

e assim foram estabelecidas as categorias fundamentais que expressaram os 

objetivos do estudo. E estas categorias são: 

 A água: nosso grande estímulo 

Esta categoria explora os benefícios que a água pode proporcionar através de 

suas propriedades, propagando seu poder e assim contribuindo para a melhora 

funcional da criança paralisada cerebral espástica. 

 Recursos materiais: auxiliadores 

Nesta categoria abordamos os materiais que podem ser utilizados pelos 

educadores físicos no meio aquático, conforme os objetivos a serem alcançados, 

como auxiliadores na busca dos benefícios por parte das crianças com paralisia 

cerebral espástica. 

 Recursos humanos: os motivadores 

Encontramos aqui o motivador do processo ensino-aprendizagem: o 

profissional de educação física, que deve ter conhecimento sobre o tema, buscar o 

conhecimento e trocar experiências com os demais profissionais, passível de 

dúvidas e anseios, que busca através de sua atuação pedagógica e características 
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profissionais alcançarem os objetivos propostos para aquela criança, tendo em vista 

os elementos psicomotores mais importantes para cada criança. 

 O grande beneficiado: o aluno 

Neste momento buscamos enfatizar o grande beneficiado: o aluno, 

elucidando seus possíveis déficits, os ganhos que ela pode adquirir através da 

atividade física no meio aquático e que pode contribuir para sua inclusão na 

educação infantil. 

As categorias aqui tratadas foram estabelecidas tendo em vista a associação 

dos temas a partir da fala da entrevistada, visando facilitar a compreensão do 

conteúdo. No anexo da pesquisa segue uma tabela que contêm as categorias, os 

temas e os fragmentos da entrevista. 

Na tabela constam quase todas as respostas dadas, que não estão na ordem 

da entrevista e sim divididas em categorias para facilitar a compreensão do assunto.   

No próximo capítulo apresentaremos os resultados construídos a partir da 

análise da entrevista. 
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IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo constam os resultados e sua discussão teórica, construídos a 

partir da análise da entrevista realizada, oportunizando contemplar os benefícios que 

a atividade física em meio aquático proporciona às crianças paralisadas cerebrais 

espásticas visando à inclusão destas na educação infantil. 

A importância da realização desta pesquisa por meio da entrevista realizada 

com a professora de educação física do Programa de Educação Precoce, foi mostrar 

que a atividade física em meio aquático para crianças com paralisia cerebral 

espástica, promove benefícios que não se limitam apenas ao momento da aula de 

educação física, mas sim, se propaga a sua inclusão na educação infantil, sendo 

então um recurso pedagógico viável, que contribui para o desenvolvimento do ser 

bio-psico-social. 

Para entendermos melhor de que forma a atividade física em meio aquático 

contribui para a aquisição de benefícios neuropsicomotores por parte da criança 

paralisada cerebral espástica, a fim de possibilitar sua inclusão na educação infantil, 

neste momento, retornaremos às quatro categorias construídas na metodologia: A 

água: nosso grande estímulo; Recursos materiais: auxiliadores; Recursos humanos: 

os motivadores e o grande beneficiado: o aluno. 

Estas categorias serão agora discutidas a partir do referencial teórico e das 

informações construídas através da entrevista com a professora de educação física. 

 

4.1  A água: nosso grande estímulo 

 

Nesta categoria, buscamos mostrar a água como o grande estímulo para a 

aquisição dos benefícios neuropsicomotores proporcionados através de suas 

propriedades para crianças paralisadas cerebrais espásticas. A água foi mencionada 

pela entrevistada muitas vezes, ressaltando o ganho da criança com a sua 

utilização. 

Fernanda O ganho no meio aquático é muito grande. Porque a água 
proporciona novas experiências motoras e sensoriais aos alunos 
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com paralisia cerebral. 

Através das propriedades da água a professora especificou que é possível 

amenizar os déficits apresentados pela criança com paralisia cerebral espástica, 

colaborando com a melhoria do seu quadro, pois proporciona relaxamento, 

alongamento e movimentação, tão importante para estas crianças. 

Fernanda A água tem a propriedade de relaxamento muscular, é um 
ambiente que facilita a movimentação das grandes e pequenas 
articulações, auxilia na amplitude de movimento, o que fora do 
meio aquático seria até um pouco complicado, auxilia também 
num melhor posicionamento desta criança. (...) A água também 
facilita o alongamento e a movimentação, que as crianças não 
possuem por conta da paralisia cerebral. 

 

Dentre as propriedades da água existentes, a professora enfatizou a 

profundidade, empuxo e a temperatura, pois estas proporcionam grandes benefícios.  

Fernanda Profundidade da água, temperatura e empuxo. A gente sabe que a 
temperatura ideal vai fornecer um maior relaxamento muscular e 
diminuição do tônus. A profundidade influencia no empuxo e 
também na ação da ativação circular que vai provocar relaxamento 
e possibilidade de mudança de tônus na criança.  

 

Quanto à temperatura, encontramos na literatura poucas informações 

precisas para a educação física e sim mais voltada para um trabalho terapêutico. A 

professora considera entre 25º C e 30ºC o ideal. 

Fernanda Já li estudos que falam entre 20ºC e 30ºC graus, outros confirmam 
uma temperatura maior como benéfica. É uma questão ainda 
contraditória, mas aí a gente entra de novo na realidade de cada 
criança. Uma criança pequena, um bebê, tem pouca gordura 
corporal, se movimenta pouco, com a temperatura muito baixa ela 
teria uma hipotermia. Sempre devemos buscar o benefício da 
criança, mas se a temperatura muito alta provocar um grande 
relaxamento e a criança acabar dormindo também teremos perda 
daquele atendimento e é este ponto de controle que a gente tem 
que ter. Então acredito que a temperatura ideal para o nosso local 
de atendimento fica em torno dos 25ºC a 30ºC graus. 

 

Quanto à prática, mencionou uma temperatura de 25ºC a 30ºC sendo o 

suficiente para promover um relaxamento. Estudos são realizados para verificar qual 
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temperatura da água seria ideal nas atividades terapêuticas, mas de acordo com a 

experiência dela é necessário se atentar ao clima, condições física da criança, 

estrutura da piscina, se é coberta ou não, todos estes sendo fatores que podem 

influenciar no atendimento desta criança. 

Para Norm e Hanson (1998) a temperatura ideal para exercícios vigorosos 

está entre 28ºC e 30ºC e quando são realizados exercícios terapêuticos, que não é o 

caso do trabalho do educador físico, a temperatura deve estar entre 33ºC e 35ºC.  

Trabalhar em temperaturas na faixa dos 28º e 30ºC permite ao corpo reagir 
naturalmente e alcançar os benefícios do condicionamento físico, sem a 
preocupação de conservar o calor ou de superaquecer (AEA, 2001, p. 141). 

 

Assim, a água segundo Aidar, et al (2007), seria facilitadora, já que pelo 

princípio de Arquimedes promove a flutuação, proporcionando relaxamento, 

fortalecimento dos músculos enfraquecidos, mobilidade articular entre outros 

benefícios. 

A água ainda estimularia a circulação periférica, facilitando o retorno venoso 
e melhorando a respiração, oferecendo um efeito massageador, 
estimulando uma melhor contração muscular e promovendo uma melhora 
na postura (AIDAR, et al, 2007, p. 380). 

 

4.2  Recursos materiais: auxiliadores 

 

A utilização de materiais diversos como as bóias, plataforma, escada, 

brinquedos variados, ajudam na realização da aula, viabilizando a aquisição de 

respostas por parte das crianças, como por exemplo, maior segurança e assim 

confiança, dando maior liberdade de movimentos, maior independência, melhor 

controle de tronco e cervical, realizando ajustes posturais, facilitando também a 

expansão do pulmão contribuindo para a melhora respiratória. 

Fernanda Dentro do meio aquático você pode aproveitar todos os benefícios 
que ele traz e lançar mão de vários instrumentos e objetos para 
conseguir trabalhar com o PC, um exemplo é a utilização da cama 
submersa: se pode brincar de pular na cama, abaixar, levantar, 
brincar de roda, dentro do meio aquático se pode jogar bola, 
mudar de posições pra poder buscar um brinquedo.  

(...) A criança sente a segurança que ela necessita pra poder 
querer se movimentar, ela consegue andar na cama, pisando na 
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cama como se ela estivesse pisando no solo. 

Exatamente pra independência da criança e estimulo do controle 
de tronco e cervical. Porque quando ela está na bóia há a 
necessidade de ajuste postural, ela automaticamente esta 
acionando os músculos cervicais e do tronco. A bóia circular ajuda 
também no deslocamento dentro da piscina. 

 

Os materiais para serem utilizados são muitos, existindo os equipamentos de 

assistência, entre outros, que auxiliam a movimentação, possibilitando aumentar a 

amplitude articular. ―Material flutuante pode ser utilizado para aumentar a amplitude 

de movimento de uma articulação de uma eficiência somente funcional à eficiência 

máxima‖ (NORM E HANSON, 1998, p. 30). 

Portanto, os materiais podem ser utilizados com o propósito de auxiliar o 

professor de educação física na busca dos benefícios proporcionados pela atividade 

física em meio aquático, fornecendo maior segurança, conforto, suporte, 

independência, entre outros. 

 

4.3  Recursos humanos: os motivadores 

 

Esta categoria foi selecionada para podermos visualizar melhor como a 

atuação do professor de educação física pode favorecer o desenvolvimento 

neuropsicomotor de crianças paralisadas cerebrais espásticas. 

Através da pesquisa podemos perceber a importância do profissional de 

educação física, que deve estar sempre atualizado e informado sobre seu aluno, 

conhecendo sua patologia, sendo acessível às trocas com outros professores, 

estabelecendo objetivos compatíveis e buscando a aquisição dos elementos 

psicomotores necessários em determinada situação. Segundo a entrevistada a 

prática associada à teoria torna a atuação pedagógica mais satisfatória. 

Fernanda Na prática, também junto com a teoria, sempre a associação dos 
dois. Quando se tem a possibilidade de conhecimento na teoria e 
você vivencia na prática, pode até discutir alguns autores, você 
pode falar “ não é bem a realidade do que a gente vive” porque 
cada lugar vai ter sua realidade, mas se tiver o conhecimento pra 
poder chegar a prática é muito importante, sempre.  
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As trocas realizadas entre os professores também favorecem ganhos por 

parte dos alunos. 

Fernanda A gente tem uma equipe muito boa trabalhando em conjunto, 
vários professores, cada um tem sua experiência, muitos 
professores que vieram de lugares diferentes, estudaram em 
lugares diferentes, tiveram formação diferenciada e a troca que a 
gente tem dentro do centro é o que faz com que o grupo ganhe e 
existe a questão da sensibilidade, um professor percebe uma 
coisa o outro percebe outra e assim conversamos: “olha, acho que 
eu percebo isso, o déficit desse talvez seja mais nesta área ou a 
questão dele também seja mais o cognitivo” o que a gente não 
pode esquecer de colocar que a criança PC é um ser, então a 
gente tem que aprender a respeitar esta questão da limitação 
cognitiva. O trabalho em grupo ajuda no progresso desta criança.  

Assim, o conhecimento sobre a patologia juntamente com os principais 

déficits neuropsicomotores é fundamental para uma atuação pedagógica que se 

aproxime das possibilidades da criança.  

Conhecer as condições de desenvolvimento de um novo aluno é de 
fundamental importância para o educador. Na maioria das vezes, o laudo 
médico não nos informa diretamente como a criança se locomove, alimenta-
se ou comunica-se. Por esse motivo, é imprescindível buscar informações 
sobre a patologia, assim como refletir sobre a nossa ação pedagógica e 
aproximá-la das possibilidades da criança (GIL, SANTOS, BARBATO, 2010, 
p. 127).  

 

Portanto, ao conhecer a patologia e seus principais déficits é possível realizar 

planejamentos que condiz com a realidade da criança viabilizando suas 

potencialidades e minimizando suas dificuldades. Todas estas informações 

juntamente com o conhecimento sobre o desenvolvimento normal de uma criança 

facilita a avaliação e a construção do planejamento e planos de aula. 

Na sua prática é importante que o professor inicialmente realize a avaliação 

da criança, possibilitando conhecer a realidade desta e assim partir para o 

planejamento dos objetivos a serem alcançados no decorrer dos atendimentos, que 

segundo a entrevistada são os mesmos do trabalho realizado em solo como, 

coordenação motora global, melhora do tônus, alongamento, controle cervical e de 

tronco, buscando a aquisição de elementos psicomotores tais como, esquema 

corporal, organização espaço-temporal, coordenação visomotora, audiovisual e 
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motora ampla, tônus, lateralidade e partindo para a escolha das atividades a serem 

realizadas.  

A avaliação ajuda o professor a identificar as necessidades pessoais e as 

condições médicas do aluno, abrindo um canal de comunicação entre professor e 

médico, possibilitando melhor conhecimento acerca do aluno e suas limitações 

físicas, bem como fatores de risco, assim como se atentar para informações úteis 

como a utilização de medicamentos que podem afetar, como por exemplo, a 

freqüência cardíaca, tanto em repouso como em atividade. A partir daí, o professor 

realiza a elaboração do programa de exercícios específicos, estabelecendo objetivos 

a curto, médio e longo prazo. É necessário também a reavaliação que permite 

perceber os progressos obtidos ajudando o professor a readaptar o programa caso 

necessário. ―Ao planejar um programa de fitness aquático, é indispensável que o 

instrutor desenvolva um trabalho seguro, eficaz e divertido para os alunos‖ (AEA, 

2001, p. 171; 172; 196; 201). 

Os procedimentos a serem tomados durante as aulas são imprescindíveis 

para o alcance dos objetivos propostos e assim buscar os benefícios em prol da 

criança. Segundo a professora sua aula é composta de aproximação, adaptação, 

parte mais ativa da aula e relaxamento. Durante a aula realizam-se atividades 

diversas, oportunizando assim a vivencia de movimentos e o desenvolvimento da 

linguagem por meio de diálogos e cantos, tão importante para a criança paralisada 

cerebral, pois segundo Gil, Santos e Barbato (2010, p. 129): 

Os problemas motores decorrentes da Paralisia Cerebral que mais 
interferem na comunicação estão relacionados à emissão vocal. As 
alterações na postura, no controle dos movimentos do maxilar, lábios e 
língua, e na respiração implicam dificuldades na fonação, articulação e 
prosódia. 

 

Quanto às características do professor é fundamental que se tenha 

conhecimento através de estudos e pesquisas, sempre buscando aperfeiçoamento, 

conhecer novas técnicas, sensibilidade e gostar do que faz. 

Para fechar esta categoria enfatizamos a importância do professor de 

educação física atuando no meio aquático, pois segundo a entrevistada:  

Fernanda Para o atendimento no meio aquático o profissional de educação 
física é o com melhor formação para tal, sem dúvida, ele tem um 
grande conhecimento. (...) Então, como tais, eles tem condições 
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total de estarem trabalhando com os alunos paralisados cerebrais  

 

Segundo Soler (2002, p. 20), o professor de educação física deve: 

Criar desequilíbrios, apresentando a seu aluno, o novo e o desconhecido, 
pois diante do desafio, a criança tende a assimilar o conhecimento, 
utilizando os recursos motores e mentais que possui. 

  

4.4  O grande beneficiado: o aluno 

 

Para iniciarmos esta categoria devemos conhecer o nosso aluno, 

primeiramente tendo conhecimento de sua patologia. A professora resumiu muito 

bem a definição de paralisia cerebral espástica, sua classificação e os principais 

déficits a ela associada, corroborando para um melhor planejamento das aulas a 

serem ministradas a estas crianças, em prol do seu desenvolvimento. Assim, seu 

conhecimento condiz com o que foi relatado posteriormente na revisão bibliográfica. 

Fernanda A paralisia cerebral é uma lesão única que acontece no córtex 
cerebral da criança, pode se dá antes, durante ou após o parto. Ela 
é uma doença não progressiva, ou seja, ela não progride e traz 
seqüelas a qualquer parte motora com mudanças no tônus, que fica 
aumentado, e isso afeta a ação motora da criança. Uma criança 
com PC pode ter um lado do corpo paralisado, a hemiplegia, ou 
somente os membros inferiores, a paraplegia ou também os 
quatros membros a quadriplegia. Essa classificação será dada 
conforme a lesão e após avaliação dos déficits motores. 

Na verdade o que acontece com a paralisia cerebral espástica é um 
corte entre o que o cérebro quer fazer, manda e o que o músculo 
deveria fazer, então o músculo não responde ao comando mesmo o 
cérebro mandando. 

 

Segundo Gil, Santos, Barbato (2010, p. 129) ―a criança com Paralisia 

Cerebral apresenta anormalidades no tônus, na postura e movimento, que 

modificam suas habilidades de experienciar, explorar e interagir no mundo‖. E 

segundo a professora Fernanda os principais déficits são: perda de movimentos e 

amplitude das grandes articulações, de coordenação motora, déficits sensório- 

motor, espasmos, dores, entre outros.  
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O aluno em questão possui segundo a entrevistada e as referencias 

bibliográficas dificuldades de posicionamento devido ao seu padrão espástico, que 

contribuem para a diminuição da movimentação, dificultando a realização de 

atividades de vida diária. Estes déficits, segundo a professora, aumentam após o 

primeiro ano de vida da criança. 

Fernanda A criança com paralisia cerebral espástica tem uma significante 
alteração na movimentação e alteração do tônus, ela tem perda ou 
diminuição de movimentos, principalmente nas grandes 
articulações, então isso impede que ela vivencie os movimentos.  

 

Gil, Santos, Barbato (2010, p. 128 e 129) informam que a paralisia cerebral é 

de caráter irreversível, porém, existem adaptações e intervenções que buscam 

favorecer o desenvolvimento das potencialidades e minimizar as dificuldades 

encontradas pelas pessoas paralisadas cerebrais e assim, promovendo autonomia, 

independência e participação na sociedade. 

Uma destas intervenções pode ser a atividade física em meio aquático que 

promove benefícios a longo, médio e curto prazo, como nos informa a professora 

entrevistada.  

Fernanda A curto prazo a gente percebe, ganho na amplitude de movimento, 
diminuição do quadro da espasticidade, melhora das capacidades 
motoras, como, coordenação motora ampla, lateralidade, 
orientação espacial, equilíbrio, melhora sensório-motora e a 
possibilidade de ganho de movimento voluntário e diminuição dos 
movimentos involuntários. 

A longo prazo, a possibilidade de controle dos espasmos 
musculares, a possibilidade de ganho de movimentos como: 
controle cervical e de tronco, preensão, sentar, rolar, engatinhar, 
ficar de pé, marcha, melhora na qualidade dos movimentos 
voluntários, coordenação motora geral também é beneficiada uma 
melhor expectativa de independência na realização de atividades 
de vida diária. 

 

Uma informação relevante fornecida pela professora entrevistada foi com 

relação à importância da experimentação que deve ser proporcionada à criança. 

Então relembramos Arroyo, Oliveira (2007) que também consideram a oportunidade 

de experimentação, movimentação e exploração do ambiente facilitador da 

aprendizagem e do desenvolvimento motor. 
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Com a aquisição de benefícios diversos informados no referencial teórico e 

pela professora Fernanda (nome fictício), tais como, relaxamento muscular, redução 

da sensibilidade à dor e dos espasmos musculares, facilitação da movimentação 

articular, melhora respiratória, dos ajustes posturais, liberdade de movimentos, é 

possível transferir tais benefícios para a realização de atividades propostas na 

educação infantil, favorecendo assim a inclusão da criança paralisada cerebral 

espástica. Através de informações da entrevistada o programa o qual faz parte 

possui o feedback de professores da educação infantil quanto a estas 

considerações. 

Fernanda As professoras da educação infantil sempre relatam que as 
crianças que são provenientes da Educação Precoce têm uma 
maior facilidade de adaptação e participam ativamente nas 
atividades em sala de aula. 

Assim, através do tempo de experiência da professora Fernanda com 

crianças paralisadas cerebrais espásticas, pode-se perceber que os ganhos 

adquiridos por estas, através da atividade física em meio aquático, realizado por 

profissional qualificado que aproveitam corretamente as propriedades que a água 

fornece, são enriquecedores para quando esta criança for incluída na educação 

infantil, pois segundo a entrevistada: 

Fernanda As atividades realizadas no solo serão facilitadas pela melhora da 
motricidade e quando esse mesmo PC for vivenciar estes 
movimentos tão comuns, tão corriqueiros dentro da educação 
infantil, mesmo com o déficit motor causado pela paralisia cerebral 
a criança poderá se aproximar da realidade destes movimentos, ela 
não terá tantas dificuldades de adaptação.  

Na educação infantil quando a professora falar “vamos brincar de 
rolar”, ela já rolava dentro da piscina, “agora vamos brincar de 
escravos de Jó”, ela já vivenciou uma gama de movimentos dentro 
do meio aquático que será lembrado pelo córtex cerebral do que a 
criança vivenciou e por isso não vai ser tanta novidade, apesar das 
limitações da paralisia, e aí cabe ao professor dentro da educação 
infantil adaptar o ambiente para as necessidades do aluno com 
paralisia. 

Com certeza. Dentro de todas as experiências neuropsicomotoras 
vivenciadas e com a melhora das habilidades psicomotoras, o aluno 
tem um uma maior possibilidade de adaptação no ensino regular, 
isso será refletido positivamente durante o processo ensino-
aprendizagem dessa criança. 
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Portanto, a atividade física tendo a água como facilitadora, promove uma 

flutuação que proporciona maior relaxamento, fortalecimento de músculos 

enfraquecidos, maior mobilidade articular, menor estresse biomecânico, auxílio e 

resistência aos movimentos. Com esta prática ainda podemos observar a melhora 

da circulação periférica e assim favorecendo o retorno venoso, melhorando a 

respiração, estimulando a contração muscular e oportunizando uma melhora 

postural, além de possibilitar melhor convívio social (AIDAR et al, 2007). 

Um estudo realizado por Aidar et al (2007) sobre atividades aquáticas para 

portadores de paralisia cerebral severa e a relação com o processo ensino-

aprendizagem chegou à seguinte conclusão:  

Os resultados encontrados no estudo inferem tendências no sentido de que 
a prática de exercícios físicos aquáticos demonstra indícios de contribuição 
na melhora motora, com conseqüente melhoria na função social, trazendo 
uma maior independência para a criança portadora de PC (AIDAR et al, 
2007, p. 377). 

 

Para finalizar esta categoria, vamos visualizar um exemplo vivenciado pela 

entrevistada? 

Fernanda Eu tenho uma criança que já tem 3 anos, é um paralisado cerebral 
espástico grave e que ele não tem nem controle cervical, atendê-lo por 
muitas vezes em cima do colchonete não é bom pra ele, porque ele já 
passa deitado a maior parte do tempo na cama dele ou no carrinho. No 
meio aquático posso colocá-lo em pé dentro da bóia e coloco o colar 
cervical e ele fica na posição vertical. Ele vivencia esta sensação. Esta 
criança espástica poderá ser deslocada pra frente, pra trás, para os 
lados, então ele se sente diferente porque, como ele fica só deitado, a 
ação da gravidade comprime seu pulmão e quando ele fica em pé já 
não existe esta ação então ele consegue expandir o pulmão. Nesta 
posição também é possível movimentar passivamente seus braços, 
suas pernas, mãos e dedos.   

 

 Neste exemplo podemos perceber a possibilidade de movimentos, mesmo 

que de forma passiva, que a criança paralisada cerebral espástica pode vivenciar no 

meio aquático e com esta vivência é possível que ocorra a neuroplasticidade, como 

nos informa a entrevistada. 

Fernanda Ele vai melhorar com a vivência de movimento, será minimizados 
os déficits motores e cognitivos e na prevenção e isto vai 
influenciar na neuroplasticidade.  
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Assim, segundo informações da professora e estudos realizados, a água 

possibilita resultados benéficos no cotidiano da criança, que mesmo em alguns 

casos de forma passiva, vivencia através do relaxamento proporcionado, alívio de 

suas tensões e diminuição das dores.  

Quando questionada sobre a satisfação desta criança, ela enfatiza 

novamente a importância dada ao relaxamento e suas conseqüências. 

Fernanda (...) a possibilidade de se movimentar mesmo que passivamente é muito 
boa e a água traz um relaxamento muscular que alivia as tensões e 
diminui as dores. 

 

No entanto, torna-se importante em trabalhos posteriores a realização de 

pesquisas mais voltadas para a educação física, pois grande parte da literatura está 

voltada para a terapia. Como bem colocou a professora Fernanda quando 

questionada sobre o conhecimento adquirido através dos livros, se havia dificuldade 

em encontrá-los: 

Fernanda Na área da educação física existem poucas pesquisas sobre a 
atividade aquática para alunos com NEE, mas eu percebo a 
educação física é muito rica e ela tem um trabalho aquático visando 
às crianças sem lesões neurológicas, mas todo esse conteúdo dá 
pra ser transferido também pra realidade das crianças portadoras 
de necessidades. Então o que o meio aquático oferece também  é 
bom para os PC. O meio aquático vai ter as mesmas qualidades 
pro portador de necessidades especiais, o que será diferente são 
as adaptações. 
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V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que a atividade física por si só é um recurso que favorece a 

melhora funcional da pessoa com paralisia cerebral espástica, associada com o 

meio aquático transforma-se em benefícios adquiridos de forma mais agradável, 

estimulante, facilitador e educativo. Sendo claro que este não deve ser o único 

recurso para se obter bons resultados, mas sim como parte de um programa de 

educação neuropsicomotora. 

As crianças com paralisia cerebral espástica, devido a todos os 

comprometimentos neuropsicomotores que afetam suas ações musculares, 

coordenação, equilíbrio, postura entre outros, podem encontrar na atividade física 

em meio aquático através das propriedades físicas da água, como, a densidade 

relativa ou gravidade específica, flutuação, viscosidade, pressão hidrostática, calor 

específico, arrasto entre outros, além de condições adequadas da piscina 

juntamente com a atuação de um educador físico que planeje de forma adequada 

respeitando a individualidade biológica, os possíveis medos, enfim, que sejam 

sensíveis às necessidades de cada um, estímulo para conquistarem uma melhora 

funcional. 

Através da revisão bibliográfica e da análise da entrevista realizada, conclui-

se que a atividade física em meio aquático quando bem orientado por um 

profissional de educação física, respeitando todos os aspectos importantes para um 

planejamento adequado, promove vários benefícios às crianças com paralisia 

cerebral espástica, tais como, a diminuição dos comprometimentos motores, 

promove relaxamento, melhora do tônus da postura, do equilíbrio, coordenação, 

reduz os espasmos além de contribuir para uma melhora da auto-estima, da 

autoconfiança, alegria, entusiasmo e assim, viabilizando a inclusão destas crianças 

na educação infantil. 

Portanto, a atividade física deve ser uma ação feita por todos, visando a 

melhoras motoras, sociais e mentais e para todos buscando alegria, diversão, 

prazer, socialização, recreação, aprendizagem e saúde, onde a prática de jogos e 

brincadeiras facilitaria o desenvolvimento cognitivo e motor através da oportunidade 

de se trabalhar e assim melhorar a coordenação, o equilíbrio e preensão de objetos 
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e possibilitando a melhora da atenção das crianças com paralisia cerebral (AIDAR et 

al, 2007).  

A atividade física associada ao meio aquático para pessoas com paralisia 

cerebral seria um facilitador devido às propriedades já mencionadas anteriormente, 

pois as respostas aos exercícios seriam melhores na água do que aquelas em terra. 

Estas atividades demonstram serem importantes para o processo ensino-

aprendizagem e podem promover maior independência e habilidade manual e assim 

a conseqüente participação social de forma mais efetiva às crianças com paralisia 

cerebral. 

No entanto, a criança paralisada cerebral espástica pode ir para a educação 

infantil sem o trabalho prévio no meio aquático, mas, os benefícios apontados pelos 

autores no decorrer do trabalho e os resultados da entrevista realizada e analisada 

demonstram que os exercícios físicos praticados na água tendem a melhorar a 

função social e as habilidades motoras desta criança, facilitando seu processo de 

alfabetização. 

Porém no decorrer do trabalho, dúvidas e anseios me rondavam, tais como: 

Como receber o feedback da educação infantil quanto ao trabalho realizado 

na água, em que aspectos esta prática facilita a inclusão desta criança, já que não 

há professor de educação física na educação infantil? 

Como suprir a carência de estudos nesta área, pois temos muitas 

informações no quesito terapia. E na educação psicomotora? 

Qual a temperatura ideal? 

Como realmente comprovar que houve a neuroplasticidade através da 

atividade física em meio aquático? 

O profissional de educação física não seria fundamental na educação infantil, 

já que a princípio, nesta fase, a educação psicomotora é tão importante? 

Percebo que a educação física se preocupa muito com esporte de 

rendimento, talentos, competições, mas ela possui uma área muito interessante e 

linda de se conhecer e que precisa de mais estudos para que haja melhor atuação 

por parte dos professores e assim conquistarmos nossa recompensa maior: a 
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satisfação de nossos alunos. Esta é a garantia de um trabalho feito com amor, 

responsabilidade, competência, conhecimento. 
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Anexo A – Carta de Apresentação 

 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 

A(o) Diretor(a) 

Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia 

De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

 

Senhor (a), Diretor (a), 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de 

realização do curso de Epecialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar, pela Universidade Aberta do Brasil - UAB.  

No momento estamos iniciando a fase de construção das monografias que 

representam requisito parcial para a conclusão do curso. Para elas, exige-se a realização de 

um estudo empírico sobre temas relacionados à inclusão no contexto escolar, cujas 

estratégias metodólgicas podem envolver: entrevista com colegas, pais ou outros 

participantes; questionários; observação; e análise documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática 

pedagógica refletida e transformadora, tendo como conseqüência uma educação inclusiva.  
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Informo que a realização das coletas de dados para as pesquisas na Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal foi autorizada pela Secretaria de Educação por meio do ofício nº. 

.......... DEM datado de 28/10/2010. 

Esse trabalho específico será realizado pela professora/cursista Glaucia Fernanda 

Rodrigues da Cunha sob orientação da Prof.ª Dra. Mírian Barbosa Tavares Raposo. O tema é 

atividades aquáticas e inclusão na educação infantil: benefícios neuropsicomotores para 

crianças com paralisia cerebral espástica, o que torna a escola sob sua direção contexto 

propício para construção de conhecimentos na área.  

Nesse sentido, venho solicitar sua contribuição e autorização para o desenvolvimento 

dessa pesquisa no Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia. Asseguramos que os aspectos 

de ordem ética – garantia de sigilo das entrevistas e observações e autorização para 

utilização do gravador – serão rigorosamente respeitados em todas as atividades propostas. 

 Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores 

esclarecimentos pelo e-mail diva@unb.br   

 

Atenciosamente, 

 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar 

 

 

 

mailto:diva@unb.br
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Anexo B –  Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Senhora Professora, 

Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do Brasil - Universidade de 

Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo sobre atividades aquáticas e inclusão na educação infantil: 

benefícios neuropsicomotores para crianças com paralisia cerebral espástica. Este estudo poderá fornecer às 

instituições de ensino subsídios para o planejamento de atividades com vistas à promoção de condições 

favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de 

formação continuada dos professores nesse contexto de ensino.  

Constam da pesquisa entrevista (gravada em áudio) com professor de Educação Física do Programa 

de Educação Precoce no intuito de compreender de que forma a atividade física realizadas em meio aquático 

podem contribuir para o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças com paralisia cerebral espásticas no 

processo de inclusão na educação infantil. Para isso, solicito sua autorização para participação no estudo. 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer 

momento que desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo a você. Asseguro-lhe que sua identificação não 

será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo analisados 

coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo telefone 96185326 

ou no endereço eletrônico glauciafernandab@gmail.com. Se tiver interesse em conhecer os resultados desta 

pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, 
----------------------------------------------- 

Glaucia Fernanda Rodrigues da Cunha 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 
Nome: ____________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________  
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Apêndice A – Transcrição da entrevista com a educadora física 

DADOS PROFISSIONAIS  

Área de formação / local / tempo: sou formada em Educação Física pela 

Universidade de Brasília. Tenho uma formação já de 10 anos em Educação 

Física 

Tempo de serviço na Educação / na SEE / histórico na SEE:  

Entrevistada: São 12 anos que eu tenho de atuação dentro da SEE. Todos 

estes 12 anos foram de trabalho dentro da educação especial, praticamente 

todos os anos, 9 anos são dentro do Programa de estimulação precoce e os 

outros 4 são dentro do atendimento de Equoterapia também na mesma rede 

de ensino pública. 

Tempo de experiência no Programa de Educação Precoce com atividade 

aquática / formação na área:  

Entrevistada: São 9 anos de atuação 

DADOS TEÓRICOS RELATIVOS À TEMÁTICA DE PESQUISA 

1- O que você entende por Paralisia Cerebral Espástica. Onde aprendeu isso? 

O que leu? Quem te ajudou? 

Entrevistada: A paralisia cerebral (PC) é uma lesão única que acontece no 

córtex cerebral da criança, pode se dá antes, durante ou após o parto. Ela é 

uma doença não progressiva, ou seja, ela não progride e traz seqüelas a 

qualquer parte motora com mudanças no tônus, que fica aumentado, e isso 

afeta a ação motora da criança. Uma criança com PC pode ter um lado do 

corpo paralisado, a hemiplegia, ou somente os membros inferiores, a 

paraplegia ou também os quatros membros a quadriplegia. Essa 

classificação será dada conforme a lesão e após avaliação dos déficits 

motores. 

Pesquisadora: E este conceito você aprendeu aonde? 

Entrevistada: Através dos estudos, da faculdade, livros didáticos, pesquisas 

cientificas principalmente.  

Pesquisadora: Alguém te ajudou, também? 
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Entrevistada: Outros profissionais com quem trabalhei me auxiliaram com 

suas experiências, principalmente durante a prática, foi a prática que me 

trouxe grande ensinamento sobre a paralisia cerebral espástica. 

2- Quais são os principais déficits neuropsicomotores observados em crianças 

PC espástica? Onde aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

Entrevistada: Cada criança é uma criança. Cada quadro é um quadro. Como 

já havia dito a paralisia não progride, mas a espasticidade e diminuição da 

movimentação dos membros evoluem o que causa a impossibilidade ou 

dificuldade de realização das atividades de vida diária. O PC se torna 

dependente de outros. 

Pesquisadora: E toda esta sua observação você aprendeu aonde? 

Entrevistada: Nos estudos, no aprendizado didático, na teoria e 

principalmente associado à prática, a prática foi me ajudando a compreender 

os tipos de paralisia espástica que existem, suas divisões, os níveis. Tudo 

isso associando a teoria com conhecimento na prática, a prática foi muito 

importante 

3- Você considera importante o atendimento em meio aquático às crianças com 

PC espástica? Quais são os benefícios observados a curto e a longo prazo? 

Onde aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

Entrevistada: Sim. O ganho no meio aquático é muito grande. Porque a água 

proporciona novas experiências motoras e sensoriais aos alunos com 

paralisia cerebral. Durante o primeiro ano, a criança apresenta poucos 

déficits motores, mas após o 1º ano essa criança começa a apresentar 

vários outros déficits que são: a diminuição de ADM, a perda de movimento 

nas grandes articulações e dores, a espasticidade aumenta bastante, então 

o meio aquático colabora na melhora do quadro desta criança.  

Pesquisadora: Por Quê? 

Entrevistada: A água tem a propriedade de relaxamento muscular, é um 

ambiente que facilita a movimentação das grandes e pequenas articulações, 

auxilia na amplitude de movimento, o que fora do meio aquático seria até um 

pouco complicado, auxilia também num melhor posicionamento desta 
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criança. São crianças que tem uma dificuldade de posicionamento pelo 

padrão que elas possuem.  A água também facilita o alongamento e a 

movimentação, que as crianças não possuem por conta da paralisia 

cerebral. 

Pesquisadora: E assim mais específico, os benefícios a curto prazo? 

 Entrevistada: A curto prazo a gente percebe, ganho na amplitude de 

movimento, diminuição do quadro da espasticidade, melhora das 

capacidades motoras, como, coordenação motora ampla, lateralidade, 

orientação espacial, equilíbrio, melhora sensório-motora e a possibilidade de 

ganho de movimento voluntário e diminuição dos movimentos involuntários. 

Pesquisadora: E a longo prazo? 

Entrevistada: A longo prazo, a possibilidade de controle dos espasmos 

musculares, a possibilidade de ganho de movimentos como: controle 

cervical e de tronco, preensão, sentar, rolar, engatinhar, ficar de pé, marcha, 

melhora na qualidade dos movimentos voluntários, coordenação motora 

geral também é beneficiada uma melhor expectativa de independência na 

realização de atividades de vida diária. 

Pesquisadora: E onde é que você aprendeu esta? 

Entrevistada: Na prática, também junto com a teoria, sempre a associação 

dos dois. Quando se tem a possibilidade de conhecimento na teoria e você 

vivencia na prática, pode até discutir alguns autores, você pode falar ― não é 

bem a realidade do que a gente vive‖ porque cada lugar vai ter sua 

realidade, mas se tiver o conhecimento pra poder chegar a prática é muito 

importante, sempre. 

4- Em solo, quais são os ganhos observados quando a criança possui 

atendimento sistemático em meio aquático que serão posteriormente 

importantes na inclusão na educação infantil? Onde aprendeu isso? O que 

leu? Quem te ajudou? 

Entrevistada: Na verdade o que acontece com a paralisia cerebral espástica 

é um corte entre o que o cérebro quer fazer, manda e o que o músculo 

deveria fazer então o músculo não responde ao comando mesmo o cérebro 
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mandando, mas com a vivência do meio aquático, a neuroplasticidade se dá 

de melhor forma. A neuroplasticidade é a possibilidade de outras áreas 

cerebrais atuarem substituindo aquelas que foram lesionadas. Então as 

atividades realizadas no solo serão facilitadas pela melhora da motricidade e 

quando esse mesmo PC for vivenciar estes movimentos tão comuns, tão 

corriqueiros dentro da educação infantil, mesmo com o déficit motor causado 

pela paralisia cerebral a criança poderá se aproximar da realidade destes 

movimentos, ela não terá tantas dificuldades de adaptação. 

Pesquisadora: Você consegue assim, ter um, no caso, feedback da 

educação infantil com relação a, você realizou a atividade física no meio 

aquático com ela, né, e aí ela foi pra educação infantil, você possui um 

feedback ou é difícil? 

Entrevistada: Não é difícil. Dentro do meio aquático você pode aproveitar 

todos os benefícios que ele traz e lançar mão de vários instrumentos e 

objetos para conseguir trabalhar com o PC. Um exemplo é a utilização da 

cama submersa: se pode brincar de pular na cama, abaixar, levantar, brincar 

de roda, dentro do meio aquático se pode jogar bola, mudar de posições pra 

poder buscar um brinquedo. Na educação infantil quando a professora falar 

―vamos brincar de rolar‖, ela já rolava dentro da piscina, ―agora vamos 

brincar de escravos de Jó‖, ela já vivenciou uma gama de movimentos 

dentro do meio aquático que será lembrado pelo córtex cerebral do que a 

criança vivenciou e por isso não vai ser tanta novidade, apesar das 

limitações da paralisia, e aí cabe ao professor dentro da educação infantil 

adaptar o ambiente para as necessidades do aluno com paralisia. As 

professoras da educação infantil sempre relatam que as crianças que são 

provenientes da Educação Precoce têm uma maior facilidade de adaptação 

e participam ativamente nas atividades em sala de aula 

5- Quais os objetivos que podem ser evidenciado com a atividade física em 

meio aquático? Onde aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

Entrevistada: A criança com paralisia cerebral espástica tem uma 

significante alteração na movimentação e alteração do tônus, ela tem perda 

ou diminuição de movimentos, principalmente nas grandes articulações, 
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então isso impede que ela vivencie os movimentos. Na verdade os objetivos 

no meio aquático serão os mesmos se as atividades fossem realizadas no 

solo. A criança precisa melhorar a coordenação motora global, como 

primeiro ponto, associado à melhora do tônus, o alongamento muscular, o 

controle de seus movimentos, quer seja o controle cervical quer seja o 

controle de tronco e assim sucessivamente. 

6- Quais os elementos psicomotores mais evidentes com a atividade física em 

meio aquático? Onde aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

Entrevistada: Melhora do esquema corporal. Organização espaço-temporal, 

coordenação visomotora, melhora da coordenação audiovisual e 

coordenação motora ampla, tônus, lateralidade são alguns dos elementos 

trabalhados no meio aquático. 

Pesquisadora: E todo este conhecimento que você tá passando pra gente, 

você consegue ter isto através dos livros ou é um pouco mais difícil de 

encontrar? 

Entrevistada: Na área da educação física existem poucas pesquisas sobre a 

atividade aquática para alunos com NEE, mas eu percebo a educação física 

é muito rica e ela tem um trabalho aquático visando às crianças sem lesões 

neurológicas, mas todo esse conteúdo dá pra ser transferido também pra 

realidade das crianças portadoras de necessidades. Então o que o meio 

aquático oferece também  é bom para os PC. O meio aquático vai ter as 

mesmas qualidades pro portador de necessidades especiais, o que será 

diferente são as adaptações. 

Pesquisadora: E assim, todo este seu conhecimento, você recebe ajuda de 

alguém aonde você trabalha? Existe uma troca? 

Entrevistada: A gente tem uma equipe muito boa trabalhando em conjunto, 

vários professores, cada um tem sua experiência, muitos professores que 

vieram de lugares diferentes, estudaram em lugares diferentes, tiveram 

formação diferenciada e a troca que a gente tem dentro do centro é o que 

faz com que o grupo ganhe e existe a questão da sensibilidade, um 

professor percebe uma coisa o outro percebe outra e assim conversamos: 

―olha, acho que eu percebo isso, o déficit desse talvez seja mais nesta área 
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ou a questão dele também seja mais o cognitivo‖ o que a gente não pode 

esquecer de colocar que a criança PC é um ser, então a gente tem que 

aprender a respeitar esta questão da limitação cognitiva. O trabalho em 

grupo ajuda no progresso desta criança. 

7- Quais as propriedades da água mais relevantes para que os benefícios de 

tais atividades possam ser explorados ao máximo? Por quê? Onde aprendeu 

isso? O que leu? Quem te ajudou? 

 Entrevistada: Profundidade da água, temperatura e empuxo. A gente sabe 

que a temperatura ideal vai fornecer um maior relaxamento muscular e 

diminuição do tônus. A profundidade influencia no empuxo e também na 

ação da ativação circular que vai provocar relaxamento e possibilidade de 

mudança de tônus na criança.  

Pesquisadora: E isso fácil de encontrar na literatura, onde você aprendeu? 

Entrevistada: Os benefícios qualidades da água na verdade são muitos, 

suas propriedades são estudadas desde o Egito: os benefícios da água, da 

temperatura, sua estrutura, produtos naturais e minerais e que trazem dons 

curativos. A gente sabe de tudo isso e ao longo do tempo estes 

conhecimentos foram sendo trazidos pra dentro dos estudos com portadores 

de necessidades.  

8- Qual é a temperatura ideal da água para se trabalhar com a criança com PC 

espástica? Por quê? Você conhece alguma evidência de seus benefícios? 

Onde aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

Entrevistada: Já li estudos que falam entre 20 e 30graus, outros confirmam 

uma temperatura maior como benéfica. É uma questão ainda contraditória, 

mas aí a gente entra de novo na realidade de cada criança. Uma criança 

pequena, um bebê, tem pouca gordura corporal, se movimenta pouco, com a 

temperatura muito baixa ela teria uma hipotermia. Sempre devemos buscar 

o benefício da criança, mas se a temperatura muito alta provocar um grande 

relaxamento e a criança acabar dormindo também teremos perda daquele 

atendimento e é este ponto de controle que a gente tem que ter. Então 
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acredito que a temperatura ideal para o nosso local de atendimento fica em 

torno dos 25 a 30 graus. 

Pesquisadora: E assim você conhece alguma evidencia da, no caso desta 

temperatura que você ressaltou? 

Entrevistada: Ultimamente têm sido realizados vários estudos sobre a 

temperatura ideal da água nas atividades terapêuticas e há variância em 

qual a temperatura ideal, por isso a experiência que tenho diz que é preciso 

observar o clima, a condição física das crianças e a estrutura em que se 

trabalha, ou seja, uma piscina coberta ou não. Tudo isso são fatores que 

podem influenciar. 

Pesquisadora: E na sua prática? 

 Entrevistada: Na minha prática eu vejo que não há necessidade de uma 

temperatura tão alta, 25/30° por aí, como média é o suficiente para provocar 

o relaxamento. Como já disse, há vários fatores que podem influenciar 

 Pesquisadora: Você considera que as atividades em meio aquático podem 

auxiliar a criança que será incluída no ensino regular? De que forma? Onde 

aprendeu isso? O que leu? Quem te ajudou? 

Entrevistada: Com certeza. Dentro de todas as experiências 

neuropsicomotoras vivenciadas e com a melhora das habilidades 

psicomotoras, o aluno tem um uma maior possibilidade de adaptação no 

ensino regular, isso será refletido positivamente durante o processo ensino-

aprendizagem dessa criança. 

Pesquisadora: E assim você já leu alguma coisa a respeito disso? 

Entrevistada: Os estudos mostram os bons resultados das atividades 

aquáticas. Eles têm falado dos benefícios no dia-a-dia da criança com PC 

comprovando, através de estudos de casos a atividade aquática como 

benéfica ao quadro de paralisia cerebral espástica. 

9- O que sente que ainda precisa saber sobre esse tema? Como poderia 

chegar lá? Quem poderia te ajudar mais? 
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Entrevistada: Os estudos mais objetivos como: realmente a temperatura da 

água, o até que ponto que é? Até onde que realmente ela é benéfica? Todos 

os tipos de paralisia se beneficiam realmente das atividades aquáticas? Nós 

temos muitas crianças que convulsionam, este perfil encaixa dentro do 

atendimento aquático? Quais objetivos, divididos por grupos, ver os 

benefícios de cada um, a gente tem pontos exatos, ver tudo que ganhou, o 

que não ganhou, estabilizou até que ponto? Tudo isto é muito importante, 

porque surgirão novas técnicas dentro da piscina, novos equipamentos pra 

poder avançar um pouco do atendimento desta criança. 

Pesquisadora: E como é que você acha que, como poderia chegar lá?  

Entrevistada: Só através de estudos e dos seus resultados. Não há outra 

forma, dentro da educação e dentro da área cientifica só progride através da 

pesquisa. Teremos como dizer: depois de tanto tempo parou de evoluir ou 

então teve um grande evolução, só a partir de tantos atendimentos, depois 

que ele se acostumou, se ambientou, evoluiu tanto, quantificar mesmo. 

Precisamos enquanto profissionais de dados concretos com que se 

trabalhar, somente assim teremos a evolução do atendimento. 

Pesquisadora: Você acha que no programa de educação precoce, quem 

poderia ajudar mais? Pessoas assim.  

Entrevistada: Para o atendimento no meio aquático o profissional de 

educação física é o com melhor formação para tal, sem dúvida, ele tem um 

grande conhecimento, existem outros profissionais de outras áreas da saúde 

que fazem este trabalho também, mas dentro do centro de ensino especial 

no Distrito Federal, os professores de educação física representam esse 

papel. Então, como tais, eles tem condições total de estarem trabalhando 

com os alunos paralisados cerebrais. 

EXPERIÊNCIA PRÁTICA RELATIVA À TEMÁTICA DA PESQUISA 

10- Como atende as crianças PC espásticas? O que faz? Por que faz assim? Dê 

exemplos EXPLORE MUITO O EXEMPLO 

Entrevistada: O primeiro passo, o mais importante é avaliar a criança. Não 

há como começar um atendimento sem avaliar, avaliá-la, conhecer a sua 
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realidade, quando eu falo em sua realidade inclusive, o foco familiar, isso 

influencia muito, a gente não pode negar, a criança é um todo. Baseado 

nessa avaliação é o momento do planejamento dos objetivos a curto, médio 

e longo prazo e em cima disso há uma gama de atividades que podem ser 

realizadas dentro do meio aquático que vão estar estimulando a criança.  Às 

vezes um ganho leva meses pra acontecer, e às vezes eles não podem ser 

superados, depende do desenvolvimento da cada criança e de sua resposta, 

é preciso sempre reavaliar a criança e rever os objetivos. 

Pesquisadora: E assim na aula mesmo, durante a aula, como é como é o 

seu procedimento?  

Entrevistada: O primeiro momento de aproximação e adaptação ao ambiente 

e ao professor é muito importante para que a criança sinta-se segura, é 

preciso também estar atento a temperatura e a condições gerais da criança 

naquele dia. Geralmente o atendimento começa com a criança entrando na 

piscina no colo do professor, ser alongada ou alongar-se e no desenrolar da 

aula serão trabalhadas as capacidades motoras que estão em déficit. A 

criança pode ir pra bóia, dentro da bóia brincar com os brinquedos que são 

oferecidos, o professor simular movimento de pernada com ela, simular 

movimento de braçada, ela se deslocando de um ponto a outro da piscina 

experimentar uma série de movimentos dependendo da necessidade e no 

final o relaxamento, que seria aqueles 3/5 minutinhos do final, que ela volta 

pro braço do professor se for necessário e daí ela fica solta, brinca um 

pouquinho solta, conversa, ri, canta muito com o professor pra desenvolver a 

oralidade, relaxa. Então vem a mãe e pega a criança. 

11- O que tem dado certo? Por quê? Quem tem te ajudado? Dê exemplos 

EXPLORE MUITO O EXEMPLO 

Entrevistada: O que tem dado certo é conhecimento aliado ao bom senso. A 

criança quando é muito forçada a vivenciar o movimento, não dá certo, e às 

vezes a gente pensa que a criança vai gostar de um movimento, de uma 

atividade ou de uma posição e pode acontecer dela não se adaptar, a 

solução é buscar novas formas de aprendizado, de exploração do meio, tudo 
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o que seria possível para o ganho desta criança. Então o melhor é sempre 

conhecer o aluno que está lidando e saber respeitar seus limites e medos. 

Pesquisadora: E assim durante a realização de suas aulas você recebe 

ajuda de mais alguém?  

Entrevistada: No atendimento? 

Pesquisadora: No atendimento 

Entrevistada: Não. No atendimento sou eu e a criança. Somente as crianças 

que estão em grupos que aí são vários professores atuando, mas no 

atendimento individual, só eu e a criança. 

 Pesquisadora: A mãe ela fica? 

 Entrevistada: Somente as mães das crianças que não se adaptam, mas as 

crianças geralmente se adaptam rápido, até aqueles PC muito graves que 

tem pouca movimentação, que não tem controle cervical, de tronco, dentro 

da piscina, dá pra colocar com adaptadores cervicais, uso da bóia, dá pra 

ficar só eu e ele, não tem problema.  

Pesquisadora: E assim você tem percebido que quais são os materiais que 

você utiliza dentro do meio que te ajuda mais? Que te auxiliam mais? 

 Entrevistada: Eu utilizo a bóia circular, a bóia cervical, a cama submersa, a 

escada e os brinquedos que estão em volta pra poder trabalhar com ela. 

Todos estes materiais são importantes durante a aula e podem ser usados a 

qualquer momento dependendo da necessidade. 

Pesquisadora: No caso da cama, o que ela favorece?  

Entrevistada: A criança fica em pé ou de joelhos em cima da cama 

submersa, então ela não tem o medo de ficar dentro da água, ela sente 

confiança, ela percebe que ela não vai afundar que ela não vai afogar. A 

criança sente a segurança que ela necessita pra poder querer se 

movimentar, ela consegue andar na cama, pisando na cama como se ela 

estivesse pisando no solo, mas dentro do meio aquático, ela tem uma 

liberdade de movimentação que ela não teria se tivesse dentro da bóia ou no 

braço do professor. Deste ponto se criam várias possibilidades de 

exploração dos movimentos. 
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Pesquisadora: E no caso da utilização de bóia de cintura, qual o ganho? 

 Entrevistada: Exatamente pra independência da criança e estimulo do 

controle de tronco e cervical. Porque quando ela está na bóia há a 

necessidade de ajuste postural, ela automaticamente esta acionando os 

músculos cervicais e do tronco. A bóia circular ajuda também no 

deslocamento dentro da piscina. 

12-  O que ainda não conseguiu? O que pensa em fazer para superar as 

dificuldades? Que poderia te ajudar? Dê exemplos EXPLORE MUITO O 

EXEMPLO 

Entrevistada: Essa é uma reposta difícil, não pude ajudar muitos alunos 

como gostaria, não por falta de tentativas e sim pela própria condição da 

lesão. Acho que gostaria de poder ajudar mais aos alunos, vê-los bem, 

superando suas limitações. Sei que só posso realizar isto através da 

dedicação ao trabalho e aos estudos.  

Pesquisadora: Você poderia. no caso dar um exemplo de uma criança que 

você trabalhou por agora? 

Entrevistada: Eu tenho uma criança que já tem 3 anos, é um paralisado 

cerebral espástico grave e que ele não tem nem controle cervical, atendê-lo 

por muitas vezes em cima do colchonete não é bom pra ele, porque ele já 

passa deitado a maior parte do tempo na cama dele ou no carrinho. No meio 

aquático posso colocá-lo em pé dentro da bóia e coloco o colar cervical e ele 

fica na posição vertical. Ele vivencia esta sensação. Esta criança espástica 

poderá ser deslocada pra frente, pra trás, para os lados, então ele se sente 

diferente porque, como ele fica só deitado, a ação da gravidade comprime 

seu pulmão e quando ele fica em pé já não existe esta ação então ele 

consegue expandir o pulmão. Nesta posição também é possível movimentar 

passivamente seus braços, suas pernas, mãos e dedos. 

Pesquisadora: E você percebe uma satisfação desta criança?  

Entrevistada: Percebo sim, a possibilidade de se movimentar mesmo que 

passivamente é muito boa e a água traz um relaxamento muscular que alivia 

as tensões e diminui as dores. 
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Pesquisadora: E como você consegue visualizar isso aí, no caso dele que é 

tão grave assim né, como é que você consegue? 

Entrevistada: Ele vai melhorar com a vivência de movimento, será 

minimizado os déficits motores e cognitivos e na prevenção e isto vai 

influenciar na neuroplasticidade. 

13- Quais as suas características profissionais que tem contribuído para o 

desenvolvimento dessa atividade? Por quê? Como desenvolveu essas 

características? Dê exemplos EXPLORE MUITO O EXEMPLO 

Entrevistada: Sempre gostei de trabalhar com os portadores de 

necessidades especiais, é preciso ter dedicação, sensibilidade e amar o que 

se faz para entender a dura realidade das famílias com crianças com 

deficiência. Escolhi este profissão antes mesmo de prestar o vestibular, 

sempre identifiquei com essa população. 

Pesquisadora: E assim você considera que você conseguiu atingir essas 

características?  

Entrevistada: Não, não. Eu ainda tenho muito a melhorar, muito a buscar, 

muito a aprender, mas eu gosto do que estou fazendo, isto é uma grande 

realização profissional. 

14- Quais as características profissionais que sente que ainda falta desenvolver 

para essa atividades específica? Como poderia desenvovê-las? Dê 

exemplos EXPLORE MUITO O EXEMPLO 

Entrevistada: Em mim?  

Pesquisadora: Sim, em você? 

Entrevistada: Estudo e prática. Atualização é muito importante dentro da 

área do ensino especial, da educação, conhecer os novos estudos, as novas 

técnicas de ensino aprendizagem. Tudo isso irá refletir positivamente na 

educação dos alunos. 

 

Professora, eu gostaria de agradecer pela sua participação é muito importante pra 

gente este conhecimento e muito obrigada pela sua paciência e participação.
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Apêndice B – Tabela de Construção de Categorias 

  

CATEGORIAS TEMA VERBALIZAÇÃO 

A água: nosso 

grande 

estímulo 

Benefícios da 

água (seu 

poder e suas 

propriedades) 

Sim. O ganho no meio aquático é muito grande. 

Porque a água proporciona novas experiências 

motoras e sensoriais aos alunos com paralisia 

cerebral.  

O meio aquático colabora na melhora do quadro 

desta criança.  

A água tem a propriedade de relaxamento 

muscular, é um ambiente que facilita a 

movimentação das grandes e pequenas 

articulações, auxilia na amplitude de movimento, 

o que fora do meio aquático seria até um pouco 

complicado, auxilia também num melhor 

posicionamento desta criança.  

A água também facilita o alongamento e a 

movimentação, que as crianças não possuem 

por conta da paralisia cerebral.  

(...) com a vivência do meio aquático, a 

neuroplasticidade se dá de melhor forma.  

Os estudos mostram os bons resultados das 

atividades aquáticas. Eles têm falado dos 

benefícios no dia-a-dia da criança com PC 

comprovando, através de estudos de casos a 

atividade aquática como benéfica ao quadro de 

paralisia cerebral espástica. .  

Profundidade da água, temperatura e empuxo. A 

gente sabe que a temperatura ideal vai fornecer 

um maior relaxamento muscular e diminuição do 

tônus. A profundidade influencia no empuxo e 

também na ação da ativação circular que vai 

provocar relaxamento e possibilidade de 

mudança de tônus na criança.  

Os benefícios qualidades da água na verdade 

são muitos, suas propriedades são estudadas 

desde o Egito: os benefícios da água, da 

temperatura, sua estrutura, produtos naturais e 

minerais e que trazem dons curativos. A gente 

sabe de tudo isso e ao longo do tempo estes 

conhecimentos foram sendo trazidos pra dentro 
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dos estudos com portadores de necessidades.  

Já li estudos que falam entre 20 e 30graus, 

outros confirmam uma temperatura maior como 

benéfica. É uma questão ainda contraditória, mas 

aí a gente entra de novo na realidade de cada 

criança. Uma criança pequena, um bebê, tem 

pouca gordura corporal, se movimenta pouco, 

com a temperatura muito baixa ela teria uma 

hipotermia. 27 Sempre devemos buscar o 

benefício da criança, mas se a temperatura muito 

alta provocar um grande relaxamento e a criança 

acabar dormindo também teremos perda daquele 

atendimento e é este ponto de controle que a 

gente tem que ter. Então acredito que a 

temperatura ideal para o nosso local de 

atendimento fica em torno dos 25 a 30 graus.  

Ultimamente têm sido realizados vários estudos 

sobre a temperatura ideal da água nas atividades 

terapêuticas e há variância em qual a 

temperatura ideal, por isso a experiência que 

tenho diz que é preciso observar o clima, a 

condição física das crianças e a estrutura em que 

se trabalha, ou seja, uma piscina coberta ou não. 

Tudo isso são fatores que podem influenciar.  

Na minha prática eu vejo que não há 

necessidade de uma temperatura tão alta, 25/30° 

por aí, como média é o suficiente para provocar o 

relaxamento. Como já disse, há vários fatores 

que podem influenciar. 

Recursos 

materiais: 

auxiliadores 

Auxílio dos 

materiais 

(benefícios 

com sua 

utilização) 

Dentro do meio aquático você pode aproveitar 

todos os benefícios que ele traz e lançar mão de 

vários instrumentos e objetos para conseguir 

trabalhar com o PC, um exemplo é a utilização 

da cama submersa: se pode brincar de pular na 

cama, abaixar, levantar, brincar de roda, dentro 

do meio aquático se pode jogar bola, mudar de 

posições pra poder buscar um brinquedo.  

Eu utilizo a bóia circular, a bóia cervical, a cama 

submersa, a escada e os brinquedos que estão 

em volta pra poder trabalhar com ela. Todos 

estes materiais são importantes durante a aula e 

podem ser usados a qualquer momento 

dependendo da necessidade.  

A criança fica em pé ou de joelhos em cima da 

cama submersa, então ela não tem o medo de 
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ficar dentro da água, ela sente confiança, ela 

percebe que ela não vai afundar que ela não vai 

afogar. A criança sente a segurança que ela 

necessita pra poder querer se movimentar, ela 

consegue andar na cama, pisando na cama 

como se ela estivesse pisando no solo, mas 

dentro do meio aquático, ela tem uma liberdade 

de movimentação que ela não teria se tivesse 

dentro da bóia ou no braço do professor. Deste 

ponto se criam várias possibilidades de 

exploração dos movimentos.  

Exatamente pra independência da criança e 

estimulo do controle de tronco e cervical. Porque 

quando ela está na bóia há a necessidade de 

ajuste postural, ela automaticamente esta 

acionando os músculos cervicais e do tronco. A 

bóia circular ajuda também no deslocamento 

dentro da piscina.  

Recursos 

humanos: os 

motivadores 

O profissional 

(aquisição de 

conhecimento 

troca de 

experiência, 

dúvidas e 

anseios, sua 

prática, 

características 

profissionais, 

seus objetivos 

buscando a 

aquisição dos 

elementos 

psicomotores) 

Através dos estudos, da faculdade, livros 

didáticos, pesquisas cientificas principalmente.  

Nos estudos, no aprendizado didático, na teoria e 

principalmente associado à prática, a prática foi 

me ajudando a compreender os tipos de paralisia 

espástica que existem, suas divisões, os níveis. 

Tudo isso associando a teoria com conhecimento 

na prática, a prática foi muito importante.  

Na prática, também junto com a teoria, sempre a 

associação dos dois. Quando se tem a 

possibilidade de conhecimento na teoria e você 

vivencia na prática, pode até discutir alguns 

autores, você pode falar ― não é bem a realidade 

do que a gente vive‖ porque cada lugar vai ter 

sua realidade, mas se tiver o conhecimento pra 

poder chegar a prática é muito importante, 

sempre.  

Na área da educação física existem poucas 

pesquisas sobre a atividade aquática para alunos 

com NEE, mas eu percebo a educação física é 

muito rica e ela tem um trabalho aquático 

visando às crianças sem lesões neurológicas, 

mas todo esse conteúdo dá pra ser transferido 

também pra realidade das crianças portadoras 

de necessidades. Então o que o meio aquático 

oferece também  é bom para os PC. O meio 

aquático vai ter as mesmas qualidades pro 
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portador de necessidades especiais, o que será 

diferente são as adaptações.  

Só através de estudos e dos seus resultados. 

Não há outra forma, dentro da educação e dentro 

da área cientifica só progride através da 

pesquisa. Teremos como dizer: depois de tanto 

tempo parou de evoluir ou então teve um grande 

evolução, só a partir de tantos atendimentos, 

depois que ele se acostumou, se ambientou, 

evoluiu tanto, quantificar mesmo. Precisamos 

enquanto profissionais de dados concretos com 

que se trabalhar, somente assim teremos a 

evolução do atendimento.  

Outros profissionais com quem trabalhei me 

auxiliaram com suas experiências, 

principalmente durante a prática, foi à prática que 

me trouxe grande ensinamento sobre a paralisia 

cerebral espástica.  

A gente tem uma equipe muito boa trabalhando 

em conjunto, vários professores, cada um tem 

sua experiência, muitos professores que vieram 

de lugares diferentes, estudaram em lugares 

diferentes, tiveram formação diferenciada e a 

troca que a gente tem dentro do centro é o que 

faz com que o grupo ganhe e existe a questão da 

sensibilidade, um professor percebe uma coisa o 

outro percebe outra e assim conversamos: ―olha, 

acho que eu percebo isso, o déficit desse talvez 

seja mais nesta área ou a questão dele também 

seja mais o cognitivo‖ o que a gente não pode 

esquecer de colocar que a criança PC é um ser, 

então a gente tem que aprender a respeitar esta 

questão da limitação cognitiva. O trabalho em 

grupo ajuda no progresso desta criança.  

Os estudos mais objetivos como: realmente a 

temperatura da água, o até que ponto que é? Até 

onde que realmente ela é benéfica? Todos os 

tipos de paralisia se beneficiam realmente das 

atividades aquáticas? Nós temos muitas crianças 

que convulsionam, este perfil encaixa dentro do 

atendimento aquático? Quais objetivos, divididos 

por grupos, ver os benefícios de cada um, a 

gente tem pontos exatos, ver tudo que ganhou, o 

que não ganhou, estabilizou até que ponto? Tudo 

isto é muito importante, porque surgirão novas 

técnicas dentro da piscina, novos equipamentos 
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pra poder avançar um pouco do atendimento 

desta criança.  

Essa é uma reposta difícil, não pude ajudar 

muitos alunos como gostaria, não por falta de 

tentativas e sim pela própria condição da lesão. 

Acho que gostaria de poder ajudar mais aos 

alunos, vê-los bem, superando suas limitações. 

Sei que só posso realizar isto através da 

dedicação ao trabalho e aos estudos.  

Para o atendimento no meio aquático o 

profissional de educação física é o com melhor 

formação para tal, sem dúvida, ele tem um 

grande conhecimento, existem outros 

profissionais de outras áreas da saúde que 

fazem este trabalho também, mas dentro do 

centro de ensino especial no Distrito Federal, os 

professores de educação física representam 

esse papel. Então, como tais, eles tem condições 

total de estarem trabalhando com os alunos 

paralisados cerebrais  

O primeiro passo, o mais importante é avaliar a 

criança. Não há como começar um atendimento 

sem avaliar, avaliá-la, conhecer a sua realidade, 

quando eu falo em sua realidade inclusive, o foco 

familiar, isso influencia muito, a gente não pode 

negar, a criança é um todo. Baseado nessa 

avaliação é o momento do planejamento dos 

objetivos a curto, médio e longo prazo e em cima 

disso há uma gama de atividades que podem ser 

realizadas dentro do meio aquático que vão estar 

estimulando a criança.  Às vezes um ganho leva 

meses pra acontecer, e às vezes eles não 

podem ser superados, depende do 

desenvolvimento da cada criança e de sua 

resposta, é preciso sempre reavaliar a criança e 

rever os objetivos.  

O primeiro momento de aproximação e 

adaptação ao ambiente e ao professor é muito 

importante para que a criança sinta-se segura, é 

preciso também estar atento a temperatura e a 

condições gerais da criança naquele dia. 

Geralmente o atendimento começa com a 

criança entrando na piscina no colo do professor, 

ser alongada ou alongar-se e no desenrolar da 

aula serão trabalhadas as capacidades motoras 

que estão em déficit. A criança pode ir pra bóia, 
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dentro da bóia brincar com os brinquedos que 

são oferecidos, o professor simular movimento 

de pernada com ela, simular movimento de 

braçada, ela se deslocando de um ponto a outro 

da piscina experimentar uma série de 

movimentos dependendo da necessidade e no 

final o relaxamento, que seria aqueles 3/5 

minutinhos do final, que ela volta pro braço do 

professor se for necessário e daí ela fica solta, 

brinca um pouquinho solta, conversa, ri, canta 

muito com o professor pra desenvolver a 

oralidade, relaxa. Então vem a mãe e pega a 

criança.  

O que tem dado certo é conhecimento aliado ao 

bom senso. A criança quando é muito forçada a 

vivenciar o movimento, não dá certo, e às vezes 

a gente pensa que a criança vai gostar de um 

movimento, de uma atividade ou de uma posição 

e pode acontecer dela não se adaptar, a solução 

é buscar novas formas de aprendizado, de 

exploração do meio, tudo o que seria possível 

para o ganho desta criança. Então o melhor é 

sempre conhecer o aluno que está lidando e 

saber respeitar seus limites e medos.  

Não. No atendimento sou eu e a criança. 

Somente as crianças que estão em grupos que 

aí são vários professores atuando, mas no 

atendimento individual, só eu e a criança.  

Somente as mães das crianças que não se 

adaptam, mas as crianças geralmente se 

adaptam rápido, até aqueles PC muito graves 

que tem pouca movimentação, que não tem 

controle cervical, de tronco, dentro da piscina, dá 

pra colocar com adaptadores cervicais, uso da 

bóia, dá pra ficar só eu e ele, não tem problema.  

Sempre gostei de trabalhar com os portadores de 

necessidades especiais, é preciso ter dedicação, 

sensibilidade e amar o que se faz para entender 

a dura realidade das famílias com crianças com 

deficiência. Escolhi este profissão antes mesmo 

de prestar o vestibular, sempre identifiquei com 

essa população.  

Estudo e prática. Atualização é muito importante 

dentro da área do ensino especial, da educação, 

conhecer os novos estudos, as novas técnicas 

de ensino aprendizagem. Tudo isso irá refletir 
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positivamente na educação dos alunos.  

Na verdade os objetivos no meio aquático serão 

os mesmos se as atividades fossem realizadas 

no solo. A criança precisa melhorar a 

coordenação motora global, como primeiro 

ponto, associado à melhora do tônus, o 

alongamento muscular, o controle de seus 

movimentos, quer seja o controle cervical quer 

seja o controle de tronco e assim 

sucessivamente.  

Melhora do esquema corporal. Organização 

espaço-temporal, coordenação visomotora, 

melhora da coordenação audiovisual e 

coordenação motora ampla, tônus, lateralidade 

são alguns dos elementos trabalhados no meio 

aquático.  

O grande 

beneficiado: o 

aluno 

O aluno 

(quem é ele, 

seus possíveis 

défictis, 

ganhos, 

ajudando na 

sua inclusão 

na educação 

infantil) 

Vamos 

visualizar na 

prática através 

de um 

exemplo? 

A paralisia cerebral (PC) é uma lesão única que 

acontece no córtex cerebral da criança, pode se 

dá antes, durante ou após o parto. Ela é uma 

doença não progressiva, ou seja, ela não 

progride e traz seqüelas a qualquer parte motora 

com mudanças no tônus, que fica aumentado, e 

isso afeta a ação motora da criança. 

Uma criança com PC pode ter um lado do corpo 

paralisado, a hemiplegia, ou somente os 

membros inferiores, a paraplegia ou também os 

quatros membros a quadriplegia. Essa 

classificação será dada conforme a lesão e após 

avaliação dos déficits motores. 

Cada criança é uma criança. Cada quadro é um 

quadro. Como já havia dito, a paralisia não 

progride, mas a espasticidade e diminuição da 

movimentação dos membros evoluem o que 

causa a impossibilidade ou dificuldade de 

realização das atividades de vida diária. O PC se 

torna dependente de outros.  

Durante o primeiro ano, a criança apresenta 

poucos déficits motores, mas após o 1º ano essa 

criança começa a apresentar vários outros 

déficits que são: a diminuição de ADM, a perda 

de movimento nas grandes articulações e dores, 

a espasticidade aumenta bastante  

São crianças que tem uma dificuldade de 

posicionamento pelo padrão que elas possuem.   
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Na verdade o que acontece com a paralisia 

cerebral espástica é um corte entre o que o 

cérebro quer fazer, manda e o que o músculo 

deveria fazer então o músculo não responde ao 

comando mesmo o cérebro mandando  

A criança com paralisia cerebral espástica tem 

uma significante alteração na movimentação e 

alteração do tônus, ela tem perda ou diminuição 

de movimentos, principalmente nas grandes 

articulações, então isso impede que ela vivencie 

os movimentos.  

A curto prazo a gente percebe, ganho na 

amplitude de movimento, diminuição do quadro 

da espasticidade, melhora das capacidades 

motoras, como, coordenação motora ampla, 

lateralidade, orientação espacial, equilíbrio, 

melhora sensório-motora e a possibilidade de 

ganho de movimento voluntário e diminuição dos 

movimentos involuntários.  

A longo prazo, a possibilidade de controle dos 

espasmos musculares, a possibilidade de ganho 

de movimentos como: controle cervical e de 

tronco, preensão, sentar, rolar, engatinhar, ficar 

de pé, marcha, melhora na qualidade dos 

movimentos voluntários, coordenação motora 

geral também é beneficiada uma melhor 

expectativa de independência na realização de 

atividades de vida diária.  

Então as atividades realizadas no solo serão 

facilitadas pela melhora da motricidade e quando 

esse mesmo PC for vivenciar estes movimentos 

tão comuns, tão corriqueiros dentro da educação 

infantil, mesmo com o déficit motor causado pela 

paralisia cerebral a criança poderá se aproximar 

da realidade destes movimentos, ela não terá 

tantas dificuldades de adaptação.  

Na educação infantil quando a professora falar 

―vamos brincar de rolar‖, ela já rolava dentro da 

piscina, ―agora vamos brincar de escravos de 

Jó‖, ela já vivenciou uma gama de movimentos 

dentro do meio aquático que será lembrado pelo 

córtex cerebral do que a criança vivenciou e por 

isso não vai ser tanta novidade, apesar das 

limitações da paralisia, e aí cabe ao professor 

dentro da educação infantil adaptar o ambiente 
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para as necessidades do aluno com paralisia. As 

professoras da educação infantil sempre relatam 

que as crianças que são provenientes da 

Educação Precoce têm uma maior facilidade de 

adaptação e participam ativamente nas 

atividades em sala de aula  

Com certeza. Dentro de todas as experiências 

neuropsicomotoras vivenciadas e com a melhora 

das habilidades psicomotoras, o aluno tem um 

uma maior possibilidade de adaptação no ensino 

regular, isso será refletido positivamente durante 

o processo ensino-aprendizagem dessa criança. 

Eu tenho uma criança que já tem 3 anos, é um 

paralisado cerebral espástico grave e que ele 

não tem nem controle cervical, atendê-lo por 

muitas vezes em cima do colchonete não é bom 

pra ele, porque ele já passa deitado a maior 

parte do tempo na cama dele ou no carrinho. No 

meio aquático posso colocá-lo em pé dentro da 

bóia e coloco o colar cervical e ele fica na 

posição vertical. Ele vivencia esta sensação. 

Esta criança espástica poderá ser deslocada pra 

frente, pra trás, para os lados, então ele se sente 

diferente porque, como ele fica só deitado, a 

ação da gravidade comprime seu pulmão e 

quando ele fica em pé já não existe esta ação 

então ele consegue expandir o pulmão. Nesta 

posição também é possível movimentar 

passivamente seus braços, suas pernas, mãos e 

dedos.   

Percebo sim, a possibilidade de se movimentar 

mesmo que passivamente é muito boa e a água 

traz um relaxamento muscular que alivia as 

tensões e diminui as dores.  

Ele vai melhorar com a vivencia de movimento, 

será minimizado os déficits motores e cognitivos 

e na prevenção e isto vai influenciar na 

neuroplasticidade.  

 

 

 

 


