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RESUMO

Entende-se psicomotricidade aquática como um ramo de estudo da 
psicomotricidade que utiliza do meio líquido como ferramenta para um trabalho 
psicomotor. No meio líquido existe uma diminuição da ação da gravidade em 
função de sua maior densidade, com isso o nosso organismo necessita adaptar-se à 
essa diferente sensação. Em função disso, é necessário existir uma adaptação do 
indíviduo a esse meio, sendo necessário respeitar um processo de ambientação, 
onde a pessoa poderá adquirir consciência de seus movimentos e com isso uma 
maior confiança em si mesmo. Para isso é necessário pensar em uma proposta que 
possa, tanto estimular esta ambientação como estimular seu desenvolvimento 
psicomotor, percebendo a necessidade da participação de um agente facilitador, 
neste caso o professor, para um melhor desenvolvimento do indivíduo. Com um 
trabalho específico e orientado será possível desenvolver ao máximo o potencial 
da criança, procurando com isso prepará-la para uma vida melhor e mais 
produtiva.
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l.O-INTRODUÇÃO

A inclusão da atividade aquática desde a infância tem se mostrado como um 

elemento facilitador e auxiliador da aprendizagem, contribuindo para uma melhor 

coordenação dos movimentos, desenvolvendo de maneira geral as capacidades 

motoras e cognitivas da criança.

Segundo MEINELL (1984), as crianças que tiverem um melhor 

desenvolvimento psicomotor, terão também maior facilidade para aprender as 

destrezas aquáticas. Todas as habilidades motoras podem ser transferidas para outras 

atividades físicas, assim, aquelas crianças que já  tiverem ricas experiências em 

atividades motoras estarão em melhores condições de solucionar as propostas que lhe 

serão apresentadas.
r

E importante ressaltar que na faixa etária abordada neste trabalho, os 

objetivos relacionados com a natação propriamente dita são mais usados como 

auxiliadores para o desenvolvimento geral do aluno. Isto porque o principal é o 

aprimoramento das habilidades psicomotoras da criança, contudo, a técnica rudimentar 

dos estilos já  é trabalhada.

Sabe-se que, segundo BUENO (1999, p. 19),a psicomotricidade “envolve-se 

com o desenvolvimento global e harmônico do indivíduo desde o nascimento. Portanto 

é a ligação entre o psiquismo e a motricidade”, sendo por isso de grande importância a 

fundamentação, tanto teórica como prática, dos profissionais para que possam entender 

esta ligação e tirar o máximo proveito do potencial de seu aluno.

1.1-PROBLEMA

Relacionar a influência do desenvolvimento motor, da psicomotricidade e das 

atividades aquáticas no desenvolvimento global da criança entre seis e oito anos de 

idade, assim como isto pode melhorar sua qualidade de vida e seu crescimento.
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1.2-JUSTIFICATIVA

Existe necessidade de acumular informações de grande valia a respeito da 

faixa etária a ser estudada, para que estas sirvam como referencial teórico para o 

trabalho em psicomotricidade aquática. Além disso, conhecer a maneira como ocorre 

o desenvolvimento motor da criança é importante para entender como ele auxilia na 

formação da imagem corporal, e ainda como esta imagem corporal interfere no 

desenvolvimento psicomotor do indivíduo. Após esta compreensão é necessário 

esclarecer ainda como a aprendizagem psicomotora pode ser influenciada pelas 

atividades aquáticas dirigidas.

Sendo assim, justifica-se este trabalho no momento em que se busca 

apresentar informações para um trabalho psicomotor completo e eficaz buscando 

também dados sobre como ocorre o desenvolvimento da criança de modo a poder 

contribuir para este desenvolvimento.

1.3-OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é compreender de que maneira se dá o crescimeto 

da criança e o seu desenvolvimento motor, analisando suas capacidades e habilidades 

psicomotoras, para com isso realizar um trabalho psicomotor aquático capaz de 

auxiliar o aluno a se desenvolver de maneira completa.

Também faz parte dos objetivos conhecer todas as peculiaridades inerentes 

às faixas etárias trabalhadas e, com isso, apresentar soluções e métodos para um 

trabalho mais eficiente.



2.0-REVISÃO DE LITERATURA

2.1-ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DA CRIANÇA

Esta pesquisa teve por finalidade demonstrar a importância das 

características dos movimentos que compõem as habilidades básicas para uma 

contribuição mais efetiva ao desenvolvimento psicomotor da criança, assim como 

apresentar outros fatores que influenciam diretamente nesta aquisição e neste 

de sen vol vimento.

Para que se possa trabalhar todas as habilidades básicas e as capacidades 

psicomotoras, é necessário conhecer as características físicas, psicológicas, cognitivas 

e sociais das crianças com a idade a ser trabalhada, conhecendo também as diferenças 

existentes em cada etapa do desenvolvimento. Entre os estudos que abordam as etapas 

do desenvolvimento encontramos os de Jean Piaget (1970), Erick Erickson (1902) e 

também o de David Gallahue (1989), sendo que os três dividem a seqüência em 

estágios.

De acordo com PIAGET (1970) o interacionismo no modelo estruturalista de 

desenvolvimento faz com que o conhecimento seja obtido de acordo com a 

predisposição mental do indivíduo de colocar ordem nas coisas que interferem com 

informação do ambiente.

As estruturas mentais foram elaboradas a partir da interação da criança e do 

meio. Desta maneira, assim como as crianças não precisam ser ensinadas a caminhar, 

elas não precisam ser ensinadas sobre o tempo e o espaço. A construção do seu 

conhecimento com o mundo físico se dá através de suas constantes relações com os 

objetos.

É importante conseguir unir as diferentes teorias, já  que elas praticamente se 

completam, sendo que ambas levam em conta as experiências vividas e a influência
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causada pelo meio ambiente. Porém, além de se conhecer os estágios de 

desenvolvimento, é necessário compreender o que é desenvolvimento. Entende-se por 

desenvolvimento -  mudança adaptativa em busca da competência (KEOPH & 

SUDGEN, 1985). Especificando ainda mais o desenvolvimento, LADEWIG (1997) 

define desenvolvimento motor como “sendo mudanças progressivas no 

comportamento motor durante o coclo da vida, em conseqüência de interações entre os 

requerimentos da tarefa, individualidade biológica e condições do meio ambiente”.

Existem diversos modelos de desenvolvimento, entre eles o de GALLAHUE 

(1995) apresentado por LADEWIG (1997), que sugere a inter-relação de 

Desenvolvimento Humano e do Desenvolvimento Motor, respeitando o homem 

integral, dentro de três aspectos: o cognitivo, o afetivo-social e o psicomotor. Ele 

propõe um modelo para o desenvolvimento humano, sendo que este modelo retrata 

como pode ocorrer esta inter-relação:

DESENVOLVIMENTO HUMAN

ASPECTOS PSICOMOTORES 

ASPECTOS COGNITIVOS 

ASPECTOS AFETIVOS

CRESCIMENTO

EXPERIÊNCIA

ADAPTAÇÃO

MATURAÇÃO

Esta apresentação demonstra como o desenvolvimento humano está 

relacionado com seu crescimento e as experiências adquiridas durante a vida, assim 

como os aspectos psicomotores, cognitivos e afetivos são diretamente influenciados 

pela maturação e adaptação do ser humano.

Visando uma melhor definição de como se desenrola o desenvolvimento 

motor, será apresentada a seguir a taxionomia do Desenvolvimento Motor, elaborada 

por GALLAHUE (1995). e contida no trabalho de LADEWIG (1997, p.06). Ele divide 

a seqüência de desenvolvimento em Fases e essas fases se dividem em estágios, cada 

qual com suas características específicas.
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As fases são as seguintes:

• Fase dos Movimentos Reflexivos (0-2 anos);

• Fase dos Movimentos Rudimentares (2-7 anos);

•  Fase dos Movimentos Fundamentais (7-11 anos);

• Fase dos Movimentos Especializados (11 anos em diante).

A faixa etária abordada neste trabalho diz respeito ao final da Fase de 

Movimentos Fundamentais, no estágio Maduro, e ao início da Fase de Movimentos 

Especializados, no Estágio Transitório.

Na fase de movimentos fundamentais, as crianças estão ativamente 

envolvidas com a exploração e experimentação das suas capacidades motoras. Este é o 

tempo de descobrir como desempenhar a variedade de movimentos de locomoção, 

manipulação e estabilização. Primeiro de forma isolada, e então combinando, uns com 

os outros. Existe um grande aumento na fluidez e controle do movimento. Para 

GALLAHUE (1989) citado por LADEWIG (1997, p.08-10), existem três níveis: 

Estágio Inicial, Estágio Elementar e Estágio Maduro, sendo neste último onde se 

encontra a faixa etária abordada neste trabalho. Este está.gio é caracterizado por 

performances controladas, coordenadas e eficiência mecânica dos movimentos, sendo 

que a maioria dos dados de aquisição das habilidades, de movimentos fundamentais, 

sugerem que as crianças tem um potencial de desenvolvimento, para estar no Estágio 

maduro, por volta dos cinco e seis anos, na maioria das habilidades fundamentais, e 

somente as habilidades manipulativas que requerem pegada e interceptação de um 

objeto móvel podem ocorrer mais tarde por causa do refinamento da seqüência visuo- 

motora. Segundo NETO (1987), a idade cronológica não representa indicador para 

ultrapassar a barreira de eficiência, e sim a individualidade. Contudo, algumas crianças 

podem alcançar este estágio primariamente através da maturação e com um mínimo de 

influência ambiental, mas a vasta maioria requer uma ampla oportunidade para a 

prática, encorajando para aprender e instrução.
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Já na fase seguinte, a fase dos movimentos especializados, existe um 

aperfeiçoamento da fase anterior. As habilidades são progressivamente refinadas, 

combinadas e elaboradas, de tal ordem que elas podem ser usadas com um aumento da 

demanda de atividades. Esta fase, relacionada à especialização do Desenvolvimento 

Motor, é uma fase em que os movimentos em vez de serem identificados com a 

aprendizagem, passam a ser uma ferramenta que pode ser aplicada a uma variedade de 

habilidades de movimentos especializados. O começo e a extensão do 

desenvolvimento de habilidades dentro desta fase depende de uma variedade de fatores 

cognitivos, afetivos e principalmente psicomotores, tais como percepção, costumes, 

caracterização emocional, pressão dos pares, tempo de reação e velocidade de 

movimento, tipo de corpo, altura e peso, etc. GALLAHUE (1989), subdivide esta fase 

em três estágios: Transição, Aplicação e Utilização para a vida.

O referido trabalho diz respeito ao estágio de transição, que aborda crianças 

de sete e oito anos, onde ela geralmente entra neste estágio por combinar e aplicar 

habilidades de movimentos fundamentais na execução de habilidades esportivas ou 

recreacionais. Os movimentos de transição, contém os mesmos elementos dos 

movimentos fundamentais, porém, agora o controle e a eficácia dos movimentos são 

evidentes. As habilidades superiores que foram desenvolvidas e refinadas são agora 

aplicadas nos brinquedos, jogos e situações desportivas. Nesse sentido, vê-se a chance 

de se associar o desenvolvimento motor e a psicomotricidade no sentido de utilizar 

este controle e esta eficácia no desenvolvimento de atividades que estimulem o uso 

desses movimentos refinados aliados à uma estimulação psicomotora, melhorando 

com isso, o desenvolvimento total do indivíduo. Portanto, as habilidades transicionais 

são simplesmente uma aplicação dos movimentos fundamentais em alguma forma 

mais complexa e específica.

Durante este estágio, elas estão ativamente envolvidas em descobrir, 

combinar numerosos padrões de movimento e habilidades, já  que estão entusiasmadas 

pela rápida expansão de suas habilidades. Com esta expansão de habilidades o



7

indivíduo forma de maneira mais completa o seu esquema corporal, fato este que 

contribuirá para um melhor desenvolvimento psicomotor da criança (LE BOULCH, 

1986, p. 17).

GALLAHUE (1989) dividiu a seqüência de desenvolvimento em fases, e 

associou este desenvolvimento às suas experiências e crescimento, porém, percebe-se 

também a necessidade de se entender como este desenvolvimento pode influenciar a 

criança no sentido psicomotor, uma vez que a compreensão dos estágios nos permite 

apenas perceber qual é o comportamento do desenvolvimento motor dela e não de que 

maneira isso pode desenvolvê-la psicomotoramente. Nesse sentido, Piaget, através de 

pesquisas, conseguiu um equilíbrio harmonioso na percepção do meio e na própria 

organização mental dos indivíduos.

E possível encontrar a definição dos estágios no trabalho de vários autores, 

sendo que LE BOULCH (1986, p.86) nos apresenta os quatro estágios:

Estágio sensório-motor- do nascimento até dois anos. Evolução gradativa, 

parte de movimentos reflexos e comportamentos intencionais e o começo das 

representações internas marcam o fim do período; Estágio pré-operacional- de dois a 

seis anos. A criança desenvolve as formas iniciais de raciocínio e classificação, mostra 

alguma habilidade primitiva de ver as coisas a partir da perspectiva dos outros; 

Estágio de operações concretas:- de seis a doze anos. A criança é capaz de realizar 

várias operações mentais complexas, como a adição e subtração e também a 

organização do jogo e suas regras; Estágio de operações f o r m a i s doze anos em 

diante. O jovem toma-se capaz de manipular idéias tanto quanto objetos e pode 

abordar a solução de problemas sistematicamente. Surge a lógica descritiva. Os 

mecanismos principais da passagem de um estágio para outro são: Assimilação- 

incorporação de um novo esquema ao já  possuído pela criança. A aplicação desses 

esquemas a uma nova situação caracteriza a assimilação; Acomodação e equilibração:- 

Alteração de esquemas de ação já  adquiridos para o ajustamento de uma nova ação. O 

momento intelectivo ocorre à medida que há adaptação da criança à novas situações.
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Esta adaptação leva a um grau mais elevado de maturação, acontecendo então a 

equilibração.

Apesar de estar trabalhando apenas com a faixa etária correspondente ao 

estágio de Operações Concretas (6 a 12 anos), é importante conhecer como todo o 

processo se desenvolve ao longo do crescimento da criança, uma vez que certas 

diferenças se relacionam a estágios anteriores, assim como a idade cronológica não 

representa uma delimitação precisa na definição dos estágios. Da mesma maneira que 

é importante analisar o desenvolvimento individual da criança como um todo, é 

importante abordar a influência que o ambiente pode causar ao desenvolvimento do 

indivíduo.

Nesta direção, podemos encontrar trabalhos do alemão Erick Erickson 

(1902). Ele incorporou a seqüência de mudanças que ele observou em crianças e 

adultos dentro de uma concepção de desenvolvimento da personalidade que 

influenciaria todo ciclo de vida. Ele “ressalta a importância tanto dos fatores 

maturacionais quanto dos fatores ambientais sobre o desenvolvimento humano 

(KREBS, 1995-p.74). Segundo ERICKSON (1902) “há uma adaptação mútua entre o 

indivíduo e o ambiente”, ou seja, entre a capacidade de um indivíduo para se 

relacionar com um espaço vital formado por pessoas e instituições e em contínua 

expansão de um lado, e à disposição manifestadas por estas pessoas e instituições no 

sentido de tomar o indivíduo parte da cultura em construção, de outro lado.

A teoria de ERICKSON, segundo SILVA JÊ (1989)... traz duas razões 

principais pela sua importância ao desenvolvimento humano: “ 1) por enfocar o

desenvolvimento dentro de um contexto social, relacionando-o com a interação do 

homem e o ambiente que o cerca, e, 2) pela abrangência que a teoria apresenta, desde 

o nascimento até a velhice” .

A teoria também se classifica por estágios, porém se caracteriza também por 

tarefas e conflitos de cada um desses estágios, com alternativa de sucesso e falha, sem 

prejuízo. À medida que o conflito nuclear de cada estágio é positivamente resolvido, é
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incorporada uma nova qualidade ao ego, elevando sua adequação e vigor. Por ser este 

modelo complexo e por ele abranger toda a vida do indivíduo, será esclarecisdo por 

completo apenas o estágio que diz respeito ao presente trabalho, sendo os demais 

estágios apenas apresentados.

Ao todo são oito estágios, sendo que, os quatro primeiros se referem à 

primeira infância, estando aí inclusa a faixa etária referente ao presente trabalho, 

enquanto o quinto diz respeito à adolescência, e finalmente os três últimos tratam do 

desenvolvimento a partir da maturidade.

Os oito estágios são assim definidos por KREBS (1995, p.75-76):

• Confiança Básica X Desconfiança Básica (0-1 ano);

• Autonomia X Vergonha e Dúvida (2-3 anos);

• Iniciativa X Culpa (4-5 anos);

• Produtividade X Inferioridade (6-12 anos);

• Identidade X Confúsão de papéis (13-18 anos);

• Intimidade X Isolamento (19-25 anos);

•  Produtividade X Estagnação (após os 25 anos);

•  Integridade X Desesperança (na velhice).

Por este trabalho se relacionar somente à faixa etária referente ao quarto estágio 

não nos prenderemos aos outros estágios. O quarto estágio pode ser caracterizado de 

estágio de ritualizaçào formal, onde a principal característica é a competência. É 

fundamental não esquecer que os estágios na teoria de Erickson, assim como na teoria 

de Piaget, estão interligados, ou seja, cada estágio é diretamente influenciado pela 

maneira como se desenvolveram os estágios anteriores. Pensando nisso, por ser 

pequena a diferença entre o terceiro e quarto estágios, serão apresentadas algumas 

características referentes ao final do terceiro estágio. Neste estágio, os jogos, as 

dramatizações e o faz-de-conta fazem parte da vida da criança.

Já no quarto estágio, algumas diferenças surgem com o desenvolvimento do 

indivíduo. É o período de escolaridade, e o brincar deixa de ser prioridade para ser
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substituído por tarefas produtivas empregando as suas potencialidades e suas 

capacidades. A visão de tarefas futuras, as relações zonais que sucedem, contribuem 

para o fortalecimento do ego, para evitar sentimentos de inferioridade. Esta visão 

desenvolvimentista é importante para se compreender como tudo ao redor da criança 

pode influenciá-la e alterar seu desenvolvimento, porém, por abranger uma faixa etária 

de grande amplitude, as características relacionadas à faixa etária abordada neste 

trabalho não ficam bem definidas, perdendo-se um pouco de exatidão na avaliação do 

aluno, contudo, conhecendo como se dá o desenvolvimento fica mais fácil entender o 

motivo de certas atitudes encontradas ao se trabalhar com crianças. Neste sentido, 

estão outros fatores que influenciam o desenvolvimento motor da criança, sendo eles a 

maturação, o crescimento, a hereditariedade e o meio ambiente, ficando realmente 

clara a importância de se observar todos estes fatores antes de se trabalhar com 

crianças.

Por esses e outros motivos entende-se que o desenvolvimento da criança é 

algo muito delicado, ficando cada vez mais evidente a necessidade de um grande 

embasamento teórico, além de um grau de conhecimento elevado para perceber e 

trabalhar as diferentes etapas do desenvolvimento. Além disso, conhecer o 

desenvolvimento motor possibilita ao profissional reconhecer as diferenças no 

desenvolvimento da criança, podendo assim, através da psicomotricidade, trabalhar e 

auxiliar o indivíduo de modo a suprir todas as necessidades que ele apresenta. Em 

função disso, o trabalho com natação se mostra essencial e altamente eficaz na 

aquisição de habilidades, já  que trabalha a criança de maneira completa, sem nunca 

esquecer de todos os fatores que influenciam e modificam o desenvolvimento.

Analisando a evolução da motricidade, existe a visão de AJURIAGUERRA 

(1980), citado por NEGRINE (1986-p.l3), que divide a evolução da motricidade em 

quatro fases, destacando-se ainda como as fases “estão diretamente relacionadas com a 

influência do meio, pois, quanto maior for o clima de liberdade e espontaneidade no 

qual a crianca cresce, tanto mais curta é a passagem de uma fase para outra.” Neste
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caso, a “motricidade constitui uma variável de fundamental relevância no 

desenvolvimento do indivíduo, pois é através dela que ele passa a ter contato com o 

mundo dos demais seres vivos e dos objetos”(NEGRINE, 1986-p. 12). Sendo assim se 

mostra necessário o conhecimento da evolução psicomotora da criança sendo possível 

com isso um trabalho mais completo e eficiente.

2.2-PSICOMOTRICIDADE:

Para que se possa entender a psicomotricidade aquática, é necessário estar à 

par do significado de Psicomotricidade e conseguir correlacioná-la com a natação. 

Para LE BOULCH(1986, p. 13), a educação psicomotora é indispensável como 

formação de base para toda criança normal ou com problemas, pois possui um dupla 

finalidade: garantir um bom desenvolvimento funcional e auxiliar no desenvolvimento 

afetivo, para o convívio harmônico em sociedade. A Psicomotricidade procura superar 

a questão: “o homem e o corpo”. Construindo o pensamento que “o homem é seu 

corpo”, pois este é um ser que fala por ele sem pedir licença (COSTE, 1992, p.09). 

PIRRO (1996, p. 10), explica que Educação Psicomotora são atos pedagógicos, que 

têm como finalidade o desenvolvimento motor e mental da criança, para o domínio de 

seu corpo funcional e sócio-afetivo. BUENO (1998, p. 32) caracteriza o 

desenvolvimento psicomotor pela maturação integral que este roporciona entre o 

movimento, a imagem corporal e suas relações com o meio e a palavra. A proposta 

que FONSECA (1983, p. 01) defende sobre Psicomotricidade é que atualmente ela é 

imprescindível na educação global da criança normal, formando uma nova perspectiva 

psicopedagógica em educação infantil.

Vários são os conceitos de Psicomotricidade que devem ser trabalhados. 

Dentre eles estão: Coordenação Motora (global e fina), Esquema Corporal, 

Equilíbrio, Estruturação Espacial, Temporal e Lateralidade. É interessante lembrar 

que estes conceitos variam de um autor para outro, sendo assim algumas delas serão
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apresentadas a seguir:

2.2.1-Coordenação Motora Global:

Segundo BORGES (1987, p.40) a Coordenação Motora Global refere-se aos 

movimentos harmônicos dos grandes grupos musculares, ou ainda, o controle dos atos 

motores produzidos por estes segmentos. BUENO (1998, p. 51) afirma que esta 

coordenação caracteriza-se pelo controle dos amplos movimentos do corpo, 

possibilitando a contração de diferentes grupos musculares independentemente.

A finalidade da Atividade Corporal Global é expressar os movimentos 

infantis através do corpo vivido que carrega em si um grande conteúdo emocional. 

Este trabalho é necessário para um futuro equilíbrio funcional e psíquico do ser, 

enquanto pessoa que se relaciona com o meio em que vive ( LE BOULCH, 1986, 

p. 130). “A criança progressivamente se descobre através de uma Atividade Corporal 

Global ou Instintiva a princípio, diferenciada e intencional depois, e esta atividade lhe 

permite descobrir o mundo que a rodeia”(DAMASCENO apud BUENO, 1998, p.51).

2.2.2-Coordenação Motora Fina:

A Coordenação Motora Fina refere-se à coordenação de pequenos grupos 

musculares para atividades mais refinadas (BORGES, 1987, p.47).

Conforme o estudo de BUENO (1998, p.53), a Coordenação Motora Fina, 

trabalha a capacidade de controlar grupos musculares pequenos para exercícios mais 

específicos como perfuração, recorte, encaixes, entre outros. Esta coordenação divide- 

se em três partes: Coordenação Visuo-motora ou Oculomotora, relacionada em 

coordenar os movimentos a um alvo visível. Coordenação Visuo-manual ou 

Oculomanual, relacionada entre a visão e o tato, que a exemplo tem-se a escrita. 

Coordenação Músculofacial, ou movimentos da face, importantes para a mastigação, 

fala e expressão fisionômica.
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2.2.3-Esquema Corporal:

“A noção de Esquema Corporal é fruto de uma longa progressão que levou 

neurologistas, psiquiatras e psicólogos a se interrogarem sobre as percepções do corpo, 

a integração do corpo como modelo e a forma da personalidade”(COSTE, 1992, p. 17). 

Segundo VAYER (1984, p. 18), o primeiro objeto notado pela criança é o seu corpo, 

pois este é o meio de ação, derelação e conhecimento que ela possui. Sendo o 

Esquema Corporal, a organização das relações do corpo com o mundo exterior, ele 

tem um papel fundamental na vida dessa criança, sendo o ponto de partida para o seu 

desenvolvimento das futuras possibilidades de ação.

Para LE BOULCH (1986, p. 18), o Esquema Corporal refere-se ao “corpo 

percebido”, onde este associa-se às sensações táteis e cinestésicas. As ações da criança 

estão enfocadas no objeto e também no próprio corpo. O Esquema Corporal é a 

tomada de consciência do próprio corpo, suas partes, atitudes, estando em movimento 

ou não. Ele é básico para a formação da personalidade da criança (BORGES, 1987, 

p.42).

2.2.4-Equilíbrio:

O Equilíbrio Corporal aborda a questão do indivíduo ao seu peso, à sua 

plena adaptação tanto em deslocamentos com estaticamente (VAYER, 1984, p. 103). 

BORGES (1987,p.44), trabalha a noção de equilíbrio como uma capacidade de 

sustentar o corpo contra a lei da gravidade seja qual for a posição em que ele se 

encontre. O Equilíbrio é a base de toda a coordenação dinâmica global do indivíduo.

BUENO (1998, p.55) completa o conceito anterior quando refere-se ao 

Equilíbrio como uma noção de distribuir o peso corporal em um determinado tempo e 

espaço em relação ao eixo de gravidade. Este Equilíbrio pode ser estático ou dinâmico. 

A autora citada acima define Equilíbrio Estático como sendo o de maior grau de
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dificuldade, pois exige muita concentração. “É o resultado do Equilíbrio harmonioso 

entre a ação dos grupos musculares, permitindo a ação voluntária das atitudes 

(controle da postura, mobilidade)” (BORGES, 1987, p.45).

Já o Equilíbrio Dinâmico: “É a colocação harmônica e simultânea de 

grupos musculares diferentes, visando à execução de movimentos voluntários (marcha, 

corrida, salto)”(BORGES, 1987, p.45).

2.2.5-Estruturação Espacial:

“E perceber as posições, direções, distâncias, tamanhos, o movimento, a 

forma dos corpos, enfim, todos os caracteres geométricos dos corpos” (BORGES, 

1987, p.47). Para LE BOULCH (1986, P. 199) a partir dos três anos de idade, a criança 

já  possui vivência espacial. A exploração do espaço inicia a partir do momento em que 

esta fixa seu olhar em um certo objeto e procura posteriomente apanhá-lo.

COSTE (1992, p.54) relata que toda percepção de mundo é uma percepção 

espacial, onde o nosso corpo sempre é a referência. A Estruturação Espacial da 

criança desenvolve paralelo ao seu desenvolvimento psicomotor, ou seja, conforme 

aumenta os seus gestos e coordenação motora unido a suas relações com o meio, 

aumenta o seu espaço de comunicação e exploração dos objetos.

A Estruturação Espacial para VAYER (1984, p. 118), nasce da relações de 

si mesmo com o objeto e da relação dos objetos entre si, portanto este autor defende 

que é muito importante para a criança que o seu espaço e os objetos que o compõem 

sejam estáveis. Assim a própria criança irá perceber noções de distância, segurança e 

um referencial constante de objetos que permitirá a construção do seu 

desenvolvimento espacial. A mudança rotineira de ambiente, e de objetos contido nele, 

não proporciona à criança uma organização espacial, pois perde seus pontos de 

referência com frequência.
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Enfim, “é a tomada de consciência das coisas entre si. É a possibilidade 

para a pessoa, de organizar-se perante o mundo que a cerca, de organizar as coisas 

entre si, de colocá-las em um lugar, de movimentá-las. É ter a noção de direção 

(acima, abaixo, à frente, atrás, ao lado), e de distância (longe, perto, curto, comprido) 

em integração” (BUENO,1998, p.63).

2.2.6-Estruturação Temporal:

Conforme afirma BORGES (1987, p.48), a Orientação Temporal diz 

respeito a ter uma referência de um tempo presente, relacionado a um antes e um 

depois, é diferenciar o rápido do lento, enfim, saber distinguir o passado e o futuro. 

Isto se forma juntamente com a noção de espaço, porém é um pouco mais complexa.

“Se as noções de espaço, de relações spaciais são elaboradas por meio da 

ação, as noções de tempo, de Relações Temporais são muito mais confusas, pois elas 

estão ligadas à vivência, isto é, ao aspecto afetivo da comunicação, e por isso mesmo 

são muito mais difíceis de serem exprimidas”(VAYER, 1984, p. 129).

COSTE (1992, p.53) explica que o tempo une em si duração, ordem e 

sucessão de fatos. E primordial a integração detes três níveis para ocorrer uma boa 

Estruturação Temporal na criança.

Sendo assim, a Organização Temporal está intimamente ligada à 

capacidade do indivíduo em situar-se em função da sucessão de acontecimentos, ao 

tempo de intervalo, aos períodos de dias, meses e anos e a irreversibilidade do tempo, 

ou seja, a noção do envelhecimento (BUENO, 1998, p.65).

2.2.7-Lateralidade:

A Lateralidade é uma capacidade motora, onde a criança começa a 

perceber que o seu próprio corpo possui dois lados, direito e esquerdo, que se 

integram. Está ligada ao esquema corporal, e possui a predominância de um dos lados
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em função do seu hemisfério cerebral (BUENO, 1998, p.59). No período de 

crescimento, ocorre a dominância de um dos lados do corpo por parte da criança, que 

será fundamental para uma boa escrita (BORGES, 1987, p.49).

Segundo VAYER (1984, p.229) é a dominância funcional, da mão, do olho 

ou do pé direito ou esquerdo, o que determina a Lateralidade de uma pessoa. Por fim 

LE BOULCH (1986, p. 92), trabalha o conceito de Lateralidade como sendo a 

“tradução de uma assimetria funcional”, ou seja, a motricidade do lado direito não é 

igual à do lado esquerdo, e esta desigualdade acentua-se cada vez mais com o 

desenvolvimento geral do indivíduo. É preciso que um profissional, competente e 

comprometido com a educação infantil, tenha conhecimento dessas condutas 

psicomotoras para executar um bom trabalho onde a plena formação da criança, futuro 

adulto que vive em sociedade, seja o seu maior objetivo.

Pensando nisso, é importante conhecer, não só o significado desses termos, 

mas também como a criança cresce e se desenvolve, sendo por isso fundamental 

entender a evolução psicomotora dela.

2.3-A EVOLUÇÃO PSICOMOTORA DOS 06 AOS 08 ANOS

Ao se falar em evolução psicomotora deve-se sempre lembrar a que isto se 

relaciona. Relaciona-se com desenvolvimento humano, uma vez que um está 

relacionado com o outro. Segundo BUENO (1998, p.34), entende-se po 

desenvolvimento humano, “o desenvolvimento integrado do crescimento, da 

maturação, das experiências pelas quais o indivíduo passa e a adaptação desse corpo 

no ambiente,...” Ela diz ainda que “o desenvolvimento psicomotor caracteriza-se pela 

maturação que integra o movimento, o ritmo, a construção espacial, o reconhecimento 

dos objetos, das posições, a imagem do nosso corpo e a palavra.” Ambos os 

desenvolvimentos citados acima são de fundamental importância para o 

desenvolvimento do indivíduo, sendo que toda esta maturação ocorre em um padrão de



17

acontecimentos, existindo sempre uma presença importante dos dois. A criança e o 

adulto apresentam alguns padrões de desenvolvimentos previsíveis, padrões estes que 

seguem uma ordem cronológica específica, citada por BUENO (1998, p.36 e 37), e 

que será apresentada a seguir. Por este trabalho se tratar da faixa etária de 06 a 08 anos 

será apresentada a ordem cronológica somente desta faixa.

2.4-DESENVOLVIMENTO CRONOLÓGICO PSICOMOTOR PARA CRIANÇAS 

DE 06 A 08 ANOS

2.4.1-Aos 06 anos de idade:

• apresenta experimentação do corpo;

• dissociação manual e digital já  estão firmadas (apresnta possibilidade de escrever);

• orientação nobre, distingue os dois lados (lateralização);

• não faz laços (faz algumas tentativas);

• distingue fantasia da realidade claramente;

• início dos jogos heterosexuais;

• troca de dentes;

• anda de bicicleta;

• desenvolve com maior facilidade jogos de competição e raciocínio.

2.4.2-Dos 07 a 08 anos de idade:

• plena integração do corpo, aperfeiçoamento das habilidades adquiridas 

anteriormente;

• a dissociação estende-se para todo o corpo;

• reconhece lateralização no outro;

• noção de temporalidade bem definida (passado, presente e futuro);
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•  é capaz de ver horas, não os minutos;

• instala-se fortemente a conduta ética, a importância de valores e normas;

• procura contatos fora de casa;

• aparece a reprodução rítmica.

Ao observar esta seqüência devemos lembrar sempre da individualidade de 

cada pessoa, entendendo que algumas crianças podem apresentar pequenas diferenças 

no desenvolvimento, porém, mesmo com isso, a criança normal respeitará este padrão 

cronológico. Tendo conhecimento de como ocorre a evolução psicomotora, se toma 

necessário compreender de que maneira se dá o desenvolvimento da psicomotricidade 

aquática dentro das mais diversas faixas etárias, porém, a análise de todas as faixas 

etárias no momento se tomaria demais longa e sem sentido, uma vez que a faixa etária 

a ser analisada é a de 06 a 08 anos. Contudo, para que se possa entender o 

desenvolvimento dessa idade deve-se ao menos ter o conhecimento de toda a evolução 

da criança.

2.5-PSICOMOTRICIDADE AQUÁTICA PARA CRIANÇAS DE 06 A 08 ANOS

Segundo BUENO (1998, p. 141), psicomotricidade aquática é a estimulação 

do potencial do indivíduo, utilizando a água como instrumento e como meio de ação 

mais global através do movimento e de sua relação com o meio, com tudo o que o 

influencia e consigo mesmo. Ela afirma ainda que a evolução aquática e a aquisição de 

movimentos seguem um processo bem específico no meio líquido. Em primeiro 

momento, a criança recebe estímulos mais ou menos conscientes, que a partir da 

repetição se tomarão mais eficientes, permitindo à ela uma maior consciência do 

movimento como um todo. Com o passar do tempo, em função da propriocepção 

adquirida com o movimento, começam a ocorrer sensações inconscientes, que 

posteriormente, e com o ajuste do movimento e a conseqüente consciência do mesmo, 

toma-se mais harmonioso e ritmado.
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Nesse sentido DAMASCENO (apud BUEN01998, p. 141) explica que “a 

criança progressivamente se descobre através de uma atividade corporal global ou 

instintiva a princípio, diferenciada e intencional depois, e esta atividade lhe permite 

descobrir o mundo que a rodeia”, Pode-se considerar esta a abordagem e a intenção na 

Psicomotricidade Aquática.

E importante lembrar que a filosofia da psicomotricidade dá grande 

importância ao uso da criatividade e da espontaneidade de quem se envolve no 

processo psicomotor, lembrando o quanto isso é particular de cada um, sendo que 

também não pode ser ensinado. Por isso, elas devem ser estimuladas das mais variadas 

maneiras, sendo que, estas estimulações podem ser através de problemas apresentados 

pelos participantes do processo, ou ainda facilitado através da utilização de temas 

como empurrar, puxar, conter, arrastar, deslocar, que apenas direcionam as variáveis 

num determinado tempo sempre lembrando do caráter criativo e espontâneo. A 

espontâneidade se dá com a intenção de trazer autonomia ao indivíduo, mas sem nunca 

esquecer de alguns aspectos que devem ser levados em consideração sobre esta 

aquisição de autonomia. Estes aspectos citados por BUENO (1998, p. 141) serão 

transcritos a seguir:

Proposta Aquática: “envolve o conhecimento da estrutura que se deseja 

transmitir (mecânica dos nados, fisiologia do movimento, cinesiologia, psicologia 

aplicada, didática, biomecânica), o conhecimento das leis básicas do ensino, de 

processos didático-pedagógicos da psicomotricidade aquática, da atividade aquática e 

dos sistemas de aprendizagem e o conhecimento da estrutura do aluno, de suas 

capacidades e dificuldades, etc” .; Proposta Psicomotora: “estabelece qual a 

caminhada nos conteúdos funcionais (ou psicocognitivos) e relacionais (ou 

psicoafetivos), determinando sempre dois conteúdos no mínimo por aula, 

estabelecendo metas e mantendo a avaliação continuada do aluno de acordo com 

escalas de desenvolvimento, tentando sempre ter uma visão global do indivíduo e 

objetivando um processo harmônico”...; Proposta Psicopedagógica: “nesse aspecto se



20

incluem os conceitos básicos espaciais, temporais, de localização, situação, os 

conceitos numéricos, as letras, as formas, as cores, as situações-problema, tamanho, 

altura, comprimento, espessura, largura, peso, temperatura, etc. Para que a atividade 

psicomotora aquática tenha êxito é necessário planejar o trabalho, estabelecendo os 

objetivos que devem ser atingidos, mesmo sem uma data pré-estabelecida. O 

planejamento deve ser flexível e realimentado, prevendo situaçôes-extras como quebra 

de equipamento, falta de integrantes do grupo, etc”.

Nunca devemos esquecer que todas estas propostas devem ser analisadas, 

porém, a proposta psicomotora deve ser a mais enfatizada, relembrando dos 

mecanismos sensoriais envolvidos e percebidos através dos sentidos uma vez que na 

água existe uma interação entre eles diferente da que que ocorre na terra. No meio 

líquido, como já  foi citado anteriormente, estamos sofrendo influência de leis e 

princípios que alteram nossa percepção em relação a este meio, sendo que temos que 

nos adaptar a estas influências. Para isso podemos utilizar a visão, de modo que a 

criança possa visualizar objetos na água, tanto no fundo como na superfície. 

Destacamos também como os movimentos globais são executados com mais 

freqüência, sendo que, desse modo a coordenação dinâmica global no meio líquido 

pode ser requisitada através de desafios como entradas e saídas da piscina, 

deslocamentos, etc., sempre lembrando que a ludicidade é ferramenta importante no 

processo de desenvolvimento psicomotor da criança. LAPIERRE & AUCOUTURIER 

(1977), citados por BUENO (1998, p. 142), citam: “As experiências vivenciadas com a 

participação ativa da motricidade conduzem à elaboração das estruturas fundamentais 

do pensamento abstrato”. Pode-se também associar estes movimentos amplos com a 

respiração de modo a permitir uma experiência positiva em relação a esse processo. 

Para isso é possível combinar exercícios que trabalhem tanto o bloqueio respiratório 

quanto a orientação espacial, como por exemplo exercícios de braquiação, onde a 

criança pode ter a boca em contato com a água estimulando assim ao fechamento da 

mesma, e circundução dos braços, estimulando também a noção de amplitude dos
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movimentos assim como a sua dissociação, a sua simultaneidade e sua alternância. 

Como vimos anteriormente a ação da gravidade e do empuxo estão relacionadas a 

princípios e leis anteriormente abordados influenciando diretamente na regulação 

tônica de qualquer ato motor coordenado na posição estática, assim como a densidade 

também atua no corpo nos movimentos assimétricos e alternados, sendo isto presente 

na transição da fase aérea para a fase submersa. Estas influências, aliadas a outras no 

meio líquido estimulam o sistema vestibular, permitindo também a manutenção da 

postura corporal em situações de desequilíbrio. Segundo BUENO (1998, p. 143) este 

sistema “é responsável pelo desenvolvimento das destrezas motoras, combinando 

posturas reflexas, estabelecendo movimentos coordenados de visão, regulando o nível 

de movimento.” Desse modo, tem-se que procurar exercícios e atividades que 

possibilitem esta regulagem, através de atividades que permitam ao aluno sentir as 

diferenças relacionadas às mudanças da ação do peso corporal sobre as estruturas 

articulares e também sobre o apoio plantar. Com esta finalidade exercícios como a 

queda do corpo na água e posterior recuperação do equilíbrio vertical e rotações nos 

planos transverso e longitudinal visam um maior domínio corporal global. Podemos 

associar o equilíbrio alcançado pelo indivíduo ao esquema corporal, uma vez que o 

domínio nas posições estática e dinâmica permite uma complementação do mesmo. 

Em relação ao esquema corporal, DAMASCENO (1992, p.31), afirma que “a natação 

por dirigir-se ao estabelecimento do movimento, não inibindo a criatividade , permite à 

criança a exploração e manejo do meio, através de atividades motoras que contribuem 

para a estruturação de seu esquema corporal”. A interação do corpo com a água 

através de mudanças de posição, e também das diferentes percepções táteis, 

cinestésicas e proprioceptivas, permite uma readaptação da imagem corporal.

DE FONTAINE (1980), citado por BUENO (1998) confirma que “uma boa 

estruturação e utilização do esquema corporal contribui diretamente à adaptação do 

sujeito no espaço e no tempo, contribuindo assim para uma disposição corporal mais 

adequada para realização das diferentes atividades”, principalmente na natação, já  que
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é realizada em um meio diferente daquele em que vivemos.

Em relação ao espaço, é necessário que o trabalho realizado respeite a 

estrutura progressiva da noção de espaço, para que este trabalho apresente as 

ferramentas necessárias e da maneira mais eficaz para possibilitar ao indivíduo um 

melhor aprendizado. Já em relação ao tempo, “as noções temporais vivenciam-se nos 

deslocamentos em diferentes velocidades, no parar e reiniciar das atividades, na noção 

do antes e depois de cada situação em relação causa-efeito, no iniciar e no término da 

atividade que deve ter uma rotina básica e no adaptar-se a um ritmo e respeitar o 

tempo dado, como por exemplo, os minutos finais com o brinquedo de sua escolha” 

(BUENO 1998.p.l44). A mecânica respiratória também contribui para um 

desenvolvimento temporal, atrabés do tempo de inspiração expiração.

Pode-se relacinar o tempo e o espaço, de modo a obtermos as relações 

espaço-temporais. Estas relações “visam estruturar o movimento no espaço em relação 

à sua distância, velocidade, grandeza e intensidade”(BUENO 1998, p. 144).

Compreendendo de que maneira o sistema nervoso se desenvolve na água, 

podemos entender e desenvolver melhor todas as habilidades da criança, podendo com 

isso organizar as aulas de modo que seja possível explorar ao máximo as capacidades 

psicomotoras da criança.

Nesse sentido podemos trabalhar estas capacidades através de atividades que 

possibilitem à criança explorar, vivenciar e se integrar ao meio líquido, fazendo uso de 

estratégias e ferramentas que permitam aos alunos prazer e satisfação ao realizar a 

atividade. Para isso, o profissional deve utilizar toda sua criatividade e sensibilidade, 

reconhecendo todas as dificuldades e necessidades inerentes à faixa etária abordada 

neste trabalho. Isto tudo deve ser trabalhado de maneira lúdica e divertida, para que o 

aluno sinta-se bem consigo mesmo e com o mundo que está aos poucos descobrindo, 

sendo que, para isso ele necessite estar em harmonia com o professor e nele confiar, 

para então desenvolver sua autoconfiança, fortalecendo sua personalidade, não só 

como um nadador e sim como uma pessoa que começa a viver neste mundo complexo
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e competitivo e que se prepara para uma vida dentro dele.

2.6-FUNDAMENTOS PSICOMOTORES NA APRENDIZAGEM DA NATAÇÃO

O ser humano, por ser uma criatura terrestre, não está adaptado 

geneticamente ao meio líquido, sendo necessário um aprendizado para que ele se sinta 

seguro dentro d’água. Diferentemente da maioria dos animais aquáticos o ser humano 

utiliza o córtex cerebral e o sistema límbico para processar os padrões motores 

aquáticos. Dessa forma ele utiliza de uma ferramenta mais precisa e eficaz, ferramenta 

essa usada nos processos sensório e perceptivo-motores mais evoluidos.

Apesar de termos vivido no líquido amniótico durante a gestação, e do 

reflexo natatório, o homem deve aprender a nadar e alcançar uma maturação 

neurológica e emocional para poder dominar com autonomia este meio que não é seu 

por natureza, se tomando assim uma criatura nadadora. Lembramos mais uma vez a 

importância de respeitarmos as leis e princípios que atuam no meio líquido. Nesse 

sentido, a lei da gravidade é uma das que atuam de maneira diferente na água, já  que 

ela se atenua em fimção da densidade do líquido. A moticidade aquática utiliza uma 

adaptação polissensorial diferente da terrestre, sendo que a tonicidade, a equilibração e 

a imagem do corpo se alteram neste meio mais denso.

A integração sensorial na água também deve ser aprendida, de modo que este 

aprendizado deve ser acompanhado de conforto, prazer e segurança para o indivíduo, 

buscando “um desempenho motor que ilustre uma organização de componentes 

psicológicos, num todo harmonioso e fiincional (VELASCO, 1997- p.44)” .

O comportamento aquático também deve ser aprendido, sendo que ele está 

relacionado à uma integração entre o meio e o indivíduo cabendo ao cérebro da criança 

organizar inúmeras fontes de informação sensorial num comportamento motor e numa 

experiência integrada. Segundo VELASCO (1997, p.44) “as sensações difusas 

experimentadas cosporalmente na água, distintas das integradas em terra e no ar,
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convergem ao cérebro, e este comunica ao corpo o que deve fazer”, complementando 

que “os sentimentos dão informações sobre a água, e, sobre as suas condições 

envolvidas, e paralelamente, sobre as ações que emergem do corpo quando interagem 

com ela”. Como o cérebro vai estar sendo “bombardeado” de informações, ele deve 

organizá-las de modo a se conseguir um comportamento aquático adequado e ajustado.

Outro fator determinante na adaptação do indivíduo na água é a sua imagem 

corporal, que deve “estruturar-se a partir de uma estabilidade emocional enriquecida” 

(VELASCO, 1997- p.45) para se alcançar uma localização proprioceptiva e uma 

integração cinestésica. Pela diferença existente entre as densidades do ar e da água a 

motricidade aquática rege-se por novas reorganizações posturais e locomotoras quando 

se comparado com o meio terrestre, uma vez que nào existe a mesma facilidade de se 

movimentar membros embaixo d’água, ou então inibir e reorientar padrões motores 

tão rapidemente e espontâneamente. Também por este motivo, vê-se a necessidade da 

especificidade da reaprendizagem postural e motora. Atividades como virar, baixar, 

saltar, correr, etc., implicam uma ampliação do repertório psicomotor da criança 

nadadora.

Analisados estes fatores, VELASCO (1997 - p.45) diz que a experiência da 

aprendizagem mediatizada na água é de suma importância quando se pretende 

preservar condições de segurança e conforto num meio instável e inseguro. E diz ainda 

que “a qualidade dessa experiência pedagógica e interativa, sendo, portanto, de 

extrema relevância uma vez que dificuldades inerentes ao meio, tem de se manusear e 

gerir de forma segura e intencional.”

2.7-HISTÓRICO DA NATAÇÃO:

A natação é quase tão antiga quanto o homem, que teria aprendido a 

sustentar-se na água por instinto de sobrevivência ou por observação dos animais. Em 

função de seu habitat (próximo a rios, lagos, etc), da procura de alimentos ou ainda,
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fugindo de algum animal, ele teria a necessidade de se deslocar na água.

Segundo VELASCO (1997, p.27), na antiguidade, na Grécia, a natação 

segundo os escritores era sinônimo de força e beleza, enquanto em Roma, a natação 

era usada como requinte de distinção social, sendo que os romanos tiveram a primeira 

escola de natação, de caráter militar, para que seus soldados aprendessem a lutar e a se 

deslocar dentro d’água. Já na nobreza Egípcia, no segundo Império, encontramos 

orientações para atividades na água para crianças.

VELASCO (1997, p.28) relata que durante a Idade Média, a natação quase 

desapareceu, por temor às epidemias, sendo que, com o Renascimento, e suas piscinas 

de banhos públicos, estas idéias foram caindo no esquecimento. Com a chegada da 

Idade Moderna, a natação evoluiu de maneira significativa em países onde a água era 

um elemento em abundância, por uma questão de adaptação.

O surgimento da natação está diretamente ligado ao militarismo, sendo que 

na 2a Guerra Mundial encontramos o exemplo mais recente, onde aeronautas e 

militares aprendiam a nadar na escola de natação para que não morressem afogados 

caso alguma embarcação caísse no mar. Quem soubesse pelo menos flutuar já  

aumentava sua chance de sobrevivência (VELASCO, 1997- p.30).

No Brasil a natação foi oficializada em 1897, com a fundação, no Rio de 

Janeiro, da União de Regras Fluminense, e como esporte em 1898, com o Io 

Campeonato Brasileiro, realizado entre uma fortaleza e uma praia, com a distância de 

1500 metros, sendo que somente homens participaram da prova. Até a década de 70, a 

natação era vista apenas no sentido competitivo, porém, a partir da década de 80 ela 

começou a ser encarada de outra maneira a partir de um grande desenvolvimento das 

escolas de natação (VELASCO, 1997- p.35).

Hoje o ato de locomover-se na água exige ritmo, leveza, graça onde tomou- 

se uma arte, tendo várias finalidades como: terapia, competição, lazer, saúde, 

segurança, sociabilização e desenvolvimento motor (VELASCO 1997). Contudo, esta 

locomoção não se dá da mesma forma que no meio terrestre, sendo necessária uma
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adaptação do indivíduo à uma realidade diferente da sua e à forma como as leis e 

princípios da física agem neste ambiente mais denso. Para um trabalho de 

psicomotricidade aquática, ou algum outro trabalho na água, é importante estar 

familiarizado com estas leis e princípios, para então tirar mais proveito dos 

movimentos e deslocamentos no meio líquido. Sendo assim, a seguir eles serão 

apresentados e comentados.

2.8-NATAÇÃO

2.8.1-Princípios Biomecânicos:

Força e resistência:

Dentro d ’água, para que possamos nos deslocar com mais eficiência 

devemos levar em consideração as leis que atuam em nosso corpo, assim como os 

princípios que regem estas leis de modo a aproveitarmos melhor a força empregada em 

nossa propulsão.

Uma boa combinação entre força e resistência é pré-requisito para aqueles 

que procuram um maior rendimento e desempenho na natação. Segundo BUENO 

(1998, p. 120) força: “é todo agente capaz de provocar num corpo, uma mudança na 

forma ou no estado de movimento”; e resistência, “são as forças que atuam contra 

nosso deslocamento” .

Por resistência entende-se a resistência frontal, fricção corporal e resistência 

negativa ou redemoinho, sendo esta última a menos significativa das três, podendo até 

nos auxiliar na propulsão no meio líquido. Junto com estes influenciadores, 

encontramos outros fatores que agem diretamente sobre nosso corpo imerso na água. 

São princípios e leis da física e da fisiologia que nos auxiliam a estudar, compreender
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e melhor aproveitar o deslocamento no meio líquido. São eles: - Princípio de 

Arquimedes: - que diz que todo corpo imerso na água recebe uma força de baixo para 

cima chamada empuxo, que é aguai ao peso do volume de massa líquida 

deslocada.(BUENO 1998, p. 121). A densidade do corpo influencia diretamente no 

empuxo, portanto deve-se levar em consideração as diferenças existentes entre uma 

criança e outra.(BUENO 1998, p. 121); - Lei da Inércia: -todo corpo que está em 

repouso tende a permanecer em repouso e o que está em movimento tende a 

permanecer em movimento retilínio se não sofrer nenhuma força sobre ele.(BUENO 

1998, p. 121); - Princípio da Continuidade de Movimento ou da uniformidade de 

aplicação de Força: -uma aplicação de força contínua determina um deslocamento 

para frente mais eficiente que uma aplicação oscilante de força (BUENO 1998, p. 121); 

- Princípio da ação e reação: -a toda ação corresponde uma reação de mesma 

intensidade na mesma direção e em sentido contrário; - Princípio de Bernoulli:- a 

maior eficiência na propulsão aquática é conseguida deslocando uma grande 

quantidade de água em um pequeno espaço ao invés de uma pequena quantidade de 

água em um grande espaço (BUENO 1998, p. 121); - Lei Teórica do Quadrado: - 

quando se dobra a velocidade do nado, a resistência oferecida varia aproximadamente 

com o seu quadrado (BUENO 1998, p. 121); - Lei fisiológica do desgaste de energia: - 

quando se dobra a velocidade, o gasto energético se eleva ao cubo (BUENO 1998, 

p. 121); - Lei da Inervação contínua de Sherrington: -quando os músculos agônicos 

(produtores de movimento) se contraem, os antagônicos se relaxam (BUENO 1998, 

P-121).

É interessante que saibamos usar estas leis e princípios em nosso favor, 

fazendo uso de combinações que melhorem nosso desempenho e nosso domínio no 

meio líquido. Mesmo sendo estas leis complexas, não devemos esquecer que também a 

natação infantil está sendo diretamente influenciada por elas, se tomando peças chave 

na adaptação e no uso desta adaptação no desenvolvimento psicomotor da criança. 

Contudo, conhecer somente estas leis não é suficiente para se realizar um trabalho
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aquático adequado. É necessário ter conhecimento das etapas existentes na 

ambientação e na aprendizagem da natação, e também tudo que se relaciona a estes 

processos. Nesse sentido pretende-se, com as informações a seguir, ajudar no 

esclarecimento e compreensão para então desenvolver um melhor trabalho psicomotor.

2.8.2-Etapas de Aprendizagem da Natação

Antes de nascermos, quando na barriga de nossas mães, estávamos imersos 

no meio líquido, possuindo assim uma adaptação inata à este meio, porém, conforme o 

tempo vai passando e não resgatamos esta adaptação nós a “esquecemos” sendo que 

quanto mais tempo passa mais difícil poderá se tomar a readaptação do indivíduo. Por 

este e outros motivos a primeira etapa o ensino da natação deva ser a adaptação ao 

meio líquido, onde a pessoa poderá retomar a confiança e o prazer de estar na água.

Para WILKE (apud BUENO, 1998, p. 136) “os melhores professores 

deveriam estar na fase da iniciação” . BUENO (1998, p. 136) concorda com esta 

afirmação e completa: “a iniciação é a base para todo seu contato na água”, e diz ainda 

que nesta fase de desenvolvimento “é quando o profissional tem condições de perceber 

como se efetivou o desenvolvimento das fases anteriores e resgatar o que ficou mal- 

estmturado,...”

Segundo VELASCO (1997, p. 139) a adaptação deve respeitar a etapa de 

desenvolvimento em que o aluno se encontra, sendo que o processo de adaptação se 

inicia pela ambientação, “onde ele irá conhecer o espaço, fazer amizade com a água, 

procurar intimidade com um ambiente, que é totalmente diferente daquele em que ele 

vive”.

Por adaptação, entende-se um processo que está intimamente ligado às 

experiências de cada pessoa, sendo importantíssimo respeitarmos o ritmo de cada 

indivíduo, contudo, existe um padrão de conduta no que se relaciona à adaptação, 

sendo que este processo se inicia pela ambientação, onde o aluno irá começar a
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interagir com o meio em que se encontra, conseguindo desse modo confiança e prazer 

em um meio que não é seu habitat. Em função disso, faz-se fundamental uma boa 

relação professor-aluno durante essa fase do processo. A partir dessa ambientação 

partimos para uma adaptação relacionada às sensações e à fisiologia do indivíduo, com 

uma adaptação polissensorial e respiratória. Na polissensorial, a principal referência 

será o rosto, através da boca, nariz, olhos o ouvidos, enquanto que na respiratória 

temos que conscientizá-lo do processo respiratório em si com a inspiração (ativa) for a 

d’água, pela boca, e expiração (passiva) dentro d’água, às vezes pelo nariz, outras pela 

boca, e ainda os dois juntos.

Vencida esta etapa, o aluno será capaz de executar com segurança a imersão, 

uma vez que domina todo o processo envolvido nela. Após isso, ele iniciará o trabalho 

de flutuação, já  que está adaptado e é capaz de mudar de posição seu corpo, horizontal 

ou vertical, sentindo assim a densidade da água e como seu corpo se comporta denro 

dela, podendo experimentar as posições ventral e dorsal, estando o auxílio do professor 

relacionado à necessidade do aluno. Com isso, a sustentação se dará naturalmente, 

utilizando os membros superiores e inferiores para buscar equilíbrio. Uma vez 

vencidas todas as etapas acima o indivíduo estará apto para iniciar a propulsão, 

movimentando braços e pernas podendo com isso se iniciar a prática dos estilos.

Percebemos a necessidade de uma integração entre os princípios e as etapas 

de aprendizagem, para um bom desenvolvimento psicomotor do indivíduo. Nesse 

sentido não devemos nos esquecer dos principais canais usados pelo nosso sistema 

nervoso para receber, transmitir e processar as informações recebidas pelo nosso corpo 

de modo a poder aproveitá-las para um melhor desenvolvimento no meio líquido. Para 

este melhor desenvolvimento, deve-se conhecer as características inerentes à cada 

faixa etária a ser trabalhada. Para isso, é preciso, antes de mais nada, esclarecer como 

se comporta as crianças com idade entre 06 e 08 anos.
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2.9-ENTENDENDO CRIANÇAS ENTRE 06 E 08 ANOS.

É a fase da afirmação da personalidade do indivíduo, onde surge o 

pensamento lógico e formal, a exploração das descobertas, o entendimento da 

simbologia, dentre outro aspecto. Não se brinca o tempo todo, e realizam-se tarefas 

com a precisão que a idade permite. Antes, porém, de se iniciar um trabalho aquático é 

preciso definir objetivos a ser alcaçados com esta atividade.

2. ÍO-OBJETIVOS AQUÁTICOS PARA CRIANÇAS ENTRE 06 E 08 ANOS.

A natação para crianças desta faixa etária tem como objetivo geral, a 

segurança dentro d ’água, desenvolvendo seu gosto pela prática aquática, apresentando 

técnicas de nado dentro de um repertório psicomotor aquático variado, levando em 

conta as suas necessidades e interesses, favorecendo o senso de organização, respeito e 

responsabilidade de maneira prazerosa e alegre.

Para que isto ocorra é necessária a adaptação da criança ao meio líquido, 

fazendo uso de um ambiente afetivo e agradável, trazendo com isso segurança, 

permitindo à ela se ajustar progressivamente às atividades sugeridas, tendo como 

principais objetivos: deslocamentos, respiração, saltos deslize, flutuação(dorsal e 

ventral), propulsão, cinestesia aquática e lateralidade corporal, permitindo à criança a 

criação de uma imagem corporal completa, desenvolvendo o indivíduo como um todo.

Além disso, é importante definir quais os objetivos e conteúdos a serem 

trabalhados, prestando atenção nas diferenças entre as faixas etárias. Para um trabalho 

mais específico, as faixas etárias serão divididas de ano em ano, ou seja, entre 06 e 07 

anos e entre 07 e 08 anos, de modo a respeitar as mudanças ocorridas nestas fases da 

vida da criança.
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2.10.1-Objetivos específicos do trabalho com crianças entre 06 e 07 anos.

Aos seis anos a criança inicia uma fase de independência, onde começa a se 

despedir de seu mundo de fantasia, estando mais decidida e consciente como uma 

pessoa que toma seu lugar no mundo. Os processos regressivos, relacionados a 

mudanças na vida da criança já  não influenciarão tanto seu comportamento, porém não 

devemos esquecer que eles ainda querem brincar, querendo se sentir crianças, 

assumindo papéis da vida real, desenvolvendo assim a lógica e a habilidade 

matemática fundamentais para uma aceitação por parte dos pais e amigos. Possui a 

capacidade verbal comparada à de um adulto, e uma sensibilidade manual suficiente 

para introduzir o aprendizado da escrita.

O trabalho com estas crianças ainda deve ser lúdico porém existindo a 

presença da competição e das regras em suas atividades, cabendo ao professor motivá- 

los e integrá-los de maneira adequada. Para isso o professor deve possuir uma empatia 

para com seus alunos, proporcionando a eles a confiança necessária para a prática 

satisfatória das atividades propostas. Contudo, ela não deve ser pressionada a realizar 

exercícios de persistência excessiva, pois “ela ainda não quer um valor que não lhe 

proporcione bem-estar momentâneo em que é recompensada de forma menos exigente. 

Por isso vamos devagar com ela, caso contrário, poderá ser desmotivada e teremos que 

respeitar sua vontade” (NASCIMENTO, 1984, p. 129).

Para que os objetivos desta faixa etária sejam alcançados é fundamental 

programar conteúdos que respeitem o grau de desenvolvimento das crianças entre 06 e 

08 anos.

2 .10.2-Objetivos específicos do trabalho com crianças entre 07 e 08 anos.

Nesta faixa etária, o jogo ainda é o melhor instrumento de aprendizagem, 

respeitando ainda mais as regras criadas para a realização de uma atividade. Adquirirá
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uma consciência corporal mais forte ao brincar com o próprio corpo, com o do colega 

e o do professor, formando uma imagem corporal mais satisfatória. Através da 

realização de todos os estilos da natação os alunos terão a possibilidade de conhecer a 

“situação e o relacionamento das partes do corpo, umas com as outras e das 

possibilidades motrizes ilimitáveis dos elementos corporais nas diversas direções 

(posições horizontal e vertical)” (VELASCO 1994).

Com a intenção de se alcançar estes objetivos, e também preparar as crianças 

para os estágios seguintes da natação, assim como estimular as capacidades e 

habilidades desta faixa etária, é que os conteúdos a serem trabalhados serão mais 

complexos, uma vez que os alunos com idade entre 07 e 08 anos já  possuem um 

desenvolvimento psicomotor mais completo, sendo então capazes de aceitar maiores 

desafios com um grau de dificuldade maior.

2.11-CONTEÚDOS A SEREM TRABALHADOS COM CRIANÇAS ENTRE 06 E 

08 ANOS:

Para respeitar as características de cada faixa etária, divide-se os conteúdos 

de modo que as crianças sejam capazes de executá-los dentro de suas capacidades, 

sendo esta divisão recomendada por AMARAL (2002, p. 15) e apresentada a seguir:

2.11.1-Conteúdos a serem trabalhados com crianças entre 06 e 07 anos.

• equilíbrio dentro d’água;

• cinestesia aquática (posicionamentos);

• deslocamentos (de várias formas);

• flutuação (grupada a esticada);

• mergulhos;

• deslizes (decúbito ventral, dorsal e lateral);

• propulsão de braços e pernas:
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• coordenação de braçadas e pernadas;

• respiração (frontal e lateral);

• saltos variados;

• nados alternativos;

• nados combinados;

• desenvolvimento de valências físicas (velocidade e resistência);

• introdução de saídas e viradas.

Com estes conteúdos espera-se permitir que as crianças alcancem o máximo 

de desenvolvimento que esta faixa etária permite, para então se trabalhar os objetivos 

da faixa etária seguinte.

2.11.2-Conteúdos a serem trabalhados com crianças entre 07 e 08 anos.

Entende-se que nesta faixa etária deve existir o domínio dos conteúdos 

apresentados na faixa etária anterior, além de outros que serão apresentados a seguir:

• conhecer os quatro estilos;

• coordenação de braçadas, pernadas e respirações;

• nadar em Medley;

• saídas e viradas (simples e olímpica);

• aprimoramento das valências físicas acima mencionadas;

• noções de salvamento;

• revezamentos.

Sabe-se que a liberdade e o movimento espontâneo, de forma individual ou 

em grupo, devem ser estimulados. Nesse sentido, BUENO (1998, p. 135) diz que “o 

educador não deve fixar suas preocupações nos conteúdos e deixar de lado situações 

relacionais de amizade, afeto, diálogo e expressão. Por isso é que o professor é 

considerado peça fundamental no desenvolvimento da criança, ficando responsável por 

perceber e trabalhar as necessidades de cada um.



3.0-CONCLUSÃO

Analisados todos os dados referentes ao desenvolvimento da criança, e 

também à adaptação ao meio líquido, compreende-se melhor como se desenvolve todo 

processo de aprendizagem individual.

Percebe-se que não podemos tratar a criança como uma miniatura de um 

adulto, e sim respeitar seus ritmos e a maneira como ela percebe o mundo, utilizando 

todas as suas experiências anteriores para uma melhora em suas capacidades e 

habilidades. Para isso, não se pode esquecer que a quantidade e qualidade dos 

estímulos é fundamental para esta melhora, sendo que isso só será possível se o 

profissional que trabalha com este objetivo perceber a importância das condutas 

psicomotoras, e souber utilizá-las como instrumento de aprendizagem, ou seja, usá-las 

como conteúdos a serem desenvolvidos e como maneira de exploração do mundo 

através do próprio corpo.

Para isso, o aluno e o professor devem estar ligados e interagindo, cabendo 

ao professor o papel de facilitador e estimulador de todo o potencial da criança. Nesse 

caso, ela deve ser capaz de confiar no professor e ele, para alcançar este objetivo, deve 

usar toda sua criatividade e experiência, estando sempre aberto à novas situações 

trazidas pelo aluno.

A partir destes aspectos o trabalho na água se mostra importante, por 

permitir que a criança tenha mais confiança em si mesma através de sua adaptação a 

esse meio novo e diferente. Isso só ocorrerá se ela sentir prazer nas atividades 

realizadas neste meio.

Sendo assim, cabe ao profissional em educação aquática, compreender as 

necessidades da criança, elaborando suas aulas de maneira que elas possibilitem uma 

vivência da criança em si e na água, onde se aborde as condutas psicomotoras.

O trabalho da Psicomotricidade Aquática, quando feito conscientemente, só 

tem a contribuir com o desenvolvimento integral do ser humano, uma vez que trabalha
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sensações e vivências que não são possíveis no meio terrestre. Aliada à essas 

experiências, a criança também tem a possibilidade de crescer mais saudável, e feliz, 

uma vez que a natação da faixa etária de 06 a 08 anos se preocupa também com as 

valências físicas.

Enfim, o profissional que pretende trabalhar nesta área deve ser consciente 

de sua importância no desenvolvimento da criança como pessoa, e com isso utilizar a 

água para proporcionar à criança bem-estar e segurança, para crescer feliz e segura.
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