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RESUMO 

 
A Educação Física por ser um campo de estudo da saúde tem se preocupado com a 
qualidade de vida das pessoas, que está diretamente ligada aos hábitos diários 
como a prática de atividade física. Com isso, para os portadores de deficiência 
devem existir adaptações em todas as atividades assegurando percepção sensorial 
e a ação motora. Diante do exposto a deficiência intelectual se caracteriza pelo 
funcionamento inferior à média intelectual a qual seus portadores podem possuir 
limitações associadas às áreas de habilidades adaptativas, como: comunicação, 
cuidado pessoal, habilidades sociais, saúde e lazer. Em razão disso, a justificativa 
para a realização do trabalho foi que pessoas com deficiência intelectual devem ser 
inseridas nas atividades físicas, então, como é feita a inclusão dessas pessoas nos 
esportes aquáticos? O objetivo do estudo foi verificar diante da literatura a inclusão 
de pessoas com deficiência intelectual em esportes aquáticos. Para atender o 
objetivo foi feita uma revisão da literatura a partir de textos de autores referências na 
área de inclusão de pessoas com deficiência intelectual em esportes aquáticos no 
período de janeiro a junho de 2019. Concluiu-se que atividades aquáticas 
representam uma possibilidade no trabalho com pessoas deficientes. O contato com 
o meio líquido pode proporcionar benefícios, garantindo qualidade de vida dos 
praticantes e demonstrando efeitos positivos em condições sistêmicas e 
psicossociais. 
 

Palavras-chave: Inserção, adaptação, qualidade de vida. 
 
 



Da ROCHA, Lucas Altivo Silva. Inclusion of people with intellectual disabilities in 
water sports. 2019. 25 sheets. Course Completion Work - Uniderp, Campo Grande, 
2019. 

ABSTRACT 

 

Physical Education it’s a study of health and has been concerned with the quality of 
life of people, which is directly linked to daily habits such as physical activity practice. 
With this, for the disabled, there must be adaptations in all activities ensuring sensory 
perception and motor action. In view of the foregoing, intellectual disability is 
characterized by inferior functioning to the intellectual average, which its sufferers 
may have limitations associated with areas of adaptive skills, such as: 
communication, personal care, social skills, health and leisure. Because of this, the 
justification for carrying out the work was that people with intellectual disabilities 
should be included in physical activities, so how is the inclusion of these people in 
water sports? The objective of the study was to verify before the literature the 
inclusion of people with intellectual disabilities in aquatic sports. In order to meet the 
objective, a review of the literature was made from the texts of authors references in 
the area of inclusion of people with intellectual disabilities in aquatic sports from 
January to June 2019. It was concluded that aquatic activities represent a possibility 
in the work with disabled people. The contact with the liquid medium can provide 
benefits, guaranteeing quality of life of the practitioners and demonstrating positive 
effects in systemic and psychosocial conditions. 
 

Key-words:  Insertion, adaptation, quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 
Atualmente a Educação Física tem se preocupado com a saúde e qualidade de 

vida, que estão diretamente ligadas aos hábitos diários. De acordo com Noce, Simim 

e Mello (2009), entre os aspectos que propiciam a qualidade de vida está a prática 

de atividade física. O sedentarismo pode acarretar em doenças associadas que em 

sua maioria, se manifestam na vida adulta, tendo seu início na infância e na 

adolescência (HALLAL et al., 2006). 

No tocante às pessoas com deficiência isto não deveria ser diferente. Para os 

portadores de necessidades especiais devem existir adaptações em todas as 

atividades físicas, exigindo locais e trabalho diferenciado. Essas melhoram a 

percepção sensorial e a ação motora. Dentro desse contexto, os indivíduos com 

deficiência intelectual (DI), respeitando seu potencial biológico, devem realizar 

atividades físicas regulares, seja através das atividades desenvolvimentistas, de 

esporte ou de lazer (MAUERBERG; CASTRO. 2005; 2011).  

Deficiência intelectual se caracteriza pelo funcionamento significativamente 

inferior à média intelectual, tendo início antes dos 18 anos e com limitações 

associadas as áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado 

pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e 

segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho (BRASIL, 2006).  

A justificativa para a realização do trabalho é que pessoas com deficiência 

intelectual devem ser inseridas nas atividades físicas. Tendo em vista o exposto, 

como é feita a inclusão dessas pessoas nos esportes aquáticos?  

O objetivo geral do trabalho foi estudar diante da literatura a inclusão de 

pessoas com deficiência intelectual em esportes aquáticos. Tendo como objetivos 

específicos: descrever as deficiências intelectuais; descrever as atividades aquáticas 

inclusivas existentes, evidenciando a atual situação de inclusão no Brasil; explicar as 

implicações (ou efeitos) das atividades aquáticas na vida de portadores de 

necessidades especiais. 

Para atender os objetivos foi feita uma revisão da literatura de natureza 

quantitativa e descritiva a partir de textos e artigos de autores referências na área de 

inclusão de pessoas com deficiência intelectual em esportes aquáticos consultados 

em bases de dados com os descritores “deficiência intelectual”, “Inclusão” e 

“Esportes aquáticos” no período de janeiro a junho de 2019. 
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2. DEFICIÊNCIAS INTELECTUAIS 
Pessoas com deficiência são aquelas que possuem impedimentos de longo 

prazo, sejam estes físicos, mentais ou sensoriais (BRASIL, 2007). 10% da 

população mundial, aproximadamente 650 milhões de pessoas possuem alguma 

deficiência, dos quais 80% vivem nos países em desenvolvimento. Cerca de 30% 

dos meninos ou meninas de rua possuem algum tipo de deficiência e, em países em 

desenvolvimento, 90% das crianças com deficiência não frequentam a escola. 

(OMS, 2010). 

A deficiência é considerada uma condição que é desviante por três motivos: 

anatômico-funcional, estatístico e modelo ideal que se configura pela comparação 

entre o indivíduo real e o ideal (AMARAL, 1994). A própria palavra deficiência é do 

ponto de vista semântico, carregada de uma negatividade natural. Nesse sentido, 

ainda não se encontrou a palavra justa para dizer que alguém tem deficiência, 

segundo afirma Ramos e colaboradores (2010).  

É importante ter em mente que o conceito de deficiência inclui a incapacidade 

relativa, parcial ou total, para o desempenho de atividades dentro de um padrão 

normal. Esse autor ressalta ainda que vivendo em uma sociedade de resultados, 

podemos dizer que a deficiência é exatamente o que não se quer, porque não 

combina com as leis biológicas, sociais, políticas, econômicas e religiosas 

estabelecidas pela humanidade, o que se revela nos discursos que se fazem sobre a 

vida e sua função (RAMOS, 2010) 

No Brasil em 2008 a convenção da ONU e seu protocolo facultativo 

incorporou ao direito brasileiro a emenda constitucional (Decreto 6.949/2009) 

composta por cinquenta artigos que abordam os direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais das pessoas com deficiência, e as definem, em seu artigo 1º 

como: “aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas” (BRASIL, 2009). 

O senso demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2010 demonstrou que existem 45,6 milhões de brasileiros que possuem algum 

tipo de deficiência. Com isso, o Brasil ocupa o sétimo lugar em um ranking que 

estabelece proporções de pessoas com deficiência (a cada 100 brasileiros, cerca de 

15 compõem esse grupo) na população (IBGE, 2010). 
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As principais causas que levam às deficiências são os transtornos congênitos 

e perinatais, decorrentes da falta de assistência ou de assistência inadequada às 

mulheres na fase reprodutiva; as doenças transmissíveis e crônicas não 

transmissíveis; as perturbações psiquiátricas; o abuso de álcool e de drogas; a 

desnutrição; os traumas e as lesões, principalmente nos centros urbanos mais 

desenvolvidos, onde são crescentes os índices de violências e de acidentes de 

trânsito (BRASIL, 2009).  

A deficiência intelectual (DI) se dá por um funcionamento intelectual abaixo da 

média em algum período de desenvolvimento, juntamente com limitações 

associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa, sendo nos seguintes 

aspectos: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na 

família e comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, 

desempenho escolar, lazer e trabalho (AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL 

RETARDATION, 2002). 

Nas duas últimas décadas, a Associação Americana de Deficiência Intelectual 

e Desenvolvimento (AADID) tem evidenciado a importância da definição do conceito 

de deficiência intelectual sendo: “Incapacidade caracterizada por importantes 

limitações, tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, 

e está expressa nas habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas” 

(AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION, 2002). 

O processo de diagnóstico, segundo a Associação Americana de Retardo 

Mental – AAMR, define três critérios para o diagnostico: (a) O funcionamento 

intelectual; (b) o comportamento adaptativo, e (c) a idade de início das 

manifestações ou sinais indicativos de atraso no desenvolvimento. Para isso, é 

necessário que as limitações intelectuais e adaptativas, identificadas pelos 

instrumentos de mensuração, sejam culturalmente significadas e qualificadas como 

deficitárias (AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION, 2002). 

Branco (2017) aponta que a deficiência física por ser mais visível aos olhos é 

confundida com a DI. Por exemplo, na medida em que uma pessoa não atende aos 

padrões culturais da sociedade, esta já o considera que sua mente também não seja 

saudável. Por outro lado, Duarte e Cohen (2004), dizem que o caracteriza uma 

pessoa deficiente não é somente sua condição atípica, a pessoa deficiente é aquela, 

também, que se encontra desarmada face às situações da vida. 



11 
 

A criança deficiente intelectual possui o potencial de aprendizagem 

caracterizado por graus de incapacidade adaptativa, em que subsiste uma 

inferioridade mental global, sendo uma condição na qual o cérebro está impedido de 

desenvolver adequadamente, dificultando a aprendizagem e isso priva o sujeito de 

ajustamento social (FONSECA, 1995). 

Tarefas tidas como cotidianas, incluiriam atividades de auto-cuidado, como 

alimentar-se sozinho, tomar banho e vestir-se, ou atividades de mobilidade, como 

capacidade de levantar da cama pela manhã e ir ao banheiro, jogar bola e andar de 

bicicleta, além das atividades de características sociais e cognitivas, como brincar 

com brinquedos, com outras crianças e até frequentar a escola, podem ser 

complicadas para um deficiente (BUTLER, 1995; PELLEGRINO 1995). 
 

“[...] Entre os aspectos que propiciam a qualidade de vida está a prática de 
atividade física. Neste sentido, a Educação Física tem o relevante papel de 
promover e desenvolver nos indivíduos o hábito de praticar alguma 
atividade física.” (NOCE; SIMIM; MELLO, 2009, p. 174-178)    
 

A qualidade de vida e a saúde estão diretamente ligadas ao gerenciamento 

dos hábitos diários, ou seja, ao estilo de vida do indivíduo (GUISELINI, 2004). Além 

disso, as doenças associadas ao sedentarismo, têm seu início na infância e na 

adolescência (HALLAL et al., 2006), tornando-se uma aliada para obtenção de um 

estilo de vida saudável. 

A realidade da população com DI desde a adolescência até a vida adulta 

ainda revela um progressivo e insidioso sedentarismo com altos custos na saúde, 

especialmente agravados na idade avançada (ASHMAN; SUTTIE, 1996; SILVA; 

SANTOS; MARTINS, 2006). Adolescentes e adultos tem uma porcentagem maior de 

indivíduos obesos do que a população em geral.  

Esses indivíduos são mais propensos a desenvolver obesidade do que os 

sem DI. Em seu estudo, 28% dos homens e 38% das mulheres com DI leve (QI 

entre 53 e 70) e moderada (QI entre 36 a 52) foram considerados obesos 

(RAULINO; BARROS, 2002). Os efeitos nos parâmetros físicos, como sobrepeso e 

obesidade, associam-se principalmente com as barreiras que indivíduos com DI 

encontram para realizar atividade física regular (exemplo: suporte negativo e falta de 

incentivo de cuidadores e professores, limitações financeiras, falta de transporte, 

falta de opção, e falta de políticas claras para que haja o engajamento verdadeiro 

desses alunos com atividade física regular) (WINNICK; SHORT, 2000). 
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Estudos vêm demonstrando a importância da prática de atividades físicas por 

pessoas com deficiência física (NOCE; SIMIM; MELLO, 2009; LÓPEZ; MELO, 2002; 

ZUCHETTO; CASTRO,2002). Vale destacar a relevância da continuidade da prática 

de atividades físicas por pessoas com deficiência física adquirida como forma de 

reabilitação e manutenção de um estilo de vida saudável. 

Os alunos com DI podem ser inseridos nas aulas de Educação Física a partir 

de pequenas adaptações, as quais, a partir de interações ocorrem 

independentemente das limitações que o aluno apresente, possibilitando-lhe a 

inclusão (AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION, 2002). Esta 

pode trazer experiência positiva associada à realização de esforços adequados às 

crianças e jovens e também idosos. Sendo assim, esses indivíduos podem vir a 

adquirir um estilo de vida ativo (GUEDES, 1997). 

Conclui-se que os deficientes intelectuais precisam se desenvolver quanto à 

comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e 

comunidade, independência na locomoção, saúde, segurança, desempenho escolar, 

lazer e trabalho. A partir disso, esportes aquáticos devem e podem ser adaptados 

para essa realidade, tornando-se viável e necessária a pratica de exercícios para o 

melhoramento da qualidade de vida dessas pessoas. 
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3. ATIVIDADES AQUÁTICAS INCLUSIVAS 
A água possui propriedades físicas que alteram a posição do corpo no meio, 

além das sensações causadas pela ação da gravidade, temperatura e turbulência. O 

corpo imerso no meio líquido está em estado de rompimento do equilíbrio. Nesse 

caso, o indivíduo descobre diferentes formas de flutuar, deslizar e respirar 

(CORDEIRO, 2009). 

Trabalhar na água é uma questão de confiança, essa vem por meio do 

entendimento e da familiaridade. Precisa ser cultivada e sempre reforçada por meio 

da experiência (SHAW E D’ANGOUR, 2001). Portanto, com ambiente adequado e 

com colegas, juntamente com um professor que o encoraje, o aluno apreciará o 

novo elemento como um desafio, dominando um ambiente estranho e inacessível, 

sentindo satisfação o estimulando a continuar experimentando (CORDEIRO, 2009). 

Quando o meio aquático se torna um ambiente facilitador, os acontecimentos 

concretos e criativos com as situações encontradas são exteriorizados com mais 

facilidade, autenticidade e espontaneidade pela pessoa com deficiência, por meio da 

sua expressividade motriz (GUTIERRES, 2003). A água pode ser um meio 

extremamente liberador e reflexivo para a exploração de diversas posições do corpo, 

pois possui propriedades excitantes e incomuns (CORDEIRO, 2009). 

Os programas de atividades aquáticas que são bem-sucedidos atingem os 

deficientes porque contam com professores bem preparados, tendo conhecimentos 

específicos.  
 

“[...] O professor deve: a) ter um bom conhecimento e habilidades aquáticas; 
b) ter a habilidade de compreender as deficiências individuais; c) ser capaz 
de estabelecer um clima de entrosamento entre os alunos; d) estar 
preparado e estar capaz de preparar todos seus colegas para apoiar um 
programa de longa duração; e) realizar o necessário para que o programa 
tenha efetiva continuidade para a equipe de trabalho; f) possuir imaginação, 
originalidade e criatividade.” (REIS, et al, 2000, p. 166) 

 

Os locais e equipamentos para a prática da natação de pessoas com 

deficiências devem ser acessíveis e seguros para desenvolver atividades bem-

sucedidas e satisfatórias, tanto para os participantes quanto para os instrutores 

(LEPORE, 2004). A Association of Swimming Therapy (AST) (2000) mostra que 

embora o número de piscinas construídas especificamente para o uso de pessoas 

com deficiência seja relativamente pequeno, geralmente uma piscina comum pode 

ser adaptada. Os principais fatores a serem considerados, levando-se em conta as 
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contribuições dos diversos autores pesquisados, são: suas dimensões, temperatura, 

ventilação, iluminação, ruídos e superfícies. 

A opção mais desejada é aquela abaixo do nível do piso, com ou sem a 

construção de um nível de deque (CAMPION, 2000). Segundo Velasco e 

colaboradores (1994), nadar é considerado como um meio de locomoção dentro da 

água, onde o indivíduo pode se movimentar para frente, para trás, para os lados, 

enfim em todas as direções, como também pode submergir, emergir, utilizar só os 

membros superiores, membros inferiores ou movimentos combinados dos membros 

inferiores e superiores.  

Nadar é a habilidade de manter-se na água e locomover-se pela mesma sem 

tocar no fundo, podendo ser esta habilidade de nadar, executada sem preencher os 

requisitos dos quatros tipos de nados, mas sempre comprovando a completa 

ambientação do indivíduo ao meio aquático (ESCOBAR; BURKHARDT, 1985).  
 

“[...] Nadar é uma atividade que deve proporcionar em primeiro lugar o 
prazer; ajudar o desenvolvimento integral do aluno e produzir experiências 
boas e não frustrantes. É locomover-se na água sob todas as formas. É o 
que qualquer indivíduo pode desenvolver dentro da piscina para seu bem-
estar. Consideramos que um indivíduo nada, quando este entra na piscina, 
movimenta-se e sai da água sem auxílio. Para nadar não é necessário 
executar os quatro estilos, basta movimentar-se na água.” (VELASCO,1994, 
p. 39) 
 

A natação é um meio de deslocamento, auto-propulsão, auto-sustentação e 

mergulho (CATTEAU; GAROFF, 1990). Damasceno (1994) afirma que, todavia, não 

é mais admissível à natação permanecer reduzida a um conceito puramente 

mecanicista a partir do qual sua prática só busque exclusivamente e de forma 

incessante, desempenhos imediatos. Se faz necessário e urgente sugerir um 

conceito mais amplo sobre as atividades aquáticas. 

A natação identifica a disciplina integrante dos currículos dos cursos na área 

da educação, objetivando preparar os alunos a ensinarem ou ministrarem atividades 

nas aulas para nadar, em diversas faixas etárias, ao sexo masculino e feminino 

(FARIAS, 1994). 

Nadar está inserido na natação, pois esta engloba desde simples locomoção 

dentro do meio líquido, até os quatro estilos. Portanto a natação inicia-se desde o 

nadar com qualquer movimento dentro d'água até realizarmos os quatro estilos 

(FARIAS, 1994). 
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De acordo com Damasceno (1992), as informações mais antigas referentes a 

nadar, estão em torno de 9000 AC, encontradas em pinturas, vasos, mosaicos, entre 

outros. Aceita-se ainda, em relatos da literatura antiga realçando as proezas de 

grandes heróis, atestando a importância desta técnica e de seu domínio. 

Nota-se a importância de saber nadar para os povos romanos e gregos da 

antiguidade. Segundo Lotufo, (1980, p.58), para os romanos, a natação era 

considerada como um primor de distinção social, a tal ponto de pronunciarem frases 

como: “é tão ignorante que não sabe ler nem nadar”.  Segundo Lenk (1966 p. 28), 

Platão, em sua lei 689, explanava, que “todo cidadão educado é aquele que sabe ler 

e nadar”.     

  Segundo Tahara (2006), as atividades aquáticas vêm evoluindo de maneira 

satisfatória conforme as exigências da sociedade e do próprio ser humano, sendo 

uma das modalidades esportivas mais praticadas em academias, clubes, haja vista a 

quantidade de pessoas que escolheram a água como meio para se exercitarem. 

A adaptação ao meio aquático é um processo que oferece ao aluno atividades 

que possa realizar e lhe propiciem algum acréscimo, no sentido de aproximar a 

capacidade de realização. Esse processo trata-se de atividades simples, que 

poderão ter sua complexidade gradativamente aumentada até o ponto necessário 

para o adequado cumprimento da tarefa alvo (FARIA, 1994). 

São considerados esportes paraolímpicos aquáticos a natação, canoagem, 

remo, triatlo e vela (RNE, 2019), cada uma delas exigirá do praticante um nível de 

adaptação ao meio, que se define por habilidades específicas ao adequado 

cumprimento das tarefas típicas da atividade 
 

“[...] A adaptação ao meio líquido é uma necessidade para todos os 
praticantes de atividades aquáticas, sejam eles pessoas com deficiência ou 
não. Todavia, o processo adotado para tal se diferencia para pessoas com 
deficiência. Como cada tipo de deficiência altera as possibilidades de 
atuação do indivíduo, cada tipo de deficiência exigirá a adequação das 
atividades necessárias para adaptação ao meio líquido”.(FARIA, 1994, p. 1) 

 

Nesse contexto, a atividade aquática para pessoas com DI se faz a partir da 

capacidade do indivíduo de estabelecer uma relação positiva e com autonomia no 

meio líquido, utilizando sua capacidade funcional, respeitando suas limitações, para 

atingir seus objetivos. 
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3.1.  ATUAL SITUAÇÃO DE INCLUSÃO AQUÁTICA NO BRASIL  

O Brasil conta hoje com um marco legal robusto, programas governamentais 

e outras articulações institucionais em prol das pessoas com deficiência. A Lei 

Nacional número 10098 de 23/03/1994 de acessibilidade trata a questão da 

possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes 

e dos sistemas e meios de comunicação para pessoas com deficiências ou 

mobilidade reduzida. As barreiras podem ser arquitetônicas ou de comunicação e 

são impedimentos para a mobilidade e também à participação, expressão ou 

recebimento de mensagens (BRASIL, 1994). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por meio NBR 9050 de 

2004, estabelece critérios e parâmetros técnicos, a serem observados quando do 

projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. Visando proporcionar à 

maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura, ou 

limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e segura 

do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos (ABNT, 

2004). 

De acordo com Constituição Federal Brasileira de 1988, a pessoa com 

deficiência tem o direito de uma vida sem obstáculos ao gozo de seus direitos. O 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e o Plano Nacional dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência – Viver sem Limites - também ilustram algumas das 

importantes e ambiciosas articulações intergovernamentais na área. 

Conforme demostrado, esportes como: natação, canoagem, remo, triatlo e 

vela são regulamentados por federações nacionais como pratica de esportes 

adaptados. Estes contribuem significativamente para a qualidade de vida de 

pessoas com DI em diferentes aspectos, sendo ele na saúde física e emocional, 

garantindo um bom funcionamento fisiológico, além de gerar confiança.  

Além disso, o Brasil possui legislação que traz acessibilidade com programas 

governamentais e outras articulações institucionais em prol das pessoas com 

deficiência, trazendo a possibilidade e condição de alcance para utilização com 

segurança e autonomia. 
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4. IMPLICAÇÕES (OU EFEITOS) DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS NA VIDA DE 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
Os efeitos fisiológicos na água estão combinados com os efeitos que são 

decorrentes do calor da água. Quando o corpo está imerso, os mecanismos naturais 

de perda de calor, tais como evaporação, tornam-se ineficientes, uma vez que 

apenas aquelas partes do corpo que não estão submersas podem perder calor pela 

transpiração. Na medida em que o aluno se exercita, há um aumento do calor, que 

posteriormente será acrescentado ao problema da perda de calor (CAMPION, 2000). 

Na literatura não existe um consenso a respeito da temperatura em que a 

água da piscina deve ser mantida para a natação, e em específico para pessoas 

com deficiências. Bates e Hanson (1998) mostraram que a temperatura da piscina 

para a natação, deve se encontrar entre 27 e 30°C. Já para Lepore (2004) 30 e 32°C 

e Reis (2000) 32 a 34°C. 

O barulho da água e da conversa são sons incomodam os deficientes, 

produzindo ansiedade, tornando mais difícil o trabalho do professor, especialmente, 

quando este estiver conduzindo uma aula em grande grupo. Por isso durante a 

construção e o planejamento da área devem ser utilizados materiais acústicos para 

as paredes e teto (CAMPION, 2000). 

O esporte facilita a inclusão social, fazendo com que a pessoa pertença ou 

tome parte do seu lugar na sociedade (AZEVEDO, 2004). Seus benefícios são além 

do desenvolvimento físico (aspectos metabólicos, cardiorrespiratórios e músculo-

osteoarticulares) o desenvolvimento das características psicológicas, como aumento 

do bom humor, redução do estresse e autoconceito mais positivo. Além desses 

benefícios, o esporte também está relacionado com o desenvolvimento das 

qualidades sociais (ZUCHETTO, 2002). 

Na reabilitação aquática ou hidroterapia a água é usada como meio de cura. 

É sabido que Hipócrates (c. 460-375 AC) empregava água quente e fria (banhos de 

contraste) no tratamento das doenças devido ao seu meio rico em estímulos táteis e 

proprioceptivos para a intervenção terapêutica ocupacional, haja vista que estes 

estímulos são fundamentais para a percepção do esquema corporal (PORTÔ, 2010).  

Quanto à faixa etária, a natação é urna atividade física que pode ser praticada 

desde bebê, esta é relevante por ser um meio de desenvolvimento da motricidade, 

podendo, pois, ser realizada a partir do nascimento (FONTANELLI; FONTANELLI, 

1986). 
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“[...] Parece ponto pacífico, que a natação não só é considerada como a 
atividade mais completa, como também a única que pode ser praticada, 
sem restrições, desde o nascimento.” (DAMASCENO, 1994 p. 8)   
 

Os benefícios das atividades aquáticas são: desenvolvimento motor, 

fisiológicos e psicológicos. 
 

“[...] Em alguns casos a natação pode se tornar importante coadjuvante do 
acompanhamento médico-psicológico, como por exemplo: em vários 
distúrbios do comportamento e do sono, anorexia, déficits do 
desenvolvimento pondero- estatura! E neuropsicomotor, hipotonias, alguns 
distúrbios ortopédicos, neurológicos e respiratórios, e, nesse grupo etário, 
principalmente a asma brônquica.” (FONTANELLI; FONTANELLI, 1986 p. 9)  

 
A natação, dependendo da forma como for praticada pode ser voltada ao 

aspecto socializante, como processo de educação integral, graças a seu valor 

formativo e totalizador (ARAÚJO, 1990; DAMASCENO, 1992). Essa em particular, 

vem recebendo ênfase especial, por ser “recreação”, educação, saúde, segurança, 

satisfação, competição, terapia (GLASER, 1983).  

Os efeitos positivos da prática esportiva sobre o desenvolvimento motor, 

psicossocial e cognitivo de pessoas com DI nos esportes aquáticos sem dúvidas têm 

mostrado grande relevância não só pela inclusão social que proporcionam, mas 

também por serem boas ferramentas de motivação, terapêuticas e de prevenção das 

doenças associadas ao sedentarismo (MENDES, 2018). 
 

“[...] Pode-se destacar o aumento da capacidade respiratória, com 
consequente aumento da sua resistência (fôlego), prevenindo e atuando em 
problemas de asma ; uma maior eficiência na correção e manutenção da 
postura, visto que na posição horizontal nossa coluna está praticamente 
isenta da ação da gravidade; e um maior condicionamento físico e 
autoconfiança, ( ... )Também ocorre um maior desenvolvimento motor, pois 
o praticante passa também a ter um maior e melhor domínio sobre o seu 
corpo, acarretando assim maior fluência em todos os seus movimentos; 
além de uma melhor integração entre crescimento e desenvolvimento em 
crianças, pois a natação processa, em seu conteúdo, um aumento e 
aprimoramento do acervo motor, e um desenvolvimento físico e fisiológico 
de maneira integrada, sem o comprometimento da constituição física ou 
organismo do aluno.” (MANSOLDO, 1996 p. 16) 

 

Tanto na natação quanto na canoagem, as maiores dificuldades de 

aprendizagem por parte das crianças com de deficiência intelectual podem estar 

relacionadas ao equilíbrio corporal, à coordenação motora geral, ao ritmo dos 

movimentos e à percepção espacial – itens que receberam maior destaque no 

método de ensino utilizado (MENDES, 2018). 
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O uso da água para fins terapêuticos baseia-se na arte de unir diferentes 

elementos, temperaturas, ambientes, na avaliação de um resultado que possa 

ajudar a condição física e psicológica destas pessoas; além disso, favorece o 

despertar para o prazer da vivência aquática, (TAHARA, 2006). 

Os profissionais de Educação Física e Fisioterapia conscientes de seus 

papéis enquanto educadores, devem sempre frisar e engrandecer as capacidades e 

virtudes e, não lamentar as eventuais deficiências e carências das pessoas. A água 

é um meio benéfico para os exercícios e oferece oportunidades estimulantes para os 

movimentos que não estão contemplados nos programas tradicionais de exercícios 

em solo. A atividade física em terra pode ser difícil para essas pessoas, mas na 

água eles encontram seu elemento. A maioria das pessoas aprecia a água e querem 

aprender a nadar; e o sentimento de realização quando dominam a arte é enorme 

(NETO e DENARI, 2009). 

As pessoas com deficiência adquirem seu auto-respeito e benefício social, 

porque na água são capazes de concorrer com pessoas não deficientes. As pessoas 

incapacitadas, como outras, beneficiam-se com incentivos para melhorar o vigor e 

sua técnica; desse modo, os efeitos são ao mesmo tempo psicológicos e físicos. 

Para Lépore (1999), podemos conseguir os seguintes efeitos obtidos com 

exercícios terapêuticos da água, considerando os vários tipos de deficiências, tais 

como: 

• Diminuição de espasmos e relaxamento muscular; 
• Alívio da dor muscular e articular; 
• Manutenção ou aumento da amplitude do movimento articular; 
• Fortalecimento e aumento da resistência muscular localizada; 
• Melhoria circulatória e na elasticidade da pele; 
• Melhoria no equilíbrio estático e dinâmico; 
• Relaxamento dos órgãos de sustentação (coluna vertebral) 
• Melhoria da postura; 
• Melhoria da orientação espaço-temporal. 

Faria (1994) lista os benefícios fisiológicos das atividades aquáticas em 

pessoas com deficiência em relação aos Sistemas: Circulatório, Respiratório, 

Aparelho Locomotor, Condição aeróbica e psicossociais (Quadro 1).  
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Quadro 1 – Benefícios de atividades aquáticas segundo Faria, 1994. 

Sistema 

Circulatório 

Resistência da água e a pressão hidrostática aumentam o esforço para a 

execução dos movimentos próprios dos nados, o que promove o ganho 

dos níveis metabólicos, levando ao fortalecimento do miocárdio, ao 

aumento do volume cardíaco com a consequente melhora do sistema 

circulatório. 

Sistema 

Respiratório 

Esforço significativamente mais intenso para os movimentos de inspiração, 

sobretudo se o nível da água estiver na altura dos ombros do aluno. A 

mesma pressão hidrostática que dificulta a inspiração favorece a 

expiração. Se a essa condição for acrescentada a realização de um 

exercício vigoroso, como a execução dos nados, essa sobrecarga 

favorecerá o aumento da eficiência do sistema respiratório. 

Aparelho 

Locomotor 

Empuxo exercido pela água, ao compensar quase completamente a ação 

da gravidade, pode permitir a realização de movimentos que, pela 

sobrecarga criada pelo peso, não poderiam ser realizados em outro meio 

(Campion, 2000). Além disso, a densidade da água e sua viscosidade, bem 

maiores que no ar, exigem um esforço muscular mais intenso para a 

realização do movimento. Essa condição age como um trabalho de 

desenvolvimento muscular que produz uma resistência ao movimento, 

oferecendo redução das sobrecargas articulares, pela redução da 

interferência do peso. 

Condição 

aeróbia 

Realização dos exercícios na água, pelas características anteriormente 

expostas, permite a realização de atividades por um tempo mais longo, 

atuando assim sobre a melhoria da condição aeróbia. 

Psicossociais 

Exposição corporal necessária para a prática desse tipo de atividade e 
vivência da liberdade que as características do meio líquido proporcionam. 
Experimentar sua potencialidade, conhecer suas limitações, enfrentar 
desafios e superar temores, tudo isto age sobre o indivíduo que, no 
processamento dessas experiências, aprende a relacionar-se de uma 
forma melhor com a atividade, consigo mesmo e com o(s) outro(s). 

Fonte: Adaptado de Faria, (1994).  

Diante do exposto, conclui-se que a pratica de esportes aquáticos implicam 

em qualidade de vida dos praticantes, devendo ser adaptados para atender tal 

objetivo, tendo efeitos positivos em condições sistêmicas e psicossociais. Estas 

representam uma possibilidade na inclusão de pessoas com DI, seja pelo prazer, 

benefícios advindos da prática ou como esporte competitivo. 
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5. CONCLUSÕES 
Os DI possuem um funcionamento intelectual abaixo da média, juntamente 

com limitações da conduta adaptativa, como, cuidados pessoais, habilidades sociais, 

desempenho na família e comunidade, independência na locomoção, saúde, 

segurança, lazer e trabalho. A atividade física regular na vida de um necessitado 

especial é importante quanto para a vida, pois, auxilia no seu funcionamento 

biológico como também na inclusão na sociedade. 

Os esportes adaptados pelas federações paralímpicas são natação, 

canoagem, remo, triatlo e vela. Além disso, o Brasil possui legislação que garante 

acessibilidade com programas governamentais e outras articulações institucionais 

em prol das pessoas com deficiência, trazendo a possibilidade e condição de 

alcance para utilização com segurança e autonomia.  

Atividades aquáticas representam uma possibilidade no trabalho com pessoas 

deficientes, seja pelo prazer que o contato com o meio líquido pode proporcionar, ou 

seja pelos benefícios advindos da prática bem orientada das atividades aquáticas.  

Por fim, garante-se que a pratica de esportes aquáticos implicam em 

qualidade de vida dos praticantes, tendo efeitos positivos em condições sistêmicas e 

psicossociais, que representam uma possibilidade na inclusão de pessoas com DI, 

seja pelo prazer, benefícios advindos da prática ou como esporte competitivo. 

Conclui-se, devido a revisão da literatura, que as atividades aquáticas são de 

suma importância na vida de deficientes intelectuais. Os objetivos propostos foram 

alcançados e com eles novas hipóteses de estudos futuros surgiram, como a 

realização de um trabalho de campo para conhecer a realidade dessas pessoas na 

cidade de Campo Grande. 
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