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Introducao: Psicomotricidade aquática considerada por Bueno (2013) como uma estimulação das potencialidades do sujeito utilizando a
água como meio de ação mais global. Esta abordagem da psicomotricidade foi utilizada para estimular uma criança hemiplégica, que
tendem a negligenciar os membros acometidos, levando a uma alteração de sua imagem e esquema corporal.

Objetivos: Verificar se a intervenção que o fisioterapeuta/ psicomotricista faz na água pode ser um facilitador para a construção da
imagem e esquema corporal da criança hemiplégica.

Método: O método utilizado foi o estudo de caso e como meio de avaliação a escala de Wintsch e um roteiro de observação criado pelo
pesquisador e validado por dois psicomotricistas. Como embasamento teórico foi utilizado os seguintes autores: Bueno (2013), Potel
(2003), Lapierre e Aucouturier (1988), Schilder (1999), Ferreira e Thompson (2015). Após a avaliação foram realizadas 10 sessões
individuais de psicomotricidade aquática, duas vezes na semana, registradas por meio de vídeos que foram analisados e após as sessões
foi realizada uma reavaliação.

Resultados: Neste estudo de caso foi possível perceber avanço na apropriação desta criança em relação ao seu corpo e suas
possibilidades. Tal avanço se constatou em suas atitudes ao longo dos atendimentos, no desenho realizado por ela de seu corpo na
reavaliação e da evolução de seus movimentos e autonomia na água representada por meio do roteiro de observação.

Conclusão: A intervenção do fisioterapeuta/psicomotricista pode favorecer a construção do esquema e imagem corporal da criança
hemiplégica, pois favorece o reconhecimento do próprio corpo, escuta a demanda da criança, favorece a ressignificação das atitudes e o
estímulo de seus potenciais."
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