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INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi construído a partir de experiências realizadas durante o período de estágio na
natação para bebês. Foi possível perceber o envolvimento dos pais, o que me levou a inquietação para a
realização desta pesquisa. Pugliese (2011, s/p.) pode evidenciar que a prática da natação para bebê ocorre
em uma interação da mãe com o bebê, em situação semelhante às condições do ventre materno, este fato
pode ser facilitador para o desenvolvimento motor.

OBJETIVO
Verificar as percepções dos pais sobre o
desenvolvimento psicomotor de seus filhos
com a participação nas aulas de natação para
bebês.

METODOLOGIA
O estudo é teórico-empírico. Foi utilizado
como instrumento de medida um questionário
com perguntas objetivas e descritivas o qual
foi aplicado aos 10 (dez) pais e responsáveis
que participaram diretamente das aulas de
natação para bebês na academia de natação
AQUATOP localizada na Zona Sul do Rio de
Janeiro. Os dados foram analisados através
de estatísticas descritivas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
• O significado de natação para bebês tem
como a representação de saúde.
• Para desenvolvimento a representação
foram tônus e treinamento.
• Motivos pela prática da natação para bebês
foram segurança ao meio líquido, saúde e
amizade.
• Os relacionamentos nas aulas foram
caracterizados por serem felizes, receptivos
e disposto
• Ao final das aulas os bebês saem alegres.
• O tempo de prática 6 meses.
• Idade média dos bebês: 1 ano e meio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A natação para bebê é uma atividade muito
procurada pelos pais pela preocupação da saúde
dos seus filhos e a segurança ao meio líquido.
Por meio dos relatos das pesquisas dos
responsáveis, a natação é vista como um momento
onde os bebês se sentem muito felizes e quando
retornam as suas casas voltam animados, pois é
um ambiente que se sentem muito bem.

Na natação infantil ocorre o desenvolvimento
afetivo através das amizades que são feitas entre
os bebês/pais, e motor pelo tônus muscular que
são representados por meio de algumas palavras:
saúde, segurança ao meio líquido e prazer.
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