Gráfico 1 – Distribuição das expectativas alcançadas e esperadas pelos pais das crianças que realizam natação.

EXPECTATIVAS DOS PAIS COM RELAÇÃO A PRÁTICA DA NATAÇÃO DE SEUS FILHOS
Fonte: Dados da pesquisa.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Gráfico 1 – Distribuição das expectativas
alcançadas e esperadas pelos pais das crianças
que realizam natação.

A natação traz grandes benefícios para o
indivíduo em diversos âmbitos, como: na
saúde, no psicológico e no social, além de
ser um dos esportes favoritos dos pais
para prática esportiva dos seus filhos na
infância(CARVALHO e COELHO, 2013).
OBJETIVO: Identificar os motivos e
expectativas dos pais em relação à prática
da natação dos seus filhos.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliados 60 pais (ambos os
sexos), que tinham filhos na faixa etária de
04 a 07 anos de idade, regularmente
matriculados no curso de natação, de
duas academias de João Pessoa. A coleta
de dados foi realizada por meio de um
questionário contendo 08 questões, sendo
02 discursivas, 05 objetivas e 01 referente
à escala de likert, direcionado aos pais de
alunos praticantes de natação. Os dados
foram analisados através do Excel,
representados por media e porcentagem

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este estudo mostrou que os pais
investigados possuem um excelente grau
de escolaridade, que as mães são maioria
(85%) na responsabilidade de levar e
acompanhar os filhos na natação, que os
pais são influenciados por haverem
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que nadado ou tiveram alguém na família
que nadou e as principais expectativas
dos pais (91,31%) foram proporcionar aos
filhos os benefícios a saúde que esta
modalidade oferece.

CONCLUSÃO
Os pais matriculam seus filhos de 4 a 6
anos com o intuito maior de proporcionar
melhora na saúde e qualidade de vida dos
mesmos proporcionados por este esporte.
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