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RESUMO

MOTIVOS PARA A PRÁTICA DA NATAÇÃO EM CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS

O estudo da motivação para prática da atividade física em crianças está diretamente 
atrelado às relações que as mesmas cultivam com seus professores e com seus pais, seja 
no âmbito do esporte ou no âmbito do lazer. O trabalho em questão tratou da participação 
de crianças de 5 e 6 anos em programas de natação em caráter não competitivo e teve 
como objetivo investigar os motivos pelos quais crianças, da faixa etária mencionada, 
ingressam e permanecem em programas de natação. O presente estudo teve caráter 
descritivo-exploratório. Foi utilizada para coleta de dados entrevista não diretiva, realizada 
com pais, professores e crianças. As entrevistas foram gravadas e posteriormente 
transcritas seguindo o discurso dos inquiridos. O tratamento de dados foi feito através da 
análise de conteúdo, listando-se todos os indicadores mencionados pelos três grupos e 
agrupando-os em categorias com significados em comum. Quanto aos motivos de ingresso 
para a participação de crianças em programas de natação, a maioria dos pais (32,43%) 
indicou a categoria “saúde”, sendo o mesmo resultado encontrado para os professores 
(42,87%). Já na perspectiva das crianças seu ingresso na natação foi pelo motivo 
“diversão/prazer” (47,04%). Quanto à permanência das crianças em programas de natação, 
o motivo diversão/prazer foi o mais citado pelos pais (46,79%), professores (66,64%) e pelas 
próprias crianças (90,9%). Assim, constatou-se que as crianças ingressam na natação por 
motivos extrínsecos (saúde e desenvolvimento psicossocial) e permanecem por fatores 
intrínsecos (diversão e prazer).

Palavras chave: motivação, crianças, lazer.
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ABSTRACT

REASONS FOR THE PRACTICAL ONE OF SWIMMING IN CHILDREN OF 5 AND
6 YEARS

A study of the motivation for practical of the physical activity in children directly it is related to 
the relations that the same ones cultivate with its teachers and its parents, either in the scope 
of the sport or the scope of the leisure. The work in question dealt with the participation of 
children of 5 and 6 years in programs of swimming in not competitive character and had as 
objective to investigate the reasons for which children, of the mentioned age, enter and 
remain in swimming programs. The present study it had explorer descriptive character. Not 
directive interview was used for collection of data, carried through with parents, teachers and 
children. The interviews had been recorded and later transcribing following the speech of the 
inquired ones. The data handling was made through the content analysis, having listed itself 
all the pointers mentioned for the three groups and grouping them in categories with 
meanings in common. How much to the reasons of ingression for the participation of children 
in swimming programs, the majority of the parents (32.43%) indicated the category “health”, 
being the same resulted found for the teachers (42.87%). Already in the perspective of the 
children its ingression in swimming was for the reason “diversion/pleasure” (47.04%). How 
much to the permanence of the children in swimming programs, the reason 
diversion/pleasure was cited by the parents (46.79%), teachers (66.64%) and for the proper 
children (90.9%). Thus, one evidenced that the children enter swimming for extrinsic reasons 
(health and psicossocial development) and remain for intrinsic factors (diversion and 
pleasure).

Words key: motivation, children, leisure.
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1 INTRODUÇÃO

Assume-se o estudo da motivação como um dos aspectos importantes para a 

compreensão das diferenças individuais na prática esportiva, dado que alguns 

indivíduos exibem padrões motivacionais adaptacionais na medida em que aplicam 

um determinado esforço para o sucesso, persistindo na prática esportiva, enquanto 

outros, às primeiras ocasiões de insucesso, abandonam a prática esportiva 

(STEINBERG; MAURER, 1999).

Alguns autores evidenciam que a razão mais relatada pelos jovens para 

realizarem atividade física é de natureza intrínseca, como a procura de experiências 

espontâneas de divertimento, prazer e desafio (FERNANDES; VASCONCELOS- 

RAPOSO, 2004; FREDERICK; RYAN, 1995).

Machado (2006), contudo, acredita que o professor seja o principal 

responsável pela aprendizagem da criança, tendo por função orientá-las e corrigi-las, 

dar motivos para que as crianças possam desempenhar o seu papel da melhor 

maneira possível e, como agente facilitador, ajudar a criança nas relações 

interpessoais com os outros companheiros do grupo.

Weinberg e Gould (2001) atribuem aos pais e à família das crianças grande 

responsabilidade no direcionamento dos mesmos à atividade esportiva, na qual, as 

orientações aos objetivos das crianças são significativamente relacionadas àqueles 

adotados por seus pais, ou seja, muitas vezes, o pai tenta fazer do filho aquilo que 

ele sempre sonhou, mas, nunca conseguiu. Os mesmos autores consideram que os 

pais podem desempenhar um papel altamente positivo e/ou altamente negativo na 

experiência esportiva das crianças. Porém, um grande desafio para as pessoas 

envolvidas com esportes infantis (principalmente professores) é identificar as
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formas precisas com que os pais podem afetar positivamente a experiência 

das crianças, encorajando-as a empregarem essas práticas, e, por outro lado, 

identificar ações negativas, esforçando-se para eliminá-las.

No que se refere à pratica da natação, o que se constata, é que a maioria dos 

estudos realizados contemplam crianças que participam de programas de natação 

em caráter competitivo.

Num estudo realizado por Morouço (2007) com 30 nadadores (16 meninas e 

14 meninos), entre 9 e 12 anos, constatou-se que o desenvolvimento de 

competências, a competição e a afiliação geral foram os motivos mais citados pelas 

crianças. Fonseca et al. (2001), por sua vez, encontraram como um dos principais 

motivos relatados por jovens da mesma faixa etária, para a prática da natação, o 

desejo de estar em contato com outras pessoas.

No âmbito competitivo, Santos (2008) identificou meios para que crianças não 

abandonassem o esporte pelo qual competiam, encontrou como principais 

estratégias: proporcionar uma atividade física saudável, enfatizar aprendizagem de 

técnicas, realizar uma prática divertida e estimulante, direcionar o indivíduo para a 

motivação intrínseca, desenvolver a auto-estima, dar ênfase no processo e não no 

produto final e a diversificação do treino.

Apesar desses estudos apontarem importantes questões, a motivação para a 

prática da atividade física que não tem caráter competitivo tem sido pouco 

investigada constituindo-se em um campo de muito interesse para profissionais 

envolvidos em práticas esportivas infantis. Diante desse quadro, o crescente 

envolvimento de crianças até seis anos na prática da natação, evidencia a 

necessidade do presente estudo em investigar os motivos pelos quais crianças 

dessa faixa etária ingressam e permanecem na prática da natação.
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A identificação desses motivos será de grande importância para profissionais 

que atuam na área, a fim de auxiliá-ios a adequar os seus procedimentos de ensino 

aos reais interesses do grupo, contribuindo para uma maior adesão das crianças a 

programas de atividade física e a um estilo de vida saudável e feliz.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Investigar os motivos pelos quais crianças até seis anos ingressam e 

permanecem na prática da natação.

1.1.2 Objetivos Específicos

Identificar as razões pelas quais as crianças iniciam a prática da 

natação, a partir do ponto de vista dos pais, dos professores e da 

própria criança.

Identificar as razões pelas quais as crianças permanecem na prática 

da natação, a partir do ponto de vista dos pais, dos professores e da 

própria criança.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

A motivação consiste num assunto altamente complexo que vem sendo 

estudado há muito tempo, tornando-se difícil o processo de conceituação. De acordo 

com Lima (1992, p. 150), " a motivação é um processo rico em detalhes, e por isso 

mesmo rico em maneiras de ser abordada pelas teorias".

Segundo Winterstein (1992), a Teoria da Motivação parte da idéia de que 

existe um motivo (ou vários) que leva a pessoa a executar e a manter uma ação em 

direção a um objetivo e finalizá-lo.

A motivação pode ser entendida através de um ciclo, em que inicialmente 

tem-se: um estado motivador da pessoa que a impele para algum objetivo, o 

comportamento do indivíduo de lutar por este objetivo e, finalmente, a realização do 

objetivo (MORGAN, 1997).

Assim, a motivação é caracterizada como um processo ativo intencional e 

dirigido a uma meta, a qual depende da interação de fatores pessoais (intrínsecos) e 

ambientais (extrínsecos). Ou seja, a motivação é resultado da interação entre a 

personalidade e os fatores do meio ambiente (SAMULSKI, 1995).

Conforme Cruz (1996), nas recompensas extrínsecas, a motivação do 

indivíduo está relacionada a fatores externos, providos de outras pessoas e do 

ambiente, sob a forma de reforços positivos ou negativos. Entretanto, a 

motivação pode estar relacionada com fatores internos, que afloram do próprio 

interior do sujeito, ou seja, por razões intrínsecas.

As crianças possuem dificuldade em identificar termos como capacidade 

esforço, dificuldade da tarefa e sorte, como atribuições da motivação para realizar
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determinada ação (NICHOLLS; MILLER apud THILL et al. 1993). Isto implica que há 

uma diferença na compreensão sobre a competência em uma ação em função da 

idade. Assim a criança envolve-se na atividade pelos atrativos da tarefa.

Ter alegria, aperfeiçoar sua habilidade e aprender novas, praticar atividades 

com amigos e fazer novas amizades, sentir emoções positivas são alguns dos 

motivos pelos quais crianças se envolvem em programas esportivos (BECKER, 

2000; SAMULSKI, 1995; GOULD; PETLICHKOFF, 1988).

A motivação intrínseca representa uma área de grande importância na 

Psicologia Esportiva, dado que esta constitui uma parte ainda recente para a 

Educação Física e que, por isso, necessita ser estudada.

A motivação intrínseca de um indivíduo pode ser mensurada através do nível 

de envolvimento do mesmo em determinada atividade (FREDERICK; RYAN, 1995). 

A partir desse conceito, pode-se dizer que através de variados níveis de 

envolvimento, as pessoas apresentam níveis motivacionais maiores ou menores

A motivação intrínseca pode ser entendida de duas formas: a participação 

voluntária numa atividade, em "aparente” ausência de recompensas ou pressões 

externas e a participação numa atividade, pelo interesse, satisfação e prazer que 

obtêm desse envolvimento (VALLERAND; DECI; RYAN, 1987). Este tipo de 

comportamento motivado tem por base o divertimento, o prazer e a satisfação, como 

acontece em atividades recreativas ou de tempos livres, usualmente 

correspondendo a atividades desafiantes (NTOUMANIS, 2001). Assim, o prazer não 

é oriundo de prêmios ou reconhecimento social e, sim, por si só da atividade.

Num estudo realizado por Gaya e Cardoso (1998), com 18 sujeitos na 

natação, os motivos para a realização da prática esportiva foram classificados em 

três categorias: competência esportiva, saúde, lazer e amizade.

13



A categoria “saúde” pode estar associada à estímulos externos, segundo 

Ntoumanis (2001) este construto verifica-se em situações nas quais os indivíduos 

realizam uma atividade como forma de obter certos benefícios pretendidos, pelo que 

a diversidade desses benefícios, reflete a natureza multidimensional da motivação 

extrínseca, como ações educativas, mídia e escola, que podem influenciar neste 

comportamento.

O alto percentual encontrado na categoria “competência” assemelha-se ao 

estudo realizado por Paim (2001), em que foram analisados quais os fatores 

motivacionais de adolescentes do sexo masculino praticantes de futebol em 

escolinhas de iniciação esportiva. Nessa investigação, o motivo “para ser o melhor 

no esporte” foi considerado o mais importante pelos jovens.

2.1 A CRIANÇA NO MEIO LÍQUIDO

Para a criança, o meio aquático, por si só já é muito convidativo, por 

representar, um ambiente de descontração em que o aspecto lúdico se faz presente. 

O caráter lúdico presente no comportamento infantil provém da aprendizagem 

adquirida pela criança no ambiente em que ela está inserida a partir de interações e 

situações vivenciadas. Concepções que abrangem a origem e o sentido do verbo 

“brincar” conceituam o mesmo como sendo uma atividade caracterizada pela 

oposição ao que é sério, ou seja, o trabalho. O “brincar”, para Morchida (1998) é um 

modelo do princípio de prazer oposto ao princípio de realidade, no qual a criança 

constrói um mundo só seu, transpondo as vivências da realidade em que se vive 

para um universo novo, da maneira que achar interessante. Por ser o brinquedo um 

instrumento com funções definidas ou não, o brincar destaca-se por construir uma 

relação direta no desenvolvimento da criança.
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Brougère (1998), Roza (1999), Schwartz (1998) e Aberastury (1992) 

entendem o lúdico como tendo função em si mesmo e está intrínseco em sua própria 

realização e satisfação pela atividade. Ou seja, está diretamente relacionado ao 

prazer em realizar determinada atividade.

Desta forma, no ambiente líquido em que a criança está inserida é 

oportunizada à mesma a característica lúdica através de músicas e brinquedos, de 

uma forma descontraída, que faça com que aflore na criança a criatividade, o prazer 

e a afetividade ao realizar as atividades desde, a adaptação ao meio líquido (quando 

a criança é introduzida ao meio aquático, nas aulas iniciais) até os gestos mais 

refinados, que envolvem a coordenação de braços e pernas (possíveis de serem 

realizados por crianças de seis anos).

Segundo Morchida (1998), na concepção Walloniana, infantil é sinônimo de 

lúdico. Toda atividade da criança é lúdica, no sentido de que se exerce por si 

mesma.

O lúdico, então, está presente na vida da criança, e é através das 

brincadeiras e jogos que ela manifesta sua criatividade, espontaneidade, imaginação 

de maneira desinteressada (sem a pretensão de um objetivo único).

Freire e Schwartz (2005) avaliaram de que maneira o elemento lúdico está 

presente nas aulas de natação para crianças de 3 a 5 anos, através de uma 

entrevista semi-estruturada aplicada à 15 professores de natação de ambos os 

sexos. A entrevista constou de seis perguntas abertas relativas ao grau de 

importância sobre o lúdico, aos objetivos das aulas, ao conhecimento em relação a 

literatura sobre o lúdico, às dificuldades de inserção do elemento lúdico e à 

motivação para a prática regular. As autoras verificaram que apenas 30% dos 

entrevistados não consideram o elemento lúdico como importante nas aulas de
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natação para crianças da faixa etária mencionada. Este pensamento de não- 

importância do elemento lúdico por parte dos profissionais ocorre em função de 

considerarem o elemento lúdico como inutilidade, não-seriedade e incapacidade de 

atingir os objetivos das aulas, contrapondo normalmente o lúdico à técnica, sendo na 

maioria das vezes utilizada como recompensa a sucessos durante as aulas . Há 

segundo essas autoras uma tendência preconceituosa em relação ao tema, tendo 

em vista que 100% dos depoimentos apontam uma preocupação em não 

caracterizar a aula como lúdica, em função do julgamento dos pais quanto a uma 

possível descaracterização da mesma.

A motivação é um fenômeno presente no processo de ensino-aprendizagem 

que interfere no comportamento de professores e alunos (VENDITTI et al., 2004).

No que se refere à motivação para a prática da atividade física, sabe-se que o 

professor representa um agente de extrema importância neste processo, dado que o 

mesmo é responsável pelo planejamento das atividades que serão realizadas por 

seus alunos e que, portanto, deve conhecê-los.

Ao se considerar a relação estabelecida entre técnico e atleta ou professor e 

aluno, além dos objetivos específicos dentro de cada relação, há sempre o interesse 

em concretizar uma meta estabelecida, sempre permeada pelas motivações que 

impulsionam o caminho de sua concretização. Para tal, se faz necessário que o 

técnico e o professor percebam, de maneira holística, o outro, o atleta e o aluno, a 

fim de estabelecer uma relação interpessoal bastante concisa e intensa. Assim, é 

aconselhável, que o professor conheça a natureza de seus alunos, seu enredo 

psicológico, conhecendo de perto seu modo de pensar, sentir e agir, formando,
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assim, o discurso dentro da lógica, da síntese, da análise, das generalizações e das 

subdivisões (MORENO et al, 2006).

A motivação para crianças envolvidas no meio aquático, se faz importante por 

se tratar de indivíduos que estão em pleno processo de desenvolvimento e que, por 

isso necessitam de um ambiente que as estimule a praticar as atividades propostas, 

de forma que essa população possa ter um desenvolvimento motor, sócio-afetivo 

ótimo e que mais tarde possa continuar a praticar atividade física.

2.2 RELEVÂNCIAS DE MOTIVOS PARA A PRÁTICA DA NATAÇÃO SOB A 

ÓTICA DOS PAIS

Num estudo conduzido com pais de crianças entre 3 e 7 anos, Santiago e 

Tahara (2006) identificaram que na visão dos pais o caráter lúdico das aulas tornou- 

se o principal motivo que contribui para a aderência de seus filhos em aulas de 

natação.

As atividades lúdicas direcionam-se especificamente para a possibilidade do 

trabalho com brincadeiras em meio líquido como um espaço para manifestação do 

lúdico, ou seja uma forma de expressão artística que permita o encontro entre 

professor e aluno, num processo que antecede o ato de nadar e facilita sua 

ambientação no meio líquido (FREIRE, 2004).

Santiago e Tahara (2006) ainda verificaram que outro elemento citado 

freqüentemente nas respostas dos inquiridos, foi o desenvolvimento físico e 

psicológico, que obteve 25% das respostas dos pais, como um dos principais 

motivos pelos quais levam seus filhos a programas de natação.
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De acordo com Le Bouch (1989), o oferecimento das atividades motoras 

adequadas à criança constitui um dos principais fatores que contribuem para o pleno 

desenvolvimento de suas capacidades físicas e psicológicas em geral. O mesmo 

estudo também revelou que o motivo mais relatado pelos pais foi a responsabilidade 

e dedicação (40%), tendo a característica de inovar nas aulas. O professor não deve 

ficar limitado ao ensino dos quatro nados de forma puramente técnica, e sim aliar ao 

meio líquido, que é tão atrativo, principalmente para as crianças, elementos que 

despertem nas mesmas a criatividade através do brincar e do fantasiar.

O envolvimento dos alunos em brincadeiras no meio líquido está pautado na 

participação do professor, ao envolver o aluno inicialmente no lúdico, fazendo com 

que recorram sentimentos prazerosos (FREIRE, 2004).

O segundo item relatado com maior freqüência foi o fato de o professor estar 

sempre disposto, alegre, demonstrando prazer em ensinar as crianças a nadar 

(30%). Loughlin (1971) faz referência ao professor de Educação Física ao apontar 

que o prazer e a alegria são elementos decisivos para o desempenho de um bom 

trabalho, perante o seu público-alvo, neste caso, a relação professor de natação - 

criança (alunos).
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3. METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo é caracterizado como sendo descritivo-exploratório. Os 

estudos descritivos visam descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou as relações entre variáveis. Envolvem o uso de técnicas padronizadas 

de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assumem, em geral, a 

forma de Levantamento, caracterizada pela pesquisa que envolve a interrogação 

direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer (GIL, 1991 apud SILVA, 

2001). Os estudos exploratórios, além de permitirem aumentar a sua experiência 

acerca de determinado problema aprofundando o seu estudo sobre a realidade 

específica, também podem servir para delimitar ou manejar com maior segurança 

uma teoria cujo enunciado resulta demasiado amplo para os objetivos da pesquisa 

que se em mente realizar (TRIVINOS, 1987 apud SILVA, 1996).

3.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO

Foram realizadas entrevistas com pais, professores e alunos de cinco e seis 

anos, de ambos os sexos praticantes de natação. A escolha de pais e professores 

deveu-se pelo fato de estes dois agentes serem os mais próximos das crianças, 

estando mais aptos para reconhecerem os motivos pelos quais os alunos praticam 

natação. Para participar do estudo, estabeleceu-se que a criança deveria ter no 

mínimo seis meses de prática de natação. As entrevistas, com os pais das crianças 

deram-se no local onde as mesmas praticavam natação, o que caracteriza uma 

amostragem no local (STEFANELLO, 1999). O número de entrevistados foi 

estabelecido ao longo da investigação, isto porque utilizou-se um método em que se
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interrompe as entrevistas no momento em que as respostas dadas às indagações 

tornaram-se repetitivas, de modo que nenhum outro indicador que já não tivesse 

sido contemplado nas entrevistas anteriores fosse mencionado) . Quando utilizam-se 

métodos não estandartizados, tais como entrevistas, torna-se inútil inquirir um 

grande número de pessoas, isto porque cada uma delas irá expressar-se à sua 

maneira, tornando lenta a análise das entrevistas e dificultando a exploração 

sistemática de um número grande de entrevistas. Além disso, é incomum surgirem 

novas respostas depois de um certo número de entrevistas. Assim, utiliza-se este 

método em que pára-se de se inquirir indivíduos na medida em que as entrevistas 

tornam-se repetitivas e, portanto não irá ser acrescentado nenhuma nova informação 

ao estudo (GHIGLIONE; MATALON, 1993 apud STEFANELLO, 1999).

Desta forma, foram entrevistados 41 indivíduos, de ambos os sexos, sendo 

21 crianças, 16 pais e 4 professores.

3.3 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS

Utilizou-se um roteiro para entrevista livre ou não diretiva. Neste tipo de 

inquérito, o entrevistado responde às questões de forma exaustiva, através de suas 

próprias palavras e do seu próprio quadro de referência, sem interferência do 

pesquisador (STEFANELLO, 1999).

Desta forma, a entrevista realizada aos pais, professores e alunos foi 

composta de duas questões, procurando-se considerar a especificidade de cada um 

desses grupos, a fim de saber os motivos pelos quais crianças ingressam e 

permanecem em programas de natação (Anexosl, 2, 3, 4, 5 e 6).
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3.4 PROCEDIMENTOS

Primeiramente, realizou-se contato com os pais e professores antes de se 

proceder à entrevista, com o intuito de esclarecer os objetivos e procedimentos do 

estudo. As entrevistas foram realizadas com os pais no momento em que as 

crianças estavam praticando natação. Com os outros dois grupos (alunos e 

professores), após o término das aulas. As entrevistas foram realizadas nos dias 7, 

8, 10 e 11 de outubro de 2008 e gravadas num aparelho de telefone móvel (Nokia, 

modelo 6265). A sua transcrição seguiu o discurso dos inquiridos, com objetivo de 

fazer com que as respostas pudessem ser transcritas para o presente estudo da 

forma mais fiel possível.

3.5 TRATAMENTO DE DADOS

O tratamento dos dados deu-se através da análise de conteúdo dos 

inquéritos, realizado com base nas respostas dadas à entrevista, de acordo com os 

procedimentos propostos por Ghiglione e Matalon (1993) apud Stefanello (1999). 

Inicialmente, listaram-se todos os indicadores mencionados pelos pais, professores 

e alunos, não se excluindo nem agrupando-se nenhum indicador, para que os dados 

fossem transcritos literalmente de acordo com as respostas dadas pelos 

entrevistados. Após este procedimento, foi realizada a depuração dos dados obtidos. 

Agrupando-se os indicadores com significados comuns (GHIGLIONE; MATALON 

apud STEFANELLO, 1999). Obteve-se, assim, 37 indicadores relacionados com o 

ingresso das crianças na prática da natação, segundo o ponto de vista dos pais, 7 

na perspectiva dos professores e 17 por parte das crianças (Anexos 1, 2 e 3). 

Encontraram-se também 47 indicadores relatados pelos pais relacionados à
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permanência dos alunos em programas de natação, 6 referidos pelos professores e 

11 relatados pelas crianças (Anexo 4, 5 e 6).
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4. RESULTADOS

Os quadros a seguir (Quadros 1, 2 e 3) apresentam os motivos pelos quais 

as crianças ingressam na natação, sob o ponto de vista dos pais, dos professores e 

das próprias crianças.

QUADRO 1: Categorias e respectivos indicadores referentes aos motivos relatados 
pelos pais para o ingresso das crianças na natação.

CATEGORIAS INDICADORES f %
APRENDIZAGEM

(10,81%)
Aprender a “se virar na água”. 

Aprender a nadar 4 10,81

DESENVOLVIMENTO
PSICOSSOCIAL

(16,2%)

Para interagir com outras crianças 3 8,11

Porque era hiperativa 1 2,7
Para interação mãe/filha 1 2,7

Para ter disciplina e regular melhor os 
horários 1 2,7

DIVERSÃO E LAZER 
(13,51%)

Porque tem característica divertida 4 10,81

Porque eles gostam e têm prazer em 
fazer 1 2,7

EDUCAÇÃO (5,4%)
Pela importância do esporte para a 

educação 1 2,7

Por ser um esporte completo 1 2,7

POR INFLUENCIA DE 
OUTROS (8,11%)

Por a mãe dar aula de natação 1 2,7
Por influência da mãe 1 2,7

Porque a irmã já fazia natação 1 2,7
PRATICA DE ATIVIDADE 

FÍSICA (8,11%) Para fazer algum tipo de atividade física 3 8,11

SAÚDE (32,43%)

Porque ajuda nos problemas 
respiratórios (bronquite, pneumonia,...) 4 10,81

Porque ele (a) precisa emagrecer 3 8,11

Por ser importante para a saúde 2 5,41

Para alimentar-se melhor 1 2,7

Para tratamento (dor de crescimento) 1 2,7

Porque tem pé chato 1 2,7
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Dentre os motivos relacionados ao ingresso das crianças em aulas de 

natação, evidenciados no Quadro 1, a categoria “saúde” foi a mais citada pelos pais, 

obtendo mais de 32%. O indicador mais relatado nessa categoria foi “porque ajuda 

nos problemas respiratórios (bronquite, pneumonia,...)” somando 10,81%, seguido 

de “porque ele precisa emagrecer”, com 8,11%. A categoria “desenvolvimento 

psicossocial”, obteve 16,2% das respostas, na qual o indicador “para interagir com 

outras crianças” foi o mais citado,correspondendo a 8,11% das respostas.

Quadro 2: Categorias e seus respectivos indicadores referentes aos motivos 
relatados pelos professores para o ingresso das crianças na natação

CATEGORIAS INDICADORES F %
APRENDIZAGEM

(14,3%)
Para aprender a “se virar na água” 

Aprender a nadar. 1 14,3

INFLUENCIA DE 
OUTROS
(28,57%)

Por incentivo dos pais 1 14,3

Por modismo 1 14,3

PRÁTICA DE 
ATIVIDADE 

FÍSICA 
(14,3%)

Por ser um esporte completo 1 14,3

SAÚDE
(42,87%)

Por indicações de médicos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos ou 

psicólogos
2 28,57

Por problemas respiratórios 1 14,3

Quanto ao ingresso das crianças em aulas de natação, os professores 

também relataram como principal motivo a “saúde” (42,87%). O indicador “por 

indicações de médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos ou psicólogos” obteve 

28,57% das respostas. “Por incentivo dos pais" e “por modismo” obtiveram 14,3% 

das respostas, estando relacionada à categoria “influência de outros” (28,57%).
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QUADRO 3: Categorias e seus respectivos indicadores referentes aos motivos
relatados pelas próprias crianças para o seu ingresso:

CATEGORIAS INDICADORES F %

APRENDIZAGEM/
COMPETIÇÃO

(17,64%)

Para nadar rápido 1 5,88
Para ser um campeão 1 5,88
Para aprender a nadar 1 5,88

DIVERSÃO/
PRAZER
(47,04%)

Porque tem brincadeiras 3 17,64

Porque gosta da água 2 11,76

Porque gosta de mergulhar 1 ^ 8 8 ~
Porque gosta de nadar 2 11,76

INFLUÊNCIA DE 
OUTROS 
(17,64%)

Para o pai não ficar bravo 1 5,88
Porque a mãe mandou 1 5,88

Porque o tio falou 1 5,88

SAUDE
(17,64%)

Porque é um esporte saudável 1 5,88

Para perder peso 1 5,88

Para tratamento de dor de crescimento 1 5,88

Avaliando a opinião das crianças, estas relataram como o principal motivo de 

seu ingresso em aulas de natação, a “diversão/prazer”, obtendo 47,04% das 

respostas. O indicador referido com maior freqüência foram as brincadeiras 

presentes nas aulas (17,64%) , seguido do “gosto do contato com a água e nadar” 

(ambos com 11,76%).

QUADRO 4: Categorias e seus respectivos indicadores referentes aos motivos 
relatados pelos pais para a permanência das crianças na natação.

CATEGORIAS INDICADORES F %

DESENVOLVIMENTO
PSICOSSOCIAL

(12,76%)

Porque está perdendo o medo da 
água 1 2,12

Para interagir com os amigos 2 4,26
Porque está tendo um 

desenvolvimento muito bom 3 6,38
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DVIERSÃO/PRAZER
(46,79%)

Porque gosta da natação/ de 
nadar

17 36,17

Porque a aula é divertida e 
dinâmica

3 6,38

Pelo prazer de estar em contato 
com a água

1 2,12

Porque ganhou uma medalha 1 2,12

INFLUÊNCIA DE 
OUTROS 
(21,24%)

Porque a mãe vem pra academia 3 6,38
Porque gosta muito do professor 2 4,26

Porque quando falta tem que 
explicar para o professor

1 2,12

Porque a mãe trabalha na 
academia 1 2,12

Porque os pais gostam 1 2,12

Porque fica perto de casa 1 2,12

Porque quer ser como o Michael 
Phelps 1 2,12

SAÚDE
(19,14%)

Ganhou mais resistência à gripe 
e resfriado 3 6,38

Ajuda a descansar de dormir bem 1 2,12

Para manter o peso 2 4,26

A alimentação melhorou 1 2,12
Faz bem à saúde 2 4,26

Quanto à permanência das crianças na natação, a categoria mais relatada 

pelos pais, foi “diversão/prazer” (47%). Os indicadores mais referidos nessa 

categoria foram: “por gostar de nadar” (36,17%) e “a aula ser divertida e dinâmica” 

(6,38%). A segunda categoria mais citada foi “por influência de outros” (21,24%), 

tendo os motivos “porque a mãe vem pra academia” (6,38%) e “Porque gosta muito 

do professor” (4,26%) como os indicadores mais relatados.
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QUADRO 5: Categorias e seus respectivos indicadores referentes aos motivos
relatados pelos professores para a permanência das crianças na natação.

CATEGORIAS INDICADORES F %

DIVERSÃO/PRAZER
(66,64%)

Pela motivação de fazer uma atividade lúdica 1 16,67

Porque o meio líquido encanta todo mundo 1 16,67

Por gostar da aula 2 33,32

INFLUÊNCIA DE 
OUTROS (16,67%) Porque gosta do professor 1 16,67

SAÚDE (16,67%) Pela melhora no tratamento de suas patologias 1 16,67

Os professores confirmaram o que a maioria dos pais relatou que seus alunos 

permanecem na natação pelos motivos “diversão/prazer”, (66,64% das respostas). O 

indicador mais citado nessa categoria foi “por gostar da aula” (33,32%). As 

categorias “saúde” e “influência de outros” obtiveram ambas16, 67% das respostas.

QUADRO 6: Categorias e seus respectivos indicadores referentes aos motivos 
relatados pelas próprias crianças para a sua permanência:

CATEGORIAS INDICADORES F %

DIVERSÃO/PRAZER
(90,9%)

Porque tem brincadeiras 2 18,18
Porque gosta da aula 5 45,45

Porque gosta de nadar 2 18,18
Porque gosta da água 1 9,09

INFLUÊNCIA DE 
OUTROS
(9,09%)

Porque tem amigos 1 9,09

As crianças também disseram que permanecem praticando natação pelos

motivos “diversão/prazer”, obtendo 90,9% dos indicadores. O mais relatado foi 

“porque gosta da aula” (45,45%), seguido de “porque tem brincadeiras” e “porque 

gosta de nadar” (ambos com 18,18%).
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A maioria dos motivos relacionados ao ingresso das crianças entrevistadas

na prática da natação, sob a ótica dos pais (32,43%) e professores (42,87%) foi

atribuído à saúde. Resultado similar também foi encontrado por Gaya e Cardoso 

(1998), Moisés (2006) e Antes et al. (2008), os quais associaram a prática da 

natação a benefícios relacionados à qualidade de vida, à enfermidades respiratórias 

e à alimentação das crianças.

A segunda categoria mais referida pelos pais do presente estudo foi 

“desenvolvimento psicossocial” (16,2%) que se assemelha aos resultados 

encontrados por Santiago e Tahara (2006) e Moisés (2006). Santiago e Tahara 

(2006) relataram que a natação possibilita um desenvolvimento físico e psicológico 

ótimo. Moisés (2006) argumenta que a natação é um meio facilitador do 

desenvolvimento das crianças.

Quanto à permanência das crianças na natação, percebe-se que a inserção

de atividades lúdicas propostas nas aulas de natação foi o principal motivo de

permanência relatado pelos pais (46,79%), pelos professores (66,64%) e pelas 

crianças (90,9%) confirmando os resultados encontrados por Santiago e Tahara 

(2006), o qual verificou que a maioria dos pais considera o caráter lúdico como 

principal responsável pela aderência das crianças às aulas de natação. Dentro da 

categoria “diversão/prazer”, os indicadores mais citados foram “por gostar de

natação/nadar” e “porque a aula é divertida e dinâmica” indo ao encontro de 

um estudo realizado por Moisés (2006), o qual constatou que o segundo motivo de 

abandono mais referido pelos pais das crianças foi “falta de afinidade com o curso” e 

“aulas repetitivas/monotonia” . Por outro lado, os resultados do presente estudo não
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foram de encontro ao achados de Freire e Schwartz (2005) que constataram que a 

maioria dos professores considera o elemento lúdico como “não importante” nas 

aulas de natação.
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6. CONCLUSÃO

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que o ingresso de 

crianças de até seis anos na prática da natação se dá por motivos extrínsecos, 

segundo ponto de vista dos pais e professores, tais como o fator saúde e 

desenvolvimento psicossocial. Já na perspectiva das crianças a natação é um 

ambiente divertido pelas brincadeiras e pelo gosto do contato com a água, por isso 

esses motivos são considerados importantes para praticarem atividade.

Em relação, à permanência das crianças em aulas de natação, houve 

consenso entre os três grupos de entrevistados, que relataram a categoria 

“diversão/prazer” como o principal motivo pelo qual crianças permanecem na 

natação. Assim, de acordo com os resultados encontrados, pode-se dizer que a 

permanência das crianças nas aulas de natação se dá pelo componente lúdico, que 

faz com que o momento de ensinar e aprender torne-se mais atrativo.
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ANEXOS
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“A gente escolheu este esporte, porque ele tem a característica divertida”.

“Porque é bom pra essa questão de respiração”.

“Eu comecei a fazer natação com eles desde bebê e era um momento de a gente 

ficar junto, interagir”.

“Acho que a natação ajuda pra pneumonia, bronquite, esses problemas 

respiratórios”.

“Pra ter uma atividade lúdica, um esporte” .

“como as crianças gostam muito de água, acho que é uma coisa que eles têm 

bastante prazer em fazer” .

“A minha filha faz natação porque ela tem bronquite e a médica solicitou.”

“Porque ela precisa emagrecer.”

“Por entretenimento”.

“Porque é hiperativa”.

“Pela importância da educação, do esporte”.

“Eu acho que é imprescindível, aprender a se virar na água, nadar”.

“Ano passado, nós fomos pra praia, ele tinha 3 pra 4 anos e não botava o rosto na 

água”.

“O professor ficava interagindo com as outras crianças”.

“Porque eu gostaria que ela fizesse uma atividade física”.

“Pelo lazer” .

“Pra estar em contato com água”.

“A gente tem uma casa com piscina, então pra ela pode desenvolver essas 

habilidades”.

ANEXO 1: INDICADORES REFERENTES AO INGRESSO DAS CRIANÇAS NA
NATAÇÃO RELATADOS PELOS PAIS
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“Pra ter esse contato: mãe e filha”

“Ela começou a fazer natação porque ela tinha um probleminha de peso elevado”. 

“Por eu dar aula” .

” .Por ser importante pra saúde”.

“Pra regular os horários dela, que é uma criança extremamente energética"

“Se alimentasse melhor” .

“Ele queria fazer um esporte, bola ele não gosta muito, correr também não.”

“Pra saúde, ele tava meio gordinho”.

“Quando ele era neném, ele tinha bronquite, tinha problema de respiração. Aí a 

professora da escolinha dele, indicou a natação pra exercitar as vias respiratórias” 

“Eu trouxe ele porque ele tinha problema de bronquite”.

“Por ser um esporte completo”.

“Por causa da dor do crescimento, aí o médico indicou a natação, pra tratamento.” 

“Ela começou mais por influência da mãe, pois queria que ela fizesse uma atividade 

física”.

“Ela adora água, é louca por água. “

“Porque a minha filha tinha um grupo de amigas na escola, então pra manter o 

grupinho, nós decidimos colocá-la nesta escola.”

“A irmã dele já fazia natação, então ele entrou por causa dela”.

“Eu coloquei ele na natação, porque eu precisava fazer um exercício e como eu não 

gosto de fazer musculação, decidi entrar na natação. Então, ele me viu nadando e 

disse que queria fazer também”

“Ele não tem indicação, mas tem pé chato, eu acho que a natação auxilia alguma 

coisa no pé dele.”
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“Ele começou na natação porque a gente precisava que ele desenvolvesse parte de 

pulmão, respiração, que ele tivesse um desenvolvimento de corpo melhor, e fizesse 

um exercício e a natação é um esporte completo”
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“A maioria dos pais coloca seus filhos na natação, por gostar de um esporte, e por

achar que a natação é um esporte completo”

“Mas, também existem indicações de profissionais que indicam pra algum tipo de 

terapia, como pediatras, psicólogos, fisioterapeutas e até fonoaudiólogos, por causa 

da respiração. Então pelo fato de a criança poder soltar o ar num gradiente de 

pressão diferente ajuda bastante no tratamento.

“Algumas crianças iniciam na natação por incentivo dos pais, que já foram 

nadadores e gostam do meio aquático”

“A maioria dos pais dos meus alunos, que eu tenho bastante contato, tem piscina em 

casa, então para a criança aprender a se virar na água, a nadar"

“Outros trazem seus filhos por indicação médica, por ter algum tipo de patologia” 

“Algumas vêm por problemas de saúde: bronquite, problemas respiratórios”

“Outras vêm por modismo”

ANEXO 2: INDICADORES REFERENTES AO INGRESSO DAS CRIANÇAS NA
NATAÇÃO RELATADOS PELOS PROFESSORES
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‘Se não meu pai ia fica bravo”

‘Porque eu gosto de água”

‘O tio falou pra eu fazer"

‘Porque o tio fazia brincadeiras, eu gostava das brincadeiras”

‘Porque eu era gorda, pra perder peso”

‘porque tem brinquedo”

‘Porque a gente quer aprender a nadar”

‘Minha mãe me mandoueu fazer natação.”

“Porque eu gosto de água”

‘Gosto de mergulhar”

‘Quando eu vim aqui praticar, eu tinha dor de crescimento”

‘Eu gostava de praticar!”

‘Porque é saudável”

‘Porque é esporte”

‘Gosto de brincadeira”

‘gosto de nadar”

‘porque a gente nada bem rápido””

ANEXO 3: INDICADORES REFERENTES AO INGRESSO DAS CRIANÇAS NA
NATAÇÃO RELATADOS PELAS PRÓPRIAS CRIANÇAS
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“Pela primeira questão: divertida”.

“Ela gosta muito”.

“Tinha medo de colocar o rosto na água e ela ta perdendo este medo também”.

“Tem gostado bastante!”.

“Primeiro, porque eles se adaptaram muito bem à água...”

“A resistência deles pra gripe e resfriado melhorou muito”.

“Eles gostam muito!”

“Ajuda também a descansar bem, dormir bem.”

“Porque gosta”

“Porque eu venho pra academia de manhã”.

“Porque ele ta gostando, ta adorando fazer”.

“Ele insiste pra eu trazê-lo, mesmo que chova”.

“Sociabilização, ele fala dos amigos, ele ta interagindo mais”.

“A questão com o professor, o meu filho tem uma relação muito legal com o 

professor, gosta muito dele, que trazer os trabalhos de escola, os brinquedos pra 

ele”.

“Quando ele falta a aula, ele diz que tem que explicar pro professor por que não 

veio”.

“E ela continua até hoje porque ela adora fazer esta atividade, então eu incentivo”.

“E pelo prazer de estar em contato com a água”.

“Justamente pra manter o peso, saúde, pra fazer exercício mesmo”.

“E pra nós é bom, porque ela me acompanha”.

“Um dos motivos, é porque é meu trabalho e ela vem junto”.

ANEXO 4: INDICADORES REFERENTES À PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS NA
NATAÇÃO RELATADOS PELOS PAIS
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“Desenvolveu o gosto pela natação, ela vem mesmo porque ela gosta de nadar, 

gosta do meio líquido, se sente bem”.

“Alimentação melhorou”.

“A gente acha que é uma atividade extremamente saudável pro desenvolvimento 

dela”

“E também porque ela adora”

“Ele pede pra vir pra natação, porque ele gosta e pra ele ta sendo muito bom”

“Não está mais gordinho, tá saudável”.

"... ta dando um bom resultado, ta gostando bastante”.

“Porque ele gosta de natação”.

“Porque gosta”.

“Faz bem pra saúde”.

“Gosto bastante de natação, então a gente pretende deixar o máximo de tempo 

possível”.

“agora parece que ela criou resistência contra viroses”

“Ela se diverte muito”

“Ela gosta muito do professor, que é muito animado.”

“E pela importância de fazer uma atividade física”.

“A aula do professor também é muito interessante, dinâmica. Ela adora a aula dele”. 

“Porque fica perto da nossa casa”.

“Pra manter o grupinho de amigas”.

“Ele adora!”

“Ainda mais agora que ele passou pra piscina média, e ganhou uma medalha, ta 

feliz da vida e quer continuar a fazer natação. Todo dia ele pergunta se é sábado, 

pra vir pra natação”.
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“Ele gosta de fazer até hoje, ele adora!”

“E depois que ele viu as Olimpíadas, ele diz que quer ser igual ao Michael Phelps, 

ele quer ser uma campeão, mas não quer competir”.

“E hoje ele continua fazendo porque ele teve um desenvolvimento muito bom.”

“Ele tinha bronquite, não tem mais”.
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“Permanecem pela motivação de fazer uma atividade que envolve o útil e o

agradável, como a criança aprende através do lúdico”

“A água é um meio que encanta todo mundo, então por estar na água, ela se motiva 

cada vez mais a aprender a nadar.”

“Por gostarem da aula”

“Gostarem do professor."

“Pela melhora no tratamento de suas patologias”

“Permanecem quando as crianças gostam, aí a própria criança estimula a mãe pra 

trazê-la”

ANEXO 5: INDICADORES REFERENTES À PRMANÊNCIA DAS CRIANÇAS NA
NATAÇÃO RELATADOS PELOS PROFESSORES
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“Porque a água é quentinha”

“Eu gosto de nadar”

“Gosto de mergulhar...”

“Porque eu gosto. Porque é legal”

“Porque eu gosto de nadar”

“Porque tem amiguinho, professor”

“Porque eu gosto”

“Eu gosto de nadar”

“Eu gosto de nadar!”

“Eu gosto de nadar com a pranchinha”

ANEXO 6: INDICADORES REFERENTES À PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS NA
NATAÇÃO RELATADOS PELAS CRIANÇAS

44


