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RESUMO 

 

 

A natação é uma atividade física de grande valia para o desenvolvimento da criança. 

Mesmo sabendo que o bebê não aprenderá a nadar no seu primeiro ano de vida, a natação 

para bebês é visto hoje como uma estimulação a mais a ser acrescentada no seu dia a dia, 

que melhora o desenvolvimento desta faixa etária.O objetivo deste estudo foi verificar a 

influência e os benefícios da natação para bebês, de acordo com sua idade.Para isso foi 

realizado uma revisão bibliográfica através de leitura de livros, artigos, revistas, 

publicações na internet e observações em aulas para bebês entre 03 à 24 meses, levando 

em consideração o desenvolvimento motor, a psicomotricidade o programa de 

estimulação, qual a melhor idade para se iniciar a prática e seus benefícios.Foi possível 

constatar com base na literatura uma influência positiva nos programas de atividades 

aquáticas para bebês, sobre o desenvolvimento motor e desenvolvimento social das 

crianças quando entram em contatos com outras crianças da sua faixa etária e de maior 

vínculo emocional com seus pais. 

Palavras-chave:bebê, natação, benefícios, desenvolvimento motor, psicomotricidade, 

segurança. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os pais ao colocarem seus filhos na natação geralmente pensam que vão ensinar o 

filho a nadar, para terem a segurança do filho nas águas. O que não sabem é que as 

vantagens são inúmeras. Estas vantagens são vistas principalmente nos seus primeiros 

anos de vida, porque nesta fase passa por um processo intenso de desenvolvimento e 

maturação.  

Até os cincos anos de idade, ela tem a capacidade de ter 90% do seu cérebro preparado 

para o futuro. Todos estes desenvolvimentos podem ser auxiliados e estimulados com a 

natação. (AZEVEDO;RODRIGUES, 2009).Segundo Moraes (2011) “a natação é a 

atividade mais completa e a única que se pode ser praticada desde o nascimento”. 

O ambiente em que a criança vive tem grande influência no seu 

desenvolvimento motor e questões como a cultura e a família são 

fundamentais neste processo[...]Diferenças no desenvolvimento motor são 

observadas entre bebês de diferentes culturas[...]Nos primeiros anos de vida 

a família é o principal agente socializador da criança e também a sua 

principal fonte de estimulação. Por outro lado, quando a estimulação não é 

adequada o desenvolvimento mais básico da criança pode ficar 

comprometido(PEREIRA, 2009). 

Podemos observar que programas de estimulação precoce têm se tornado cada vez 

mais populares nas ultimas décadas. A natação para bebês, de certa forma é uma variação 

de estimulação precoce, tendo em vista que os bebês que não praticam natação, recebem 

somente estímulos habituais.Já por outro lado um bebê que frequenta as aulas na piscina 

estará recebendo estímulos a mais daqueles que não fazem, em quase todas as áreas do seu 

desenvolvimento. 

Os programas de estimulação precoce na primeira infância devem respeitar a 

individualidade de cada criança e as atividades devem ser feitas de acordo com sua idade, 

buscando potencializar o seu desenvolvimento.A natação para bebês funciona como uma 

importante e eficiente aplicação da Educação Física no ser humano, sendo uma excelênte 

ferramenta para o desenvolvimento de uma criança. 
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Sabe-se que a adaptação do bebê ao meio líquido ocorre já na barriga de sua mãe 

conseguindo já ter alguns movimentos, com uma série de movimentos comuns surgindo 

na primeira infância. 

Com o avanço de estudos na área de motricidade humana, a natação infantil passou a 

ter um papel de grande importância, uma vez que a mesma é importante para o 

desenvolvimento físico, afetivo-social e formação cognitiva, além de desenvolver sua 

inteligência e personalidade. (RAIOL; RAIOL, 2010)  

A natação se configura como um dos programas mais conhecidos para proporcionar a 

estimulação motora, e embora esta prática tenha se tornado popular, poucos estudos tem 

investigado sua efetividade.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo deste trabalho é o estudo da influência da prática da natação em bebês de 

03 a 24 meses.  

 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Como os estímulos aquáticos podem trazer melhoras na formação dos bebês nos seus 

primeiros meses de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

Para elaboração deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica com consulta a 

livros, revistas, artigos, internet e observações das aulas para bebes entre 03 meses a 24 

meses. 

Os fatos relevantes resultantes desta pesquisa foram agrupados consistentemente, o que 

propiciou a análise, a discussão e a obtenção dos resultados. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1 Desenvolvimento motor 

 

 

É um fenômeno que possibilita a realização de atos motores essenciais à lida 

diária.(CONNOLLY 2000). 

Segundo Wikipédia o desenvolvimento motor engloba um conjunto de transformações 

humanas ao longo da vida bem como as influências de fatores genéticos e ambientais. São 

estudados os mecanismos adaptativos aos níveis morfológico, maturacional e motor. 

Para o bebê estes desenvolvimentos motores basicamente são manipular, engatinhar, 

sentar e andar. Estes são exemplos de habilidades a serem alcançadas pelos bebês num 

determinado período, que revelam os estados perceptivos, cognitivos e emocionais em que 

estão passando. 

Desde o seu nascimento, mesmo ainda antes, durante sua gestação ainda no 

ventre materno, o bebê tem necessidade de se mover e gesticular. Para o 

bebê a satisfação da sua necessidade de movimento é tão importante e vital 

quanto a satisfação das suas outras necessidades primárias ou 

fundamentais(MATOS, 2009). 

 

Na infância, muitas das mudanças parecem estar vinculadas com o aspecto físico e 

padrões de comportamentos, incluindo prontidão para dominar novas habilidades, como 

engatinhar, caminhar e correr, entre outros (PEREIRA, 2009). 

Piaget e Gréco (1979) demonstraram com clareza que a fase de zero a dois anos é 

extremamente rica, e que a inteligência começa a se estruturar e mostrar seu valor antes 

mesmo da linguagem. 

Isso porque antigamente tinha-se a idéia de que o bebê que tinha aproximadamente de 

0 a 2 anos,“não apresentavam nada de muito interessante” do campo de vista da 

inteligência e que a inteligência começava somente a partir da linguagem. 

A fase de 0 à 12 meses é vista como a  fase da exploração dos movimentos da cabeça, 

de levantar os braços, de virar a cabeça para observar e conhecer o mundo, começar a 

“engatinhar”, ou seja, dar seus primeiros passos. É o estágio onde a criança não emprega a 

linguagem, mas apenas suas ações e percepções. A partir da idéia de “ação” surge a 
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palavra motora, assim como da noção de “percepção”, surge a concepção de sensório daí: 

o estágio sensório-motor(SANTOS; DORNELES; DIAZ, 2010). 

O desenvolvimento motor especificamente, consiste nas mudanças no comportamento 

motor ao longo da vida, progredindo de movimentos simples até a realização de tarefas 

motoras altamente especializadas(PEREIRA,2009). 

A atividade motora do recém-nascido é bem ativa, mas desordenada e sem finalidade 

objetiva, movimentando de modo assimétrico tanto os membros superiores como os 

inferiores (pedalagem). Alguns reflexos são próprios desta idade e ocorrem em 

praticamente todos os bebês, sendo inibidos nos meses subsequentes devido 

principalmente ao amadurecimento do cerebelo e do córtex frontal, iniciando-se assim o 

surgimento de movimentos voluntários e melhor organizados (RÉ, 2011), como a 

locomoção, manipulação de objetos e controle postural. Por isso, é fundamental que o 

bebê seja exposto a estímulos motores adequados ao seu nível de desenvolvimento. 

Zulietti (2002) define “que os movimentos aquáticos age como um pré-estimulo 

motor, porque antes mesmo da criança conseguir se deslocar fora da água, ela já o 

consegue dentro da água”.A criança realiza movimentos de acordo com seu 

desenvolvimento e idade. 

 

 

4.1.1 Psicomotricidade no meio aquático 

 

 

A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade define a mesma como uma "ciência que 

tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento em relação ao 

seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a 

origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três 

conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto".  

Psicomotricidade, portanto, é um termo empregado para uma concepção de 

movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja 

ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização. 

“Os objetivos da psicomotricidade deverão conduzir a criança ao descobrimento do 

próprio corpo, de suas capacidades na ordenação de movimentos, ao descobrimento dos 

outros e do mundo que a rodeia”.A mudança de ambiente do meio terrestre para o aquático 
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propõe ao corpo uma nova estrutura corporal, a psicomotricidade e seus objetivos terão tal 

importância para a estruturação do corpo dentro da água, envolvendo todos seus 

elementos, desde o tônus necessário para manter-se no meio líquido, até o equilíbrio 

corporal necessário que mudará dentro da água devido à gravidade, pressão atmosférica 

que se é sentida fora da água. Essa noção do corpo deve ser fortemente estimulada na 

água, pela sua contribuição na aprendizagem.”(SCHAPPO; MAZZINI; DORNELLES, 

2011)”. 

 

 

4.1.2 Estimulação Precoce 

 

 

Todos sabemos que os bebês nascem com um grande potencial e que cabe aos pais 

fazer com que este potencial se desenvolva ao máximo de forma adequada, positiva e 

divertida. Quanto mais possibilidades de estimulação os pais proporcionarem aos seus 

filhos, seja ela qual for, o resultado sempre será positivo, em seus ganhos ao longo da 

vida. 

Segundo Legarda (2008) “Chamamos de estimulação precoce toda aquela atividade de 

contato ou brincadeira com um bebê ou criança que propicie, fortaleça e desenvolva 

adequadamente e oportunamente seus potenciais humanos. Acontece através da repetição 

de diferentes exercícios sensoriais que aumentam, por um lado, o controle emocional 

proporcionando a criança uma sensação de segurança e prazer e, por outro, amplia a 

habilidade mental que facilita para elas a aprendizagem, já que desenvolve destrezas para 

estimular a si mesmas através das brincadeiras livres e do exercício da curiosidade e da 

exploração da imaginação”[...]“Com a estimulação não perseguimos a criação dos gênios, 

mas sim de crianças mais completas, mais seguras de si e mais felizes. Porque somos 

felizes quando podemos desfrutar a vida. Quanto mais conhecimentos e interesses têm 

uma pessoa, mais ela desfrutará a aquisição de novos conhecimentos e mais fácil será para 

ela adquiri-los”. 

 

 

 

 

http://br.guiainfantil.com/bebes/109-fraudas/441-a-higiene-dos-genitais-dos-bebes.html
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4.2 Quando entrar na natação? 

 

 

As atividades aquáticas não adiantam etapas, nem forçam o aprendizado, mas, criam 

mais oportunidades para a expressão do potencial do individuo, enriquecendo seu universo 

de movimentos, emoções, sentimentos e vínculos.(FRAGA; 2011). 

Bresges (1980) descreve, segundo nossa experiência, a natação do lactante 

deveria ter início aos 2 meses de idade. Neste período, as fases de 

crescimento são mais acentuadas e ele já resiste bem ao transporte à piscina. 

Mas por outro lado, aos 2 meses o lactante só capta uma parte limitada dos 

estímulos ambientais, de maneira que, comparado com as crianças mais 

velhas, suas fontes de medo são bem mais restritas. As demonstrações de 

desagrado, nesta idade, quase sempre se baseiam no desconforto físico. 

 

Barbosa (2001) conclui que as aulas de natação para bebês devem ter seu início aos 

três meses, pois é quando a criança consegue sustentar sua cabeça, já Raiol, Raiol (2011) 

estabelece o início para a atividade a partir dos seis meses, pois nesta idade a criança já 

estará com suas vacinas tomadas.Aqui no Brasil, a recomendação da Sociedade Brasileira 

de Pediatria é a de que as crianças comecem a praticar natação a partir dos 6 meses. 

Fraga (2011) diz que não existe uma idade ideal, tendo em vista que este processo é 

apenas uma continuidade, um prosseguimento ou mesmo um resgate da 

“verdadeira”origem do homem . 

Apesar de não existir um consenso na literatura, parece que o inicio deve ocorrer entre 

3 à 6 meses. Esta faixa etária se justifica primeiramente em virtude de que antes de 

começar a frequentar as atividades aquáticas o bebê deve aumentar de peso, em vista da 

probabilidade de apresentar um estado de hipotermia, uma vez que seu sistema termo-

regulador não está bem desenvolvido e segundo porque o sistema imunológico do recém-

nascido é bastante deficitário, sendo necessário algum tempo para que o mesmo se 

desenvolva, antes de frequentar um meio propenso à contratação de inúmeros problemas 

de saúde (SAAVERA; ESCALANTE; RODRIGUEZ, 2003). 
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4.2.1 Cuidados necessários 

 

 

A água representa, simultaneamente, uma atração e um medo. Importa que o medo 

desapareça, e atração se mantenha(MATOS 2009). 

O início das aulas de natação para um bebê e seus pais, é um momento muito especial, 

onde ele terá inúmeros incentivos, e irá começar a adotar hábitos saudáveis.Mais para que 

as rotinas nas aulas de natação do bebê seja realmente saudáveis existe alguns cuidados 

que devem serem tomados que são necessários para o bem estar do bebê. 

Para que a atividade se torne segura e prazerosa para as crianças, recomenda-se que: 

 O programa de vacinas deve estar atualizado; 

 Deve-se ter atenção às condições de higiene. Para evitar doenças, observe se a água é 

limpa todos os dias e se os bebês usam fralda para natação; 

 Vários autores recomendam a utilização de piscinas tratadas com ionização através de 

raios ultravioletas e ou eletrólise de sal para permitir o baixo teor de cloro nas piscinas, 

evitando a irritação da pele nos pequenos, maltrato aos cabelos e ardências nos olhos. 

Além disso, crianças com alergias respiratórias, em geral, não podem frequentar piscinas 

com cloro. Se a piscina for tratada com cloro, o ideal é limitar o tempo de exposição da 

criança e certificar-se de que a escola utiliza o mínimo de cloro possível na água; 

 Deve haver uma renovação de ar adequado para eliminação de cheiros e ar viciados; 

 O horário da aula não deve coincidir com os horários de sono e alimentação do bebê. 

“É muito importante para seu bem estar e para sua disposição de entrar n’água, não se 

quebrar seu ritmo biológico natural” (BRESGER, 1980); 

 Segundo Zulietti (2002), “as aulas devem ser dadas de acordo com cada faixa etária, 

pois se os exercicios apresentados nas aulas, forem precoces para a idade, pode haver 

desistência da parte do bebê, por não conseguir fazer a tarefa que lhe foi dada”; 

 De acordo com Moraes (2011) “é de suma importância de que o ambiente trabalhado 

com este público seja muito rigoroso. Algumas questões são fundamentais tais como a 

temperatura e o tratamento da água, materiais utilizados nas aulas, a estrutura da piscina e 

da escola, entre outros”; 

 Se as turmas são divididas por faixas etárias; 
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 Dar ao bebê a última refeição uma hora antes de nadar. Convém ter à mão algum tipo 

de alimentação, caso ele tenha fome após o banho, mas não lhe imponha beber ou comer, 

só porque você acredita ser necessário depois de tanto “esforço”; 

 Se a piscina for ao ar livre e não possuir nenhum tipo de cobertura, cuidado com os 

raios ultravioletas. Para os bebês buscamos os raios ultravioletas para a melhor fixação do 

cálcio e produção de vitamina C, mas o excesso de raios infravermelhos pode provocar 

queimaduras na pele do lactante (BRESGER, 1980). 

 Matos (2009) defende que a natação para bebês existem algumas contra indicações, 

sendo elas, a participação do bebê na aula com febre, infecções, cicatrizações de feridas e 

algumas vacinações.  

 Como os lactantes estão habituados à água com uma temperatura por volta de  35° 

celsius em seus banhos diários das primeiras semanas e meses de vida, a mudança 

repentina de temperatura pode prejudicar seu bem estar. Reduza a temperatura da água do 

banho aos poucos até 32°c (BRESGER, 1980); 

 As aulas deve ser toda ministrada por um professor capacitado, porém como os pais é 

que estarão em contatos com seus bebês, eles que estarão realizando os movimentos que 

lhes foram passados. O bebê durantes as aulas precisa de alguém de confiança, uma pessoa 

presente no seu dia a dia para que ele ganhe confiança na água ao realizar os exercícios. 

“É através das mãos que os pais conseguem receber alguma informação a respeito do 

bebê, como nervosismo, insegurança, tranquilidade, perceber se ele esta tenso ou relaxado 

durante as atividades dadas” (RAIOL ;RAIOL, 2010).Embora exista concordância de que 

a presença dos pais nas aulas junto com os bebês seja para proporcionar segurança e 

conforto ao bebê, os pais podem influenciar de forma tanto positiva como negativa no 

plano de aula, adotando uma conduta superprotetora ou insegura. Os professores que estão 

ministrando as aulas devem ser rigorosos com os pais explicando-lhes que eles estão nas 

aulas para passar tranquilidade a seu filho e não uma reação adversa; 

 Os bebês devem estar familiarizados com a água, e habituar os pais com o manuseio 

seguro dos bebês dentro da água.(ZULIETTI, 2002);e  

 O bebê deverá passar por uma fase inicial de adaptação ao meio liquido, que 

corresponde à primeira fase de contato orientado com esse meio e em seguida passará para 

as fases seguintes de aprendizagem nas aulas.(RAIOL e  RAIOL, 2010). 
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4.3Benefícios da prática de natação para bebês 

 

 

“Temos que tomar cuidado quando falamos sobre a natação para bebês, pois o tema 

natação, nos primeiros 18 meses de vida, deve estar sempre entre aspas, pois pouco tem 

haver com a natação propriamente dita”(RAMALDES, 1997). 

Observa-se que hoje, o ingresso das crianças nos programas de atividade aquáticas 

ocorrem anteriormente à sua exposição a outros tipos de programas de estimulação 

motora. 

“Acredita-se que a água é um ambiente de autonomia das crianças, de 

liberdade, um local onde ela encontra muitas coisas lúdicas na aula, e seus 

princípios hidrodinâmicos ajudam no desenvolvimento da noção do corpo, 

desenvolvendo-se mais em crianças praticantes de natação quando 

comparadas as não praticante[...]O elemento noção do corpo está 

diretamente ligada à aprendizagem, importante para o desenvolvimento 

integral da criança, “a criança é o seu corpo”.(SCHAPPO; MAZZINI; 

DORNELLES, 2011). 

Segundo Pereira(2009), as práticas aquáticas que contém atividades lúdicas ajudam na 

descobertas sensoriais e as atividades motoras em um ambiente de segurança afetiva que é 

dado pelos pais da criança e seus professores [...]as atividades aquáticas para bebês podem 

antecipar certas capacidades dos mesmo, tais como controle mais precoce e manutenção 

da postura em pé. 

As atividades aquáticas proporcionam melhorias em nível motor, tornando os bebês 

mais ativos e, consequentemente, melhorando também o seu domínio cognitivo. A prática 

desta atividade aquática desenvolve a segurança, aumenta o conhecimento e domínio do 

seu corpo, favorece a comunicação do bebê com o adulto e com as outras crianças e 

melhora assim a qualidade de vida de um modo geral. (Martins et al. 2006) 

A natação sai à frente dos outros esportes com relação à idade dos praticantes (em 

mais este ponto) por não ser um esporte de impacto, ela não tem restrições à idade, ou 

seja, pode ser praticada até mesmo por bebês, sem comprometer seu crescimento. 

A natação é um esporte privilegiado. Seus praticantes podem e devem começar nos 

primeiros anos de vida. Devido às propriedades terapêuticas da água, que entre outras 

vantagens, proporciona a redução da força da gravidade sobre o corpo humanos a cerca de 
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10%, permitindo movimentos que seriam impossíveis de serem realizados em terra. Este 

contato precoce, com outros meios e pessoas possibilita ao “nadador” experiências que só 

este esporte pode proporcionar. A ação da gravidade sobre um corpo ainda em formação 

faz com que seja desaconselhada a maioria das práticas desportivas, até essa 

idade.(RAMALDES, 1997).A natação para bebês não se limita só aos benefícios 

psicomotor, e muito menos as técnicas formais do nado. A natação para esta faixa etária se 

tem muito a ganhar também na área social. 

 Nós pertencemos hoje a uma sociedade que mantém seu ritmo de vida acelerada. 

Onde os pais saem cedo para ir trabalhar e, muitas vezes, voltam para casa só à noite. A 

natação para bebês são aulas que envolvem o bebê junto com seu pai ou sua mãe. Assim 

sendo as aulas acabam tendo como objetivo também a interação e o convívio dos pais com 

seus filhos. As aulas de natação para bebês será uma excelente justificativa para os pais 

poderem dar mais alguma atenção, carinho, afeto e amor ao seu filho(BARBOSA, 1999). 

Por outro lado muitas crianças durante o dia mantém pouco contato com outras 

pessoas, especialmente as que passam grande parte do tempo dentro de casa sob o cuidado 

de algum familiar. Nesta linha de raciocínio a criança tem convívio com um número 

limitado de pessoas. Portanto a natação para bebês terá como beneficio promover as 

primeiras interações sociais, permitindo que ela se relacione com outros bebês e adultos 

(BARBOSA, 1999). 

A vida começou na água, o óvulo foi fecundado e se desenvolveu no liquido. O 

retorno ao mesmo elemento recria uma associação de lugar e de tempo, ajudando a fazer 

renascer a memória tão viva das múltiplas posições fetais intra-uterinas. Depois dos nove 

meses de vida aquática, torna-se momentaneamente um ser incapaz de se deslocar por seus 

próprios meios na terra, mas potencialmente apto a encontrar uma motricidade, uma 

desenvoltura na água(FRAGA 2011). 

Segundo Fagundes (2011) acredita-se que a natação pode auxiliar na segurança do 

bebê, assim evitando acidentes mais graves, e também proporciona ao bebê competências 

motoras na água que podem beneficiar o seu desenvolvimento integral.  

Ahrendt (apud PEREIRA 2009), realizou um estudo com bebês de 3, 6, 9 e 12 meses, 

comparando o desenvolvimento motor entre os bebês praticantes e bebês não praticantes 

de natação.Aos 3 meses foi notada uma mudança significativa entre os dois grupos no 

escore total e na postura prono, com superioridade dos bebês da natação; aos 6 meses, a 

diferença significativa foi encontrada na postura sentada e tendência ao escore total, sendo 
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que ambos os casos o desempenho foi superior entre os bebês da natação; aos 9 meses 

diferenças significativas não foram encontradas, mas o escore total dos bebês da natação 

se mostrou superior aos bebês do grupo controle; e, por fim, aos 12 meses, os escores nas 

posturas prono e supino foram significantemente maiores entre os bebês da natação, e 

também se observou tendência à significância no escore total, sendo que o grupo de 

controle apresentou escores inferiores. 

Pereira(2009) realizou também um estudo com 80 bebês de 1 a 18 meses, durante 6 

trimestres, e o que foi observado no desenvolvimento motor dos bebês participantes de 

atividades aquáticas foi uma média superior ao grupo dos quem não praticam. 
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5. Discussão 

 

 

O bebê em seus primeiros meses de vida não aprenderá à natação em sua forma de 

movimentos sincronizados. O que acontece na natação para bebês é que ele executa uma série 

de movimentos que em sua faixa etária seria difíceis se não fosse no meio liquido, mas isso 

não são estilos de nados exercidos na natação. A natação estará ajudando os bebês em seus 

primeiros meses de vida a uma série de estímulos como o desenvolvimento físico, afetivo-

social, formação cognitiva, alem de desenvolver sua inteligência e personalidade que estará 

acrescentando em seu crescimento.Primeiro o bebê precisa saber controlar seus movimentos 

desordenados e ter controle de seu próprio corpo para depois conseguir executar movimentos 

pré-estipulados. A natação estará apenas auxiliando na prevenção de acidentes mais graves 

com o afogamento nesta faixa etária. 

Nos seus primeiros anos de vida as crianças tem mais capacidades de aprender por 

causa da sua fase de maturação. A maturação é o amadurecimento da criança, seu 

desenvolvimento, ela refere-se às mudanças que ocorrem ao longo da evolução do individuo. 

De zero a seis anos ocorre um processo de complexidade do ser humano, que não se repetirá 

durante seu desenvolvimento.À medida que eles vão crescendo aumenta a demanda de suas 

complexidades. Quando o bebê nasce, ele está com um cérebro preparado para de desenvolver 

de forma espetacular. 

Segundo Azevedo e Rodrigues (2009)com a Iniciação a Docência com o tema “Os 

benefícios da natação para bebês de 6 a 24 meses de idade”,assevera que até os cinco anos de 

idade a criança tem 90% do seu cérebro preparado para o futuro. 

Foi visto que mais de um autor citou que na barriga da mãe o bebê, por estar no meio 

liquido já inicia seus movimentos natatórios. Porém quando o bebê esta dentro da barriga de 

sua mãe, os movimentos realizados pelo bebê lá dentro não passam de movimentos 

involuntários, o espaço que ele tem dentro da barriga até a hora de seu nascimento é muito 

pequeno para que ele execute movimentos bruscos. Uma mulher grávida pode afirmar que os 

movimentos de seu bebê são bastante bruscos, porém se for ver o espaço que o bebê tem 

dentro da placenta é bem reduzido, deixando espaço somente para movimentos desordenados 

involuntários. 

O tema desenvolvimento motor aliado com a natação diz respeito a uma série de 

movimentos sincronizados. Não que o bebê conseguirá realizar muitos movimentos 

sincronizados, mas ele estará sendo estimulado para esta prática de movimentos. O 

desenvolvimento motor tem muito a ver também com questões culturais.Nos primeiros anos 

de vida a família é o agente socializador do bebê, sendo sua principal fonte de estimulação, se 

a família propicia ao bebê diferentes fontes de estimulações, ele estará se desenvolvendo mais 

dos que não recebem estas fontes de estimulação. Existem diversos tipos de culturas 

diferentes , e em cada cultura existe um tipo de estimulação motora empregada aos seus bebês 

Pereira(2009) assegura que diferenças no desenvolvimento motor são observadas entre os 
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bebês de diferentes culturas. A psicomotricidade entra em discussão também aliada ao tema 

do desenvolvimento motor justamente por ser o estudo do homem e seu corpo em movimento. 

A natação estará ajudando o bebê no descobrimento do seu corpo como um todo, num meio 

onde ele consegue se deslocar quase que completamente estando em um momento e um local 

de liberdade e autonomia, enxergando um mundo que a rodeia. A psicomotricidade ajudará o 

bebê no meio liquido, envolvendo todos os elementos desde seu equilibrio corporal até sua 

noção no liquido para sua coordenação de movimentos. 

O desenvolvimento motor faz parte do dia a dia do bebê, conforme ele vai crescendo e 

criando maturidade para as próximas fases, e movimentos como engatinhar, manipular e 

andar.Estes movimentos são habilidades a serem alcançadas pelos bebês que revelam suas 

fases e períodos que estão passando. Como Matos (2009)afirma, para o bebê esta série de 

movimentos lhe causa grande satisfação das suas necessidades de se movimentar e é tão 

importante e vital quanto a satisfação de suas necessidades primárias e fundamentais. 

Estas séries de movimentos na natação são estímulos a serem acrescentados na vida do 

bebê. Isto não quer dizer que um bebê que não praticam natação terá seu desenvolvimento 

comprometido. Ele só não estará adicionando o ganho que a natação tráz para seus 

participantes. No estudo realizado por Pereira(2009) sobre as Atividades aquáticas para bebês 

e a influência no desenvolvimento motor, mostrou que, por exemplo, bebês praticantes de 

natação conseguiram executar a posição sentada primeiramente do que os bebês que não 

praticam natação.Mas isso não diz que os bebês não praticantes não realizariam esta fase. Esta 

posição seria realizada no momento certo da fase de que se tem um parâmetro de que os bebês 

realizam esta posição. Logo na fase seguinte que os bebês não praticantes, estariam realizando 

esta posição novamente os bebês se igualariam. 

A natação não antecipa as fases de desenvolvimento motor do bebê.O que acontece é 

que a natação auxilia na coordenação dos movimentos do bebê, estimulando outros 

movimentos de acordo com sua capacidade e sua fase motora, ampliando sua capacidade de 

realizar os movimentos de sua faixa etária.  

Quanto mais estimulamos o bebê , maior será sua capacidade de aprender. Os bebês 

nascem cheios de capacidades de aprendizado e se os pais ou seus responsáveis propiciar este 

potencial de aprendizado respeitando os limites de seus filhos ele só terá a ganhar. A criança 

que recebe estes estímulos não será um mini-gênio, mas terá sim seu potencial de aprendizado 

maior do que as outras que não desfrutam destas oportunidades. O mais importante porém, é 

que a atividade física respeite os limites da idade e que ela seja adequada a cada fase da vida 

da criança para que o esporte contribua para seu desenvolvimento. 

A respeito de qual idade a se iniciar a pratica da natação, não existe um consenso na 

literatura a respeito. O consenso existe quanto priorizar a saúde do bebê, evitando futuras 

patologias pela prática precoce, com exposição do bebê a fatores que o poderiam prejudicar 

uma vez que ele seja tão pequena e com a imunidade tão baixa, com a falta de vacina, 

exposição aos diversos tipos de tratamentos da água, temperatura da água e temperatura 

externa a área da piscina, entre outras exposições não recomendadas por pediatras. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A natação é um esporte que auxilia muito no desenvolvimento do ser humano. A 

modalidade da natação para bebês traz inúmero benefícios aos seu praticantes, que estão 

passando por uma fase de alto desenvolvimento a cada dia, e qualquer estimulo que se 

acrescente neste dia a dia acaba auxiliando nesta fase, ainda mais se este estimulo vier de 

um esporte tão completo como a natação.  

Na natação para bebês seus praticantes ganham uma qualidade de vida superior em seu 

desenvolvimento, se for comparado a bebês da mesma faixa etária que não praticam o 

esporte. Desenvolvimentos tais como a amplitude da sua psicomotricidade, seu 

aprendizado, capacidades e desenvolvimento motor e benefícios no seu lado afetivo social, 

além auxiliar na prevenção de acidentes fatais. 
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