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INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE NATAÇÃO INFANTIL SOB OS ASPECTOS 

MOTORES DE CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS DE IDADE. 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo é analisar a influência de um programa de natação infantil sob os 

aspectos motores de 18 crianças de 3 a 5 anos de idade, de ambos os gêneros, 

matriculados em uma academia no município de Arujá. Foi utilizado como instrumento a 

Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) que tem como o objetivo identificar a idade motora 

dos sujeitos. Os sujeitos foram avaliados antes (pré – teste) e após (pós – teste) a 

participação de 24 hora/aula de um programa de natação infantil. Os resultados preliminares 

confirmam nossa hipótese, pois o programa de natação infantil contribuiu para o 

desenvolvimento motor dos sujeitos, principalmente para ganha de equilíbrio. 

Palavras-chave: Desenvolvimento motor, envelhecimento, exercício físico. 

 

INTRODUÇÃO 

Garanhani (1997), revendo estudos sobre desenvolvimento motor em crianças de 3 a 

6 anos confirma que é adequada a estimulação motora através de experiência 

diversificadas, que proporcionem o desenvolvimento de habilidades motoras básicas em 

crianças. 

De acordo com Mascarenhas et al. (2009), a pratica de atividade física para os 

indivíduos auxilia no quesito de peso corporal, redução de futuros problemas cardiovascular 

além de contribuição para o desenvolvimento motor. Na infância a prática da atividade física 

com objetivo de obter desenvolvimento motor é importante, pois auxilia no amadurecimento 

motor até chegar à fase adulta. 

Dessa forma, Mascarenhas et al. (2009) discutem que um programa de atividades 

visando a mudança no comportamento motor de crianças é fundamentais para que se 

consiga trabalhar de acordo com as dificuldades motoras apresentadas, além de 

proporcionar maior conhecimento de seu próprio corpo. 

Para Azevedo et al. (2008) a natação parece oferecer um excelente meio para um 

melhor desenvolvimento da criança. Esses autores discutem que a natação infantil é o 

primeiro e mais eficaz instrumento de aplicação da Educação Física no ser humano. 

Segundo Barbosa (2001), a aquisição das habilidades aquáticas básicas, é uma 

etapa muito importante, pois representa os pré-requisitos para as habilidades motoras 

aquáticas específicas, como são as técnicas de nado. Este autor afirma que no domínio da 

aprendizagem e do desenvolvimento motor, as habilidades motoras básicas são um pré-

requisito para a aquisição, de habilidades mais complexas e mais específicas, como são as 

desportivas. 



 Nesse sentido, para Navega (2011) a atividade aquática pode contribuir para o 

desenvolvimento motor da criança, pois a sua evolução global será estimulada de acordo 

com a vivência no meio aquoso e a sua experiência com a mesma. Para tal, a aula deve ser 

estimulante e incentivada para a atenção da criança praticante.  

Contudo, o presente trabalho teve como objetivo analisar a influência de um 

programa de natação infantil sob os aspectos motores de crianças de 3 a 5 anos de idade. 

Para tanto será avaliado a idade motora de crianças de 3 a 5 anos de idade que participam 

de um programa de natação infantil e verificado os aspectos motores que um programa de 

natação infantil proporciona mais desenvolvimento. Temos como hipótese que um programa 

de natação para crianças de 3 a 5 anos de idade contribui para o desenvolvimento motor.  

 

MÉTODO 

Foram participantes desse estudo 18 crianças de ambos os gêneros, com idade 

entre 3 e 5 anos matriculados na Academia Esporte Total situado na cidade de Arujá/São 

Paulo. 

Para avaliação do desenvolvimento motor foi utilizado a Escala de Desenvolvimento 

Motor (EDM) desenvolvido por Rosa Neto (2002), os aspectos motores avaliados foram: 

motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e 

organização temporal. 

Os sujeitos tiveram o desenvolvimento motor avaliado antes (pré – teste) e após (pós 

– teste) a participação de 24 aulas de natação infantil. As aulas foram ministradas duas 

vezes por semana, com duração de 1 hora cada aula, durante 3 meses. 

Os resultados serão apresentados em tendência central (média) e dispersão (desvio 

padrão). A comparação entre o pré e pós – testes foram realizados através do teste 

estatístico T, tendo como nível de significância p<0,05. Todos os testes foram realizados no 

pacote computacional SPSS 19 for Windows. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados indicam que já no pré – teste os sujeitos apresentaram bons níveis de 

desenvolvimento motor, já que tanto a idade motora geral e todos os outros aspectos 

avaliados foram classificados acima da idade cronológica (tabela 1). Contudo, verificamos 

no pós – teste melhoras significativas para em ralação a idade motora geral (p=0,03) e 

equilíbrio (p=0,02). 

 

Tabela 1 Média e desvio padrão (DP) da classificação da Idade cronológica (IC), Idade motora geral 
(IMG) e Idade motora dos testes: Motricidade fina (MF), Motricidade global (MG), Equilíbrio (EQ), 
Esquema corporal (EC), Orientação espacial (OE) e Orientação temporal (OT). * diferença 
significativa entre o pré e pós - testes. 



  PRÉ - TESTE PÓS - TESTE 

TESTES MÉDIA DP MÉDIA DP 

IC 4,06 1 4,1 0,11 

IMG 7,05 0,8 7,07* 0,1 

QMG Muito superior Muito superior 

MF 7,09 0,1 8,01 1 

MG 7,04 1,01 7,03 1,03 

EQ 7,04 1,01 8,01* 1,01 

EC 7 1 7,09 1,03 

OE 7,07 0,1 7,07 1,02 

OT 7,01 0,1 7 0,95 
Nota: Sete categorias de desempenho motor são previstas pelo autor do teste EDM (ROSA NETO, 
2002) estruturadas a partir dos dados brutos: Muito Inferior, Inferior, Normal Baixo, Normal Média, 
Normal Alto, Superior e Muito Superior. Para o teste TDE (STEIN, 1994) a autora prevê quatro 
categorias de desempenho da leitura e escrita: Inferior, Médio Inferior, Médio Superior e Superior. 
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