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“O brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, 

desenvolve habilidades de forma natural e agradável. Ele é 

uma das necessidades básicas da criança, é essencial para um 

bom desenvolvimento motor, social, emocional e 

cognitivo” (MALUF, 2003, p.7).  



 
 

 
 

RESUMO 

A prática da natação demonstra grande estímulo à promoção de saúde e qualidade 

de vida do indivíduo. Na infância, a prática de atividade física pode proporcionar uma 

maior capacidade de aprendizagem no ambiente escolar, além de sua importância 

sobre o desenvolvimento de habilidades corporais. O ensino da natação sofreu ao 

longo dos anos a valorização do domínio da técnica dos quatros estilos de nado, em 

detrimento dos benefícios motores, cognitivos e afetivo-sociais da aprendizagem no 

meio líquido.  A intervenção com jogos e brincadeiras na aprendizagem da natação 

pode ampliar as possibilidades de aprendizagem por estimular um maior interesse e 

prazer nas crianças, evitando a monotonia da repetição técnica dos movimentos 

natatórios. A partir do exposto, este trabalho tem como objetivo compreender a 

importância do lúdico como instrumento didático para o desenvolvimento das 

habilidades motoras nas aulas de natação para crianças. O referente estudo tratou-

se de uma pesquisa descritiva explicativa. Foram analisados bancos eletrônicos e 

sites científicos de acesso livre (BIREME, Portal Periódico da CAPES, ScIELO, 

PubMed). Os unitermos de busca foram: Criança; Desenvolvimento Motor; 

Habilidade Motora; Lúdico e Natação. Os artigos originais e de revisão publicados a 

partir de 1976. Foi realizado uma listagem de sete artigos retratando sobre os 

seguintes pontos: autor, ano, objetivo, faixa etária,  frequência da natação, tipos de 

atividades realizadas, resultados, benefícios encontrados e por fim a conclusão, 

onde foi realizado um mapeamento dos artigos discutidos nos resultados. Neles 

verificamos os benefícios que a natação irá trazer no desenvolvimento motor, no 

comportamento motor, as habilidade motoras e a influência que a ludicidade vem, 

trazer para facilitar na aprendizagem do alunado, analisa-se que todos os trabalhos 

listados foram de extrema importância no crescimento maturacional do alunado. 

 

Palavras chaves: Criança. Desenvolvimento Motor. Habilidade Motora. Lúdico e 

Natação. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

The practice of swimming shows great stimulus to health promotion and individual life 

quality. In childhood, physical activity can provide greater learning ability at school, in 

addition to its importance on the development of physical skills. The swimming 

learning suffered over the years the technique of domain valuation of the four 

swimming styles, to the detriment of motor, cognitive and affective and social benefits 

of learning in the liquid medium. Intervention with fun and games in the swimming 

learning can expand learning opportunities to stimulate greater interest and pleasure 

in children, avoiding the monotony of repetition of technical movements natatorios. 

From the above, this study aims to understand the importance of the play as an 

educational tool for the development of motor skills in swimming lessons for children. 

The referent study was treated with an explanatory descriptive. electronic banking 

and scientific open access sites were analyzed (BIREME, CAPES Periodic Portal, 

ScIELO, PubMed). Search key words were: Children; Motor development; Motor skill; 

Fun and swimming. The original and review articles published since 1976. It was held 

a seven-listing of articles portraying on the following points: author, year goal, age, 

swimming frequency, types of activities performed, results, benefits and finally found 

the conclusion, which was carried out a mapping of the items discussed in the 

results. In them we see the benefits that swimming will bring motor development, 

motor behavior, motor ability and the influence of playfulness comes, bring to 

facilitate the learning of the students, we analyze all the listed works were extremely 

important in growth maturational the students. 

Key words: Child. Motor Development. Motor Skill. Playful and swimming. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Durante a pré-história a natação foi primordial para a evolução da 

humanidade. Utilizada através de deslocamentos para busca de alimentos, fuga de 

animais perigosos e busca de novos ambientes para manter sua sobrevivência. A 

existência de pinturas rupestres, datadas em 9.000 anos antes de Cristo, permite 

uma maior compreensão sobre a existência da natação desde o surgimento do 

homem primitivo. A partir das primeiras referências escritas desenvolvidas por 

Nikolaus Wynmann, um professor alemão responsável pelo primeiro manual 

sobre natação entitulado: “O Nadador ou o diálogo sobre a arte de Nadar” foi 

possível identificar (JEORGE, 2007).  O autor discute a falta de domínio do homem 

sobre “a arte de nadar” e destaca a necessidade de um mestre ou mentor para 

orientar os movimentos específicos necessários para mantê-lo seu deslocamento e 

sustentação na superfície água. Inicialmente, os movimentos eram aprendidos no 

meio terrestre, em seguida, estimulados e repetidos no meio aquático. Para evitar 

afogamento e aumentar a segurança, os nadadores utilizavam cintas em seus 

corpos enquanto se exercitavam na água (FERNANDES et al., 2006). 

Ao longo dos tempos, a habilidade de nadar passou por modificações em seu 

ensino e aprendizagem, tornando-se cada vez mais importante e aceita na 

sociedade. Uma mudança importante na visão da pedagogia da natação foi proposta 

pelo italiano De Bernardi em 1797, que deu atenção à flutuação em seus estudos, 

afirmando que os elementos utilizados como auxílio para os exercícios de flutuação 

e de aprendizado dos movimentos natatórios poderiam desestimular os alunos 

durante a prática pedagógica reduzindo o desenvolvimento de suas habilidades 

aquáticas mais naturais (FERNANDES et al., 2006). 

O ensino e a aprendizagem da natação percorreram diferentes caminhos ao 

longo dos estudos, divergindo entre o domínio dos movimentos natatórios e o 

domínio do corpo no meio aquático. A prática pedagógica da natação vem sendo 

pouco valorizada e discutida quando comparada aos estudos relacionados à 

compreensão biomecânica, anatômica e fisiológica dos movimentos natatórios e o 

rendimento dos nadadores no meio aquático. Atualmente, o ensino da natação 

passa por uma forte predominância desportiva, ressaltando o ensino dos 

movimentos específicos dos quatro estilos formais de nado (XAVIER et al., 2002). 



11 
 

 
 

A orientação onde há uma maior predominância na repetição dos movimentos 

técnicos pode influenciar negativamente a compreensão dos movimentos corporais 

naturais de flutuação e deslizamento, além de reduzir o reconhecimento de 

possíveis habilidades aquáticas naturais dos alunos pelo professor, também impede 

a percepção dos aspectos afetivo-sociais, cognitivos e motores que compõem as 

habilidades do nadar (FERNANDES et al., 2006). Segundo Tani (1995), a 

aprendizagem da natação deve permitir a solução de problemas motores, que nesta 

compreensão não são considerados erros ou falta de habilidade e aptidão dos 

alunos. Estes são identificados como informações fundamentais para o professor 

sobre o desempenho do aluno, permitindo uma melhor orientação a fim de estimular 

uma melhor percepção e vivência dos movimentos de cada estilo de nado, tornando 

o aluno um agente do seu próprio aprendizado.    

A natação torna-se um importante instrumento pedagógico por favorecer à 

socialização dos indivíduos, ao acostumá-los a orientarem sua conduta de acordo 

com um sistema de regras, estimulando o entusiasmo pela superação de 

dificuldades e a própria capacidade física, psíquica e intelectual, além de uma 

saudável forma de diversão (CORREA; MASSAUD ,1999). A prática da natação 

durante a infância irá promover diversos estímulos, desde uma maior capacidade de 

aprendizagem, até um melhor desenvolvimento motor, afetivo e o cognitivo. No 

entanto, a abordagem metodológica na qual a natação será ensinada poderá 

dificultar a aquisição destes benefícios. Segundo Machado (1978), a utilização do 

lúdico no ensino da natação, por meio de brincadeiras e jogos, pode permitir um 

melhor aprendizado. O lúdico é componente inerente aos comportamentos 

fundamentais do ser humano, tornando-se fundamental para o seu desenvolvimento. 

O lúdico, como metodologia de ensino da natação, favorece o explorar e conhecer o 

mundo através de sensações e emoções vivenciadas no meio aquático, tornando o 

aprendizado mais agradável (BAGGINI, 2008).   

Durante a infância, o indivíduo constrói sua própria realidade baseado no 

mundo em que a está inserido, e a natação pode representar um ambiente 

enriquecedor, devido às experiências afetivas, sociais, sensoriais, visuais, auditivas 

e motoras vivenciadas no ambiente aquático. Diante do exposto, este trabalho tem 

como objetivo compreender a importância do lúdico como instrumento didático para 

o desenvolvimento das habilidades motoras nas aulas de natação para crianças. 
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1.1 PERGUNTA CONDUTORA 

Qual a importância do lúdico como instrumento didático para o desenvolvimento 

das habilidades motoras nas aulas de natação para crianças? 

 

1.2   JUSTIFICATIVA  

Durante a infância, as atividades físicas devem ser direcionadas, significativas 

e adequadas às necessidades de cada criança, os benefícios da prática da natação 

podem ser de grande importância para a formação do mesmo, favorecendo a auto-

estima, autoconfiança e autonomia. O meio aquático funciona como um ambiente 

propício para o estímulo e aquisição das habilidades motoras durante a primeira 

infância. A contribuição da natação na aquisição destas habilidades pode 

potencializar aspectos funcionais do desenvolvimento motor. A prática lúdica da 

natação, através de jogos e brincadeiras, pode favorecer uma melhor compreensão 

e vivência dos movimentos natatórios, estimulando aspectos afetivos, sociais e 

corporais da criança, em virtude da diversidade de emoções, experiências sociais e 

corporais vivenciadas neste ambiente. Desta maneira, é possível que a utilização do 

lúdico, através de jogos e brincadeiras, durante as aulas de natação na infância 

podem determinar o aprendizado dos quatro estilos de nado proporcionando uma 

melhoria significativa na aquisição das habilidades motoras desta idade.  

 

1.3   HIPÓTESES 

  A utilização do lúdico, jogos e brincadeiras, como metodologia de ensino da 

natação poderá promover benefícios à aquisição das habilidades motoras na 

infância.  

 

1.4 OBJETIVO 

 Analisar a contribuição da prática lúdica da natação no desenvolvimento e 

aprimoramento de habilidades motoras na infância. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

    Este capítulo se propõe a fazer uma revisão da literatura a respeito das 

características das crianças, referentes aos estudos na área do desenvolvimento 

motor e a habilidade motora com este público e também referentes as metodologias 

de ensino da natação lúdica.  

  

2.1 DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

As crianças devem ser incentivadas desde pequena a exercerem alguma 

atividade física, que traz enormes vantagens para as crianças que praticam esporte 

iniciadas nos primeiros anos de vida (KLEN,1994).  A natação é excelente para o 

público infantil, pelas brincadeiras lúdicas e pelos benefícios como um melhoramento 

na capacidade cardiorrespiratória, na coordenação, no tônus, na força, no equilíbrio, 

na agilidade e na velocidade, havendo o desenvolvimento das habilidades como a 

lateralidade, as percepções tátil, auditiva e visual. Além proporciona da socialização 

e a autoconfiança. A natação é considerada a atividade física mais completa que 

existe, por que trabalha a coordenação, o ritmo e a flexibilidade da criança no único 

esporte (SELAU, 2000).  

 Segundo Wilkie (1984, p.12) diz: “A natação é muitas vezes considerada como 

um dos desportos mais saudáveis. Recomendada pelos médicos, é tida como uma 

espécie de panaceia, para a vasta gama de doenças". 

No público infantil dificilmente encontraremos a intenção deles de aprender a 

nadar, pois as crianças vão para as aulas de natação para brincar, se divertir e ter 

momentos de descontração e de forma lúdica e bem planejada as crianças vão 

aprendendo de uma forma prazerosa e realizando de forma simples a metodologia 

proporcionada pelo mediador da aula (KLEMN, 1994). 

 

       Neste sentido, Greco e Benda (1998, p. 157), afirma que: 

Aprender é um processo essencial na vida do ser humano e constitui 

uma parte indissociável na formação de sua personalidade, através 

do qual este se expressa, se adapta e interage com o ambiente que 

o rodeia. Em cada nível de performance do indivíduo deve existir 

uma inter-relação harmônica do desenvolvimento das capacidades 

inerentes do rendimento motor. Por este motivo, é importante que o 

processo de ensino-aprendizagem-treinamento do aspecto motor 
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ocorra em concordância com o desenvolvimento cognitivo e afetivo 

do indivíduo. 

 

Na fase de adaptação das crianças ao meio líquido deve-se ter uma duração 

de 30 a 40 minutos, com um caráter bastante espontâneo e utilizando atividades 

lúdicas, jogos e brincadeiras para estimular a criança nesta desta fase inicial de 

aprendizagem (MANOEL, 1994). 

   O professor quando trabalha brincadeiras e atividades com as crianças, ele 

está desenvolvendo as habilidades que são elementos importantes no 

desenvolvimento dos alunados e tem como objetivo transmitir confiança entre eles. 

Isto só é possível quando a criança conhece sua própria capacidade de expressão 

(DAMASCENO, 1997). 

O conhecimento que o professor já possui sobre o desenvolvimento das 

características que a criança vai ter, para as que praticam a natação é importante 

para o trabalho de ensino que vai ser feito pelo mediador que é o professor, pois 

assim é possível estimular de forma adequada e eficiente havendo um melhor 

desempenho do alunado (GALLAHUE, 2001). 

Na natação, a criança desenvolve na prática com maior ou menor esforço, 

todas as partes do corpo, atuando em sua totalidade, promovendo um 

desenvolvimento eficaz e saudável para a sua vida (DAMASCENO, 1997).  

Na etapa de adaptação da criança, tem que haver o contato com o meio 

líquido, para ela é algo totalmente diferente, onde ela vai se acostumar e perceber a 

resistência da água, a pressão que o corpo dela ocupa naquele espaço, o empuxo, a 

entrada da água nos orifícios da cabeça. (BUENO, 1998). Na adaptação ao meio 

líquido, é essencial a importância de se familiar com esse novo meio, para que o 

aluno possa conhecer, sentir e encontrar prazer de mover-se livremente nele com 

uma maior segurança e em seguida gerando uma autoconfiança na realização das 

brincadeiras. (DEPELSENEER, 1989). 

O domínio corporal que a criança precisa aprender, para poder realizar são 

basicamente dois reflexos: o primeiro que é reflexo de fechamento dos olhos ao 

mergulhar o rosto na água e o segundo reflexo da mudança de posição ao meio 

líquido, para que a criança posso aprender a se equilibrar na água, onde vai 

promover um controle no desenvolvimento motor no seu corpo (BUENO,1998). 
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Na fase inicial do desenvolvimento da criança, Piaget vai dizer que vai 

criança sofrer várias transformações, pois o desenvolvimento do seu corpo leva 

tempo e é um processo contínuo. É um processo a longo prazo e inicia-se desde a 

concepção, que vai desde o início da vida. Para Piaget o desenvolvimento infantil, se 

caracterizava pelas diferentes maneiras do indivíduo interagir com a realidade, 

adaptando-se aos seus conhecimentos que vai se dividir no estágio pré - operacional 

que vai de 2 a 7 anos, esse período caracteriza pelas descobertas da sua 

potencialidade e de resolver conflitos (PIAGET, 1978). 

 

QUADRO 01 -  Fases do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget 

 

FASE 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

  FAIXAS ETÁRIAS 

EVENTO 

DEFINIDOR 

I Sensório-motora O bebê constrói o 

significado do seu pela 

coordenação de 

experiências sensoriais 

com o movimento 

Do nascimento aos 

2 anos. 

 

Assimilação básica e 

formação do 

esquema através do 

movimento. 

 

 

 

II Pré-operacional 

A Criança pequena 

demonstra crescente 

pensamento simbólico 

pela ligação de seu 

mundo com palavras e 

imagens. 

 

 

 

De 2 a 7 anos. 

 

Assimilação 

avançada usando a 

atividade física para 

realizar os 

processos 

cognitivos. 

 

 

III Operações 

Concretas 

A criança raciocina 

logicamente sobre 

eventos concretos e 

consegue classificar 

objetos de seu mundo 

em vários ambientes. 

 

 

 

De 7 a 11 anos. 

 

Reversibilidade com 

experimentação 

intelectual através 

da brincadeira ativa. 

Fonte: GALLAHUE, David, 1943. 

 

O desenvolvimento cognitivo, de acordo com Piaget, ocorre pelos processos 

de: Adaptação, acomodação e assimilação. O processo de adaptação requer que o 

indivíduo faça ajustes nas condições ambientais e intelectualize esses ajustes por 
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processos complementares de acomodação e assimilação. A acomodação é a 

adaptação que a criança deve fazer ao ambiente quando informações novas são 

acrescentadas ao seu repertório de reações possíveis. E o último processo que Jean 

Piaget vai retratar que assimilação é a interpretação de novas informações e 

incorporação das mesmas estruturas cognitivas  já existentes (PIAJET, 1978).  

A natação para crianças não se deve botar como fenômeno, que visa 

preparar paro o alto rendimento, cuja a verdadeira função seja educativa, visando o 

desenvolvimento do ser humano, tendo o jogo como um instrumento facilitador 

desse processo de aprendizagem, pela sua principal característica de 

imprevisibilidade de situações naquele determinado momento e pela constante 

resolução conjunta de problemas, tanto de ordem física, motora e afetivo-social 

(NETIO, 1995). 

A importância da natação para a formação de sua personalidade da criança 

é essencial e também haverá um trabalho cognitivo que a natação vem trazendo 

benefícios para a criança (MALUF, 2003). A socialização da criança durante a aula 

com os seus colegas na piscina e também no individual de cada aluno só enfatiza, 

que todos são importantes durante a realização da aula. Os pais não devem 

matricular suas crianças nas aulas de natação com o objetivo de formarem 

campeões ou até mesmo atletas, mas sim pela formação de um hábito que lhe 

renderão boa saúde para sempre, que evitará várias doenças futuras para as suas 

crianças (BROUGÈRE, 1992). 
No processo pedagógico de ensino aprendizagem da natação, os 

componentes de adaptação devem ser de forma contínua e que possa possibilitar 

uma adequação do comportamento em diferentes situações. Todavia, para alcançar 

os objetivos destinados são necessários ajustes constantes no processo de ensino e 

aprendizagem de acordo com as capacidades de cada um e das vivências 

assimiladas no meio aquático (SHAW, 2001). 

A natação deve proporcionar o relacionamento entre o prazer e a técnica, 

através de procedimentos pedagógicos do professor, estimulando a criatividade, 

podendo ser sobre a forma de jogos, brincadeiras, desde que, vise sempre o 

desenvolvimento da criança. 

 

2.2 NATAÇÃO E HABILIDADES MOTORAS 
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            O desenvolvimento motor e as habilidades motoras das crianças se 

caracterizam por mudanças no seu cotidiano e vai ao longo de toda a vida, o 

desenvolvimento motor vai ser divido em três classes gerais do comportamento: 

controle postural, locomoção e manipulação. As mudanças começam após a 

concepção, iniciam com movimentos espontâneos e com movimentos fetais 

(MANOEL, 1994). 

 As habilidades motoras dos alunados tem merecido uma atenção exclusiva 

dos professores da área de Educação Física, pois as crianças sofrem mudanças no 

seu corpo durante todo o processo de crescimento e desenvolvimento, como 

comportamento motor, afetividade, aprendizagem e a percepção (HAYWOOD, 2004). 

             Nos dias de hoje as crianças apresentam níveis de habilidades motoras 

básicas maiores que os adultos. Esse baixo nível de desempenho dos adultos, é 

devido à falta de vivências motoras anteriores, no meio líquido, as habilidades 

básicas no meio líquido são respirar, flutuar, deslizar, saltar e submergir. Coordenar 

tudo isto é difícil e se a pessoa não sabe bem essas habilidades motoras ela terá 

dificuldades em realizar o movimento futuramente (GALLAHUE, 2003). 

Se o desenvolvimento de habilidades básicas não é privilegiado na infância, é 

muito provável que a criança enfrente várias dificuldades para combinar habilidades 

de forma mais eficiente e daí a aquisição motora de habilidades mais complexas vai 

ser prejudicada. Quanto mais a diversificação motora for estimulada na infância, 

haverá uma maior contribuição para ampliação do repertório motor da criança 

(GALLAHUE; OZMUN, 2001). No desenvolvimento das habilidades motoras básicas 

do público infantil tem que se respeitar a faixa etária de cada aluno, porque se isso 

não for privilegiado no período da infância provavelmente a criança irá enfrentar 

dificuldades para juntar as habilidades de forma mais eficiente no decorrer da prática 

e sucessivamente não consiga aprender e realizar habilidades mais complexas 

(DAMASCENO, 1997). 
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FIGURA 01- RELAÇÃO DOS FATORES FÍSICOS E HABILIDADES MOTORAS. 

 

                     Habilidades Motoras                                             Fatores Físicos 

 

  

                                 

Habilidades 

locomotoras 

Habilidades 

Manipulativas 

Habilidades 

Estabilizadoras 

Fase reflexa Fase reflexa Fase reflexa 
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Fase 

rudimentar 
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Fase 

fundamental 

Fase 

fundamental 

Fase 

fundamental 

Fase 

especializada 

Fase 

especializada 

Fase 

especializada 

 

 

 

Fonte: GALLAHUE, David, 2003.  

 

             A educação física entra diretamente no desenvolvimento da criança, onde 

tem um papel fundamental, nas atividades, exercícios e brincadeiras lúdicas que são 

direcionadas a proporcionar o aprimoramento motor, cognitivo e auditivo 

(RODRIGUES, 2005). 

             Os fatores de aptidão física como: força, resistência muscular, resistência 

aeróbia, flexibilidade das articulações e composição corporal são normalmente 

considerados os componentes ligados a aptidão física. Cada um desses fatores no 

indivíduo irá influenciar no seu desempenho motor (GALLAHUE, 1943).  

              A aptidão motora de cada individuo tem efeito decisivo no desempenho de 

qualquer atividade motora que requer reações de curto tempo, como: velocidade de 

movimento, agilidade e coordenação de movimentos, força explosiva e 

equilíbrio(GALLAHUE, 1943). 

 

    

Fatores de 

aptidão física 

Fatores de 

aptidão 

motora 

Força Velocidade 

Resistência 

Muscular 

 

Agilidade 

Resistência 

Aeróbia 

 

Coordenação 

Flexibilidade Equilíbrio 

Composição 

Corporal 

 

Energia 
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FIGURA 02- FASES DO DESENVOLVIMENTO MOTOR. 

 

 Fonte: GALLAHUE, David, 2003. 

 

     As fases do desenvolvimento motor vão ser divididos: fase motora reflexa, 

fase motora rudimentar, fase motora fundamental, fase motora especializada. Na 

fase motora reflexa os primeiros movimentos que o feto faz são reflexos, vão ser 

movimentos involuntários. A fase de movimentos rudimentares são formas de 

movimentos voluntários que vai ser observados em bebês de 0 a 2 anos de idade. 

Na fase motora fundamental vão ser consequência da fase de movimentos 

rudimentares do período neonatal, irá ser um período de como desempenhar uma 

variedade de movimentos estabilizadores, manipuladores e locomotores. A última 

fase simboliza a fase motora especializada que vão ser resultado da fase de 

movimentos fundamentais, onde o movimento torna-se uma ferramenta que se 

aplica a muitas atividades motoras complexas (GALLAHUE, 1943). 

   Sendo assim, o desenvolvimento motor irá trazer consequências na 

maturação biológica da criança em conjunto aos estímulos externos e existindo 

poucas pesquisas relacionando a prática da natação com o desenvolvimento da 

coordenação motora. A contribuição que a prática deste esporte poderá proporcionar 

no desenvolvimento motor de crianças, proporcionando aos profissionais da área da 

educação física um maior conhecimento sobre essa categoria do desenvolvimento 

humano, direcionando a execução de um trabalho mais eficiente tanto em crianças 
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com desenvolvimento motor normal quanto em crianças com atrasos de 

coordenação motora (RODRIGUES, 2015). 

             Analisa-se que ainda o nível de desenvolvimento motor pode ter influência 

direta na aprendizagem, já que as pessoas que não tiveram estímulos nas 

habilidades motoras básicas encontram dificuldades para poder realizar e aprender 

habilidades que combinam para as tarefas, pois as mesmas não foram 

desenvolvidas nos seus estágios iniciais (OLIVEIRA, 1985). 

             Contudo, cabe ao profissional estimular a criança, despertando seu 

interesse, em todo tipo de atividade, assim como na natação, favorecendo seu 

desenvolvimento motor e mantendo gradualmente seu interesse em prosseguir na 

atividade, além de propor desafios e ensinar novas habilidades. 

 

2.3 NATAÇÃO E LUDICIDADE 

 

O lúdico vem para trazer uma nova pedagógica de ensino como facilitador 

da aprendizagem da criança, que vão estar presente nas brincadeiras que o 

professor proporcionar para as suas turmas, gerando a criatividade do aluno, a 

espontaneidade, o prazer de se divertir nas brincadeiras, a afetividade com o 

professor e os colegas de turma e trazendo novidades em cada aula ministrada 

(MARCELLINO, 2001).  A natação lúdica tem um potencial motivador na educação 

da criança, onde o professor vai ser o mediador e a criança o influenciador, 

estabelecendo uma relação privilegiada, essa influência tem como forma a 

participação ativa do professor juntamente com o aluno, por meio da permissão do 

brincar no meio líquido, construindo laços afetivos entre eles, onde tanto o aluno 

como o professor aprendem juntos nesta construção do saber (GESELL, 2003). 

 

Brincar é o que as crianças pequenas mais fazem quando não estão 

comendo, dormindo ou estando com seus pais. As brincadeiras 

ocupam maior parte de suas horas despertas e isso, pode, 

literalmente, ser equivalente como o trabalho para a criança 

(GALLAHUE, 2003, p.236). 

 

A importância do lúdico nas aulas de natação como elemento fundamental 

no desenvolvimento do ser humano, permitindo que ele consiga explorar e conhecer 
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o mundo do meio líquido de forma mais agradável, por meio das sensações e 

emoções, onde vivenciarão na prática as atividades lúdicas (BAGGINI, 

2008).  Portanto, dentro de uma aula de natação, a criança não brinca sozinha e não 

se devem deixar os alunados brincando sozinhos, pois a natação proporciona a 

socialização com seus colegas, nem ao menos a brincadeira vai surgir assim do 

nada, ela irá brincar conforme o professor vai transmitindo pelo seu planejamento e 

oferecendo a criança um ambiente lúdico para que a brincadeira possa ser realizada 

de forma divertida e agradável (ZULIETTI, 2000). 

A prática lúdica da natação infantil pode auxiliar na prevenção de algumas 

patologias como doenças no trato respiratório que são asma e bronquice, onde vão 

deixar a respiração mais difícil, a extensão de prevenção de patologias que a 

natação vem trazendo são enormes, onde inclui o sistema cardiovascular, 

fortalecimento muscular, alívio do estresse e controle do peso (DANTAS, 2003) . E 

pode propiciar uma maior disposição, na melhora do apetite, fortalecer o tônus 

muscular, melhorar a capacidade cardiorrespiratória e aumentar a resistência do 

organismo (SELAU, 2000). Além disso, a prática da natação vai desenvolver uma 

maior segurança quando ela estiver na piscina, confiança em si mesmo na 

realização do movimento, sociabilidade com seus colegas, afetividade e 

independência (GESELL, 2003). 

O professor de natação pode proporcionar um ambiente totalmente 

motivador para as crianças, em que as brincadeiras possam ser realizadas 

tranquilamente, proporcionando vários tipos de brincadeiras que levem ao alcance 

de vários objetivos, sem limitar-se a uma única brincadeira e caráter de objetivo 

único (OLIVEIRA, 1985).  

Enquanto a criança começa a se adaptar no meio aquático, o professor pode 

se fantasiar nas atividades que realizará, entrando no mundo delas para conseguir 

com que elas aprendam de forma fácil, por exemplo: para a criança ficar realizando 

a respiração na piscina deslocando-se na parte mais rasa da piscina, com incentivos 

verbais, onde o professor vai ser o mediador, aí vem o peixe ou cachorrinho, 

qualquer animal, assoprando a água, fazendo bolinhas na água. (NETIO, 1995). 

O jogo é um recurso metodológico capaz de propiciar uma 

aprendizagem espontânea e natural. Estimula a crítica, a criatividade, 

a socialização, sendo, portanto, reconhecido como umas das 
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atividades mais significativas, se não a mais significativa, pelo 

conteúdo pedagógico social (OLIVEIRA, 1985, p.74). 

No planejamento metodológico de aula, o professor deve ser bastante 

flexível no seu plano de aula, tendo componentes como ritmo, velocidade da criança 

e isso sendo administrado pelo professor. As crianças que tem dificuldade em 

executar o movimento mais básico, que vai servi como base para outros exercícios, 

o professor tem que ter mais cuidado com esses alunados (ZULIETTI, 2000).  

Pode-se estabelecer proposta pedagógicas com base no ensino e 

aprendizagem da criança, considerando a ludicidade e o brincar nas aulas de 

Educação Física, além de ser motivacional na atividade física e no exercício, os 

benefícios na natação infantil mostra como tem uma influência positiva nas 

atividades proporcionas, nos aspectos do desenvolvimento da criança: cognitivo, 

motor e afetivo (GALLAHUE, 2003). 

 É evidente que ao trabalhar como a natação lúdica, o professor não pode 

atribuir seu conhecimento simplesmente na atividade proposta por ele, mas é 

necessário que o professor que é o mediador aprenda a conhecer o verdadeiro 

mundo da criança, os seus interesses e o seu desenvolvimento como um todo 

(BROUGÈRE, 1992). 

As brincadeiras nas aulas de natação devem ter relação direta com a cultura 

infantil que elas estão inseridas, como a fantasia e a imaginação fértil da criança. 

Essas atividades vão estimular as crianças para promover um bom relacionamento 

com a o meio líquido e possibilitar várias alternativas, que a criança consiga se 

expressão dentro do meio líquido (PEREIRA, 1999). 

Porém, na realidade do mundo em que vivemos nós dias atuais geralmente 

o lúdico é associado como o objetivo para a criança, as pessoas acham que é só 

uma simples brincadeira, contrapondo toda a técnica. A falta de conhecimento que 

muitas pessoas têm sobre a ludicidade no esporte é enorme, pois o lúdico vem 

pegar o esporte e torna uma brincadeira para as crianças, onde o lúdico tem que ter 

objetivo, metodologia, recursos, o lúdico não é uma brincadeira, e sim, uma coisa 

séria que vai desenvolver as capacidades do aluno na aula de natação (KLEMN, 

1994). 

Na realização da prática dos quatros nados: crawl, peito, costa e borboleta. 

Deve-se saber que antes de partir para a realização do movimento lúdico paras as 



23 
 

 
 

crianças, são realizadas algumas etapas para a realização dos quatros nados, que 

vão ser: adaptação, respiração, flutuação e deslizamentos. Na etapa de adaptação 

vai ser o primeiro passo onde a criança ter o contato com a água; Na etapa de 

respiração é onde a criança vai ter o controle de não ficar engolindo água, nas vezes 

em que ela for realizar o movimento; A flutuação é a etapa onde a criança vai ter um 

equilíbrio do seu corpo na água e por fim a etapa do deslizamento onde a criança vai 

ficar se movimentando pela água (MAGLISCHO, 2001). 

Na iniciação dos quatros nados para a prática das crianças inicia-se pelo 

nado crawl, onde é considerado entre os quatros nados o mais fácil para 

aprendizagem e ensino do alunado, para a criança a iniciação de qualquer dos 

quatros nados inicia-se pela pernada, por que tem como finalidade de estabilidade 

do corpo na água e para facilitar a aprendizagem da criança na realização da 

pernada ela inicia o movimento como se estivesse pedalando (MAGLISCHO, 2001). 

O segundo nado que as crianças aprenderiam em ordem de facilitador de 

aprendizagem para ela seria o nado costa, onde vai ser muito semelhante ao 

primeiro nado que vai ser ensinado que é o nado crawl, a diferença entre eles vão 

ser as seguintes: o nado costa o aluno fica em decúbito dorsal, onde vai ser de 

extrema importância ser trabalhado antes a flutuação com os alunados, pois a 

flutuação vai proporcionar a posição correta do movimento que é o decúbito dorsal e 

para que a criança possa se manter na superfície, sempre iniciando pela pernada do 

nado e em seguida a braçada (MAGLISCHO, 2001). 

Os dois nados peito como o nado borboleta não se enfatiza no público 

infantil, pois os dois tipos de nados em seu modo não se trabalha completo, já que a 

execução dos mesmo é muito complexa para as crianças realizarem, no entanto, a 

criança consegue realizar a pernada do nado peito que nesta fase para elas é mais 

conhecido como pernada do sapinho ou imitar o movimento a pernada da rã, onde 

de forma lúdica elas vão realizando.  Na pernada do nado borboleta a criança 

conhece mais como a perna da seria, mais sempre relatando a parte lúdica e 

imaginação do alunado (MAGLISCHO, 2001). 
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3 MATERIAIS  
 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que segundo, 

Severino (2007, p. 122) é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisa anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses, internet etc.  

Noronha e Ferreira definem os trabalhos de revisão bibliográfica (2000,p. 191) 

como: 

“Estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área 

temática, dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão 

geral ou um relatório do estado-da-arte sobre um tópico específico, 

evidenciando novas ideias, métodos, subtemas que têm recebido 

maior ou menor ênfase na literatura selecionada”. 

 

A  pesquisa de revisão da literatura, segundo Santos (2006, p.11) diz que: 

A importância da revisão de literatura é reconhecer e dar crédito à 

criação intelectual de outros autores, demonstrando a ética 

acadêmica; mediar o diálogo entre os autores citados, além de abrir 

um espaço para evidenciar que campo de conhecimento em estudo 

já está estabelecido, mas pode e deve receber novas pesquisas. 

 

Segundo Garner e Robertson (2002) a revisão de bibliográfica é:  

Encontrar pesquisas similares e analisar a metodologia e o formato 

utilizado; encontrar fontes de informação úteis e apresentar 

personalidades de pesquisa importantes; oferecer oportunidade para 

que o pesquisador veja o próprio estudo numa perspectiva histórica e 

possa evitar duplicação desnecessária, além de relacionar o próprio 

estudo com os anteriores e sugerir pesquisas posteriores; oferecer 

novas ideias e pontos de vista; ajudar a avaliar os esforços de 

pesquisa oferecendo uma comparação. 

 

   Segundo Silva e Menezes (2005, p.138) definem a revisão da literatura 

como: 

Contribui na obtenção de informações sobre a situação atual do tema 

ou problema pesquisado; no conhecimento das publicações existentes 
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sobre o tema e os aspectos que já foram abordados; e na verificação 

das opiniões similares e divergentes, além dos aspectos relacionados 

ao tema ou ao problema de pesquisa. 

 

 Foram analisados bancos de dados eletrônicos e sites científicos de acesso 

livre (BIREME, Portal Periódico da CAPES, ScIELO, PubMed). Os unitermos de 

busca serão: Criança; desenvolvimento motor; habilidade motora; lúdico e natação, 

artigos originais e de revisão publicados a partir de 1976. O cruzamento dos termos 

foi: Desenvolvimento infantil x Natação; Desenvolvimento infantil x Ludicidade; 

Desenvolvimento infantil x Habilidades motoras; Desenvolvimento infantil x 

desenvolvimento motor. 
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4 RESULTADOS   

 

QUADRO 02 – Artigos encontrados a partir dos cruzamentos entre as palavras-chave  

 

AUTORES 

 

OBJETIVO 

FAIXA 

ETÁRIA 

FREQUÊNCIA 

DA NATAÇÃO 

TIPOS DE 

ATIVIDADES 

 

 

RESULTADOS 

BENEFÍCIOS 

ENCONTRADOS 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Freire et al, 

2010 

 

 

Valorizar as atividades 

lúdicas e o 

desenvolvimento mtor 

para alcançar os objetivos 

da natação para 

crianças de 3 a 6 anos, 

utilizando recursos como 

jogos sensoriais, 

brincadeiras cantadas, 

dramatizações, 

atividades em grupo e 

atividades com e sem 

materiais, durante toda a 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos 

sensoriais, 

brincadeiras 

cantadas, 

dramatizações

. 

 

 

 

 

O elemento lúdico irá ser valorizado nas 

fases do processo do desenvolvimento 

motor do alunado como na fase rudimentar 

e a fase fundamental que Irá ser 

demonstrado como satisfatório a 

metodologia lúdica trabalhada no público 

infantil, trazendo benefícios no seu 

desenvolvimento motor e sendo alcançadas 

todos os objetivos propostos nas aulas, 

numa melhor socialização, melhora 

respiratória, cardiovascular e tônus 

muscular.  

 

 

 

 

Melhoria na aptidão Física 

(força, resistência, 

flexibilidade, composição 

corporal), melhoria na 

aptidão motora 

(velocidade, agilidade, 

coordenação, equilíbrio, 

energia), melhoria no 

sistema fisiológico da 

criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os esportes aquáticos 

têm como foco 

impulsionar os alunos no 

desenvolvimento do 

prazer em aprender, de 

deixar aflorar sua 

imaginação, fantasia, 

criatividade e 

uma alternativa 

pedagógica mais 

motivadora e  

consciente. 
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Marchetti 
 et al, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos são 

estabelecidos em cada 

fase do processo do 

ensino/aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos 

sensoriais, 

socialização 

com seus 

colegas, 

brincadeiras. 

 A análise dos resultados encontrados foi 

feita de forma qualitativa. Primeiramente foi 

feita a descrição de tudo o que ocorreu na 

aula, às atividades aplicadas, os materiais 

utilizados e a partir da descrição pode-se 

analisar os benefícios que a pratica da 

natação trás para as crianças de 3 a 6 anos 

de idade, comparando-as com a literatura. 

Os questionários foram realizados pelos 

professores A, B  e C, onde vai descrever: 

o professor A disse que uma das 

dificuldades é prender a atenção dos 

alunos, porque as crianças nesta faixa 

etária trazem junto a si uma necessidade 

de vivenciar a fantasia e o brincar. Para o 

professor B, a proposta de aula deve ser 

flexível, podendo atender a todos e sofrer 

alterações de acordo com a necessidade e 

o desempenho das crianças. O professor 

C, disse que o professor deve estar atento 

à estrutura da aula, principalmente aos 

alunos, e deve ter sensibilidade quanto ao 

comportamento da criança ao propor novos 

desafios, realçando o clima motivacional e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhoria da coordenação 

motora geral, grossa, 

equilíbrio, esquema 

corporal, organização 

espacial, lateralidade e 

organização temporal. 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se que houve 

um consenso nas 

respostas dos 

professores em todas as 

questões, e que a 

aprendizagem da 

natação para as crianças 

é realizada respeitando 

sua faixa etária e 

habilidades conforme o 

seu desenvolvimento  

motor. 
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lúdico, favoráveis ao processo de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria et al, 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar o efeito de três 

diferentes metodologias 

de ensino da natação, na 

psicomotricidade e no 

aprendizado das 

habilidades motoras em 

meio aquáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois dias por 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos 

sensoriais, 

socialização 

com seus 

colegas, 

brincadeiras. 

Participaram do estudo 18 crianças (4 a 7 

anos), distribuídas em 3 grupos: Grupo 

técnico-(GT), Grupo técnico psicomotor-

(GTP) e Grupo lúdico psicomotor-(GLP). 

Bateria de avaliação psicomotora de Rosa 

Neto e um Protocolo de avaliação de 

habilidades aquáticas. Inicialmente todos 

os participantes foram avaliados em 

relação às habilidades psicomotoras e as 

habilidades motoras em meio aquático. Em 

seguida iniciou-se a intervenção específica 

de cada grupo. Ao todo foram 16 semanas 

de intervenção, com 2 sessões semanais 

de 45 minutos cada. Todos os grupos 

melhoraram significativamente os aspectos 

psicomotores e as habilidades motoras em 

meio aquático. Antes da intervenção 100% 

dos participantes apresentou idade motora 

inferior a idade cronológica. Entretanto, 

após a intervenção 100% do GLP passou a 

apresentar idade motora superior à idade 

cronológica, enquanto no GTP 50% 

permaneceram com idade inferior e 50% 

passaram para idade superior e no GT 

 

 

 

 

 

 

 

Melhora na idade motora, 

motricidade final, 

motricidade global, 

equilíbrio, esquema 

corporal, organização, 

lateralidade, organização 

temporal, força, resistência, 

flexibilidade, composição 

corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se concluir que as 

três metodologias 

aplicadas foram 

eficientes em melhorar a 

psicomotricidade e as 

habilidades aquáticas 

das crianças. 
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100% ainda se mantiveram com a idade 

motora inferior à cronológica. 

 

 

 

 

 

Ribeiro et al, 
2013 

 

 

 

Mostrar a importância da 

natação no 

desenvolvimento de 

crianças de dois a seis 

anos de idade. 

 

 

 

 

 

2 - 6  

 

 

 

 

 

X 

 

 

Jogos 

sensórios, 

cognitivos, 

psicossociais 

e jogos 

motores. 

A prática de natação vem trazer benefícios 

tantos nas habilidades motoras: reflexa, 

rudimentar, fundamental, especializada. 

Como nos fatores físicos: Força agilidade, 

velocidade, flexibilidade e resistência. A 

natação vem como estratégia para ajudar 

na construção de um alicerce para a 

criança, no ponto de vista moral, afetivo, 

psicológico e motor. 

 

 

Melhoria na aptidão 

Física (força, resistência, 

flexibilidade, composição 

corporal), melhoria na 

aptidão motora 

(velocidade, agilidade, 

coordenação, equilíbrio, 

energia), melhoria no 

sistema fisiológico da 

criança. 

 

 

Conclui-se a importância 

da presença da natação 

já nos primeiros anos de 

vida. Participando e 

dando início aos 

primeiros movimentos 

coordenados, a uma 

evolução motora e social 

na criança. 

 

 

 

 

 

Portela et al, 

2013 

 

 

 

 

Analisar o nível de 

desenvolvimento motor 

de crianças surdas que 

praticam natação escolar. 

 

 

 

 

 

6 - 9 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Jogos 

sensórios, 

cognitivos, 

psicossociais 

e jogos 

motores.. 

No grupo de seis anos houve maior 

incidência de IM>IC (50%); no de sete anos 

também uma predominância de IM>IC 

(45%); já no grupo de oito anos a 

prevalência foi de IM<IC (53%) e o grupo 

de nove anos apresentou uma distribuição 

equitativa de IM<IC (50%) e IM=IC (50%). 

Comparando os grupos com base na 

frequência modal, não se observou 

incremento significativo no 

desenvolvimento motor acima da idade 

cronológica (IC) 

 

 

Melhora na idade motora, 

motricidade final, 

motricidade global, 

equilíbrio, esquema 

corporal, organização, 

lateralidade, organização 

temporal, força, resistência, 

flexibilidade, composição 

corporal. 

 

 

A natação em crianças 

surdas, veio trazer nova 

uma perspectiva ao 

desenvolvimento motor, 

melhorando a respiração 

e o equilíbrio. Com o 

auxilio de jogos, 

brincadeiras, visando 

sempre o 

desenvolvimento da 

criança, principalmente a 

surda. 

Fonte: ANTONIO, Jadson, 2016 
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5 DISCUSSÃO      

 Esta pesquisa bibliográfica teve como objetivo compreender a importância do 

elemento lúdico como instrumento didático metodológico para o ensino da natação 

na contribuição do desenvolvimento e aprimoramento motor das crianças, onde 

foram listados sete trabalhos que discutiram sobre estes aspectos.  

Foram encontrados nos cinco artigos retratando o benefício do 

desenvolvimento e aprimoramento motor em crianças, trazendo como princípios três 

categorias como: estabilizadores, manipulação e locomoção. Podemos analisar o 

artigo de (Maria et al, 2013), que ira analisar como é a realizado três diferentes 

metodologias do ensino da prática da natação, onde foi feito planos de aulas com 

deslocamento em diferente direções, lateralidade, noção espacial e atividades de 

diferentes ritmo onde vem trazendo benefícios para a parte do desenvolvimento 

motor entre crianças de 4 a 7 anos, onde participaram de um estudo com 18 

crianças, dividiu-se em 3 grupos: Grupo técnico-(GT), Grupo técnico psicomotor-

(GTP) e Grupo lúdico psicomotor-(GLP). Ao todo foram 16 semanas de intervenção, 

com 2 sessões semanais de 45 minutos cada, após a intervenção 100% do GLP 

passou a apresentar idade motora superior à idade cronológica, enquanto no GTP 

50% permaneceram com idade inferior e 50% passaram para idade superior e no GT 

100% ainda se mantiveram com a idade motora inferior à cronológica. Uma melhora 

pós intervenção na idade motora de todos, no equilíbrio, na motricidade final, na 

motricidade global e lateralidade. Pode-se concluir que a foram eficientes na melhora 

do desenvolvimento motor das crianças. 

O desenvolvimento motor representa um período no qual as crianças 

pequenas estão totalmente envolvidas na exploração e nas capacidades motoras, 

vai ser um período de descobertas de como desempenhar os movimentos 

manipuladores, movimentos estabilizadores e locomotores, primeiramente 

isoladamente, e então, combinado, onde o objetivo básico do desenvolvimento motor 

e da educação motora de uma criança é aceitar o desafio de mudança no processo 

contínuo e de manutenção do controle motor e da competência motora no decurso 

da vida. 

Nas buscas foram encontrados três artigos, que analisam as habilidades 

motoras da natação como benefícios em crianças um destes artigos foi de (RIBEIRO 

et al, 2011), que vai dizer que a habilidade motora irá trazer benefícios na formação 
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da criança. A prática de natação vem trazer benefícios tantos nas habilidades 

motoras: reflexa, rudimentar, fundamental, especializada. Como nos fatores físicos: 

Força agilidade, velocidade, flexibilidade e resistência. A natação vem como 

estratégia para ajudar na construção de um alicerce para a criança, no ponto de 

vista moral, afetivo, psicológico e motor. 

Esses dados reforçam a pesquisa, nas quais demonstram que as intervenção 

da prática da natação oportuniza atividades motoras gerais e especializadas, 

contribuindo no desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais amplas de 

forma consistente.  

pesquisa. Consta-se que as atividades historiadas e os desafios permitem um 

maior direcionamento das aulas, um maior controle de comportamento e dos 

resultados demonstrados Foram encontrados quatros artigos, que verificam a 

metodologia lúdica na prática da natação benéfica para as crianças, onde o 

elemento lúdico. 

 O desenvolvimento motor é diferente de habilidade motora, pois o 

desenvolvimento motor é a contínua alteração no comportamento motor ao longo do 

ciclo da vida, proporcionada pela interação entre as necessidades da tarefa motora 

que interagem com o individuo que serão os fatores biológicos e as condições do 

ambiente. Na tarefa motora do indivíduo que vai consistir nos fatores biológicos 

como: hereditariedade, biologia, natureza e fatores intrínsecos. No ambiente vai 

estar relacionados: na experiência, no aprendizado, encorajamento e fatores 

extrínsecos. No desenvolvimento motor deve-se lembrar da individualidade de cada 

criança que prática a natação, pois cada indivíduo tem um tempo peculiar para a 

aquisição e para o seu desenvolvimento de habilidade motoras. 

  Nas habilidades motoras vamos encontrar as habilidade motoras básicas 

como: habilidade locomotora, habilidade manipulativa e a habilidade estabilizadora, 

onde em cada dessas habilidades motoras básicas vão ter suas fases, que vai 

consistir como: fase reflexiva, fase rudimentar, fase fundamental e fase 

especializada. Os fatores físicos vão afetar o desenvolvimento das habilidades 

motoras, que vão ser divididos em: fatores de aptidão física e fatores de aptidão 

motora. Na aptidão física é definida como um conjunto de atributos que uma pessoa 

possui para realizar uma atividade física como: força muscular, resistência muscular, 

resistência aeróbia, flexibilidade das articulações e composição corporal. Na aptidão 
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motora é geralmente considerada como o nível de desempenho atual do individuo, 

onde vai ser influenciado por fatores como: movimento, velocidade, agilidade, 

equilíbrio, coordenação e força. Então as habilidades motoras são habilidades de 

fazer com o corpo algo em movimento estratégico ou refinado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
      Considerando os aspectos pesquisados, podemos observar que a prática 

lúdica de natação promove uma melhora significativa no desenvolvimento das 

habilidades motoras de crianças em diversas idades a depender da freqüência das 

aulas. Além destes benefícios, foi observado que outros aspectos como afetividade, 

sociabilidade e a criatividade também podem apresentar melhorias a partir da 

intervenção lúdica da natação para o público infantil.  
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