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Resumo 

 

A natação para bebés encontra-se inserida no âmbito da área da natação e, 

apesar de já não ser uma actividade recente e de a sua procura e adesão ter 

vindo a aumentar nos últimos anos por parte dos pais, os estudos científicos 

actuais realizados sobre esta temática ainda são escassos, emergindo deste 

contexto uma necessidade de a fundamentar e de lhe conferir um carácter mais 

sério. Com este estudo pretendemos averiguar qual a realidade actual da 

natação para bebés na área do Grande Porto, no que diz respeito a condições 

estruturais, materiais e humanas, objectivos e opções metodológicas. A 

amostra deste estudo foi constituída por um total de 22 instituições, da área do 

Grande Porto, que disponibilizam a natação para bebés no seu quadro de 

actividades desportivas. Nestas instituições foram aplicados questionários a 

três categorias de inquiridos, entre eles 216 pais e/ou acompanhante (s) do 

bebé, 32 técnicos de natação para bebés e 21 coordenadores técnicos. Para 

este efeito foram elaborados três questionários de carácter anónimo e de auto-

resposta, cada um destinado a cada uma destas três categorias. Os resultados 

obtidos neste estudo permitiram concluir que, de um modo geral, a maioria das 

instituições visitadas apresentam os requisitos mínimos, em termos de 

condições estruturais, materiais e humanas, para o desenvolvimento da 

actividade. Concluímos ainda que os objectivos delineados pelos técnicos de 

natação para bebés e a metodologia por estes adoptada se encontram de 

acordo com o descrito na literatura. 

 

Palavras-chave: natação para bebés, adaptação ao meio aquático, natação, 

bebé. 
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Abstract 

Baby swimming is inserted under the area of swimming and, although no longer 

a recent activity and its demand and accession have been increasing in recent 

years by parents, current scientific studies carried out on this issue are still 

scarce, emerging in this context, the need for support and giving it a more 

serious nature. With this study we consider today's reality baby swimming in the 

Oporto large area, in respect of structural conditions, material and human, 

objectives and methodological options. The sample of this study was composed 

of a total of 22 institutions, from Oporto large area offering baby swimming in his 

sporting activities. In these institutions were applied questionnaires to three 

categories of respondents, including 216 parents and/or companion (s) of a 

baby, 32 baby swimming technicians and 21 technical coordinators. For this 

purpose were prepared three anonymous nature questionnaires and auto-

response, each one designed to each of the three categories. The results 

obtained in this study led to the conclusion that, generally speaking, most 

institutions visited have minimum requirements, in terms of structural conditions, 

human, material and for the development of activity. We found that the 

objectives outlined by baby swimming technicians and methodology adopted by 

them are described in the literature.   

Key words: baby swimming, adaptation to the aquatic environment, swimming, 

baby. 
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Résumé 

La natation pour bébés se trouve inséré dans le contexte du secteur de la 

natation et, malgré n’être plus une activité récente et leur recherche et adhésion 

avoir augmenté ces dernières années de la part des parents, les études 

scientifiques actuelles réalisées sur cette thématique sont encore insuffisantes, 

en émergeant de ce contexte un besoin de fondamentation et de lui conférer un 

caractère plus sérieux. Avec cette étude nous prétendons enquêter la réalité 

actuelle de la natation pour bébés dans le secteur de Grand Porto, en ce qui 

concerne des conditions structurels, matériels et humains, objectives et des 

options méthodologiques. L'échantillon de cette étude a été constitué par un 

total de 22 institutions, du secteur de Grand Porto, qui ont la natation pour 

bébés dans leur tableau d'activités sportives. Dans ces institutions ont été 

appliqués des questionnaires à trois catégories d’enquêtés, entre elles 216 

parents et/ou compagnon (s) du bébé, 32 techniciens de natation pour bébés et 

21 coordinateurs techniques. À cet effet ont été élaborés trois questionnaires de 

caractère anonyme et d'auto-réponse, chacun destiné à chacune des trois 

catégories. Les résultats obtenus dans cette étude ont permis de conclure que, 

d'une manière générale, la majorité des institutions visitées présentent les 

conditions minimales, dans les termes de conditions structurelles, matérielles et 

humaines, pour le développement de l'activité. Nous concluons encore que les 

objectifs délinéés par les techniciens de natation pour bébés et la méthodologie 

qui était adoptée se trouvent conformément au décrit dans la littérature.   

Mots clé: natation pour bébés, adaptation au moyen aquatique, natation, bébé. 
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1. Introdução 

 

Segundo Velasco (1994), em 1939, na Austrália, Myrtha McGraw, mostrou que 

recém-nascidos podiam realizar movimentos na água, surgindo assim um dos 

primeiros trabalhos com bebés na área da natação, no mundo.  

Na mesma linha, Sarmento e Montenegro (1992) referem que o reflexo do nado 

automático foi descoberto por Myrtha McGraw (1935,1939), mas manifesta-se 

só em crianças de muito baixa idade, normalmente até aos seis meses, 

caracterizado pela extensão e flexão dos braços e pernas e com o 

acompanhamento de torção lateral do tronco, quando a criança é colocada na 

água. Contudo, a criança ainda é incapaz de levantar a cabeça com a intenção 

de inspirar.  

A partir de 1960, em vários países do mundo, registou-se o trabalho de 

algumas pessoas que realizaram experiências, muitas vezes com os seus 

próprios filhos, porém, a maioria sem cunho científico. No entanto, de acordo 

com Luz (1999) alguns estudos foram decisivos e muito significativos para a 

credibilidade e evolução da natação para bebés em todo o mundo.  

Velasco (1994) refere que na França também se deu início à estimulação 

precoce no meio líquido, através do Professor do Instituto Nacional de 

Desporto, Jacques Vallet, o qual efectuou estudos prévios antes de iniciar os 

bebés na água.  

Na Alemanha, em 1967, Bresges e Diem (na Escola Superior de Esportes de 

Colônia), efectuaram uma pesquisa científica sobre as influências da natação 

no recém-nascido e sobre o seu desenvolvimento psicomotor. 

Patrício (1997), relata que em França, Espanha, Inglaterra e E.U.A. esta 

actividade se encontra francamente mais evoluída em termos de implantação e 

organização através das Federações e Associações de cada um destes países.  

É, pois, natural que alguns técnicos de natação apoiados por estas e outras 

experiências e nos conhecimentos disponíveis, procurassem desenvolver 

métodos para ensinar bebés a nadar (Carvalho, 1994). 
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No que se refere, em concreto, ao nosso país, Santos et al. (1998) 

consideraram que a natação para bebés como uma área nova da natação em 

Portugal, à qual se tem vindo a assistir a um grande e rápido crescimento. 

Também Flores (2000) é da opinião que as actividades aquáticas com bebés 

são cada vez mais populares em Portugal. A procura por parte dos pais tem 

vindo a aumentar, uma vez que se trata de uma actividade muito divertida, com 

vantagens para a saúde e bem-estar das crianças. 

Por outro lado Fernandes (2004) conclui que apesar da natação para bebés já 

não ser uma actividade recente e da adesão ter vindo a aumentar 

significativamente nos últimos anos, os estudos científicos actuais realizados 

sobre esta são escassos e, portanto, ainda não se estabeleceu uma opinião 

consensual e fundamentada a seu respeito. 

Os estudos realizados neste campo de acção apresentam tendências bastante 

distintas no que toca aos seus objectivos. Se, por um lado, alguns autores 

defendem que a natação para bebés se trata de uma actividade cuja 

importância reside no facto de permitir uma evolução ao nível da coordenação 

motora e o desenvolvimento de skills cognitivos e sociais (O’ Brien et al., 1983), 

outros, realçam, sobretudo, a questão do salvamento e segurança física das 

crianças (Sarmento & Montenegro, 1992). Já Patrício (1996) defende que a 

água vai ser o meio líquido que vai envolver o bebé, transportando-o assim, a 

uma lembrança ou a uma sensação já sua conhecida, ou seja, ao líquido 

amniótico e à mesma ausência de gravidade, aquando da sua estadia no saco 

amniótico. Outros autores, como é o caso de Sarmento (1995), defendem que, 

a adaptação ao meio aquático para a criança é muito importante, e embora 

pareça que durante a sua gestação está adaptada ao meio uterino, constituindo 

assim uma vantagem relativamente à adaptação ao meio aquático da criança 

após o nascimento, tal poderá induzir em erro. Segundo este autor, de facto, a 

criança está adaptada ao meio uterino, mas como meio de sustentação 

biológico, no qual recebe tudo o que necessita para o seu crescimento e 

desenvolvimento. 



3 
 

Em síntese, os dados da bibliografia apresentam diferentes perspectivas 

relativamente a este domínio. Existem alguns clichés relativamente à natação 

para bebés que ao longo da revisão da literatura tentaremos desmistificar. 

A escolha deste tema surgiu na tentativa de poder contribuir de alguma forma 

para uma actividade que se encontra em crescente desenvolvimento e por se 

tratar de uma área de grande interesse. 

Pretendemos com este estudo saber qual o estado de oferta da natação para 

bebés, na área do Grande Porto, no que diz respeito a condições estruturais, 

materiais e humanas, objectivos e opções metodológicas. 

Começamos por fazer uma breve revisão da literatura que pretende esclarecer 

alguns domínios relativos à área da natação para bebés e ao longo dos 

restantes capítulos deste trabalho, apresentamos os seus objectivos, fazemos 

uma descrição da metodologia adoptada e passamos à apresentação e 

discussão dos resultados obtidos, sintetizando nos capítulos seguintes as 

principais conclusões do estudo, bem como algumas recomendações para 

futuras investigações.  

 

 

  



4 
 

2. Revisão da literatura 

2.1. Períodos de crescimento da criança 

O ser humano desde o momento da concepção inicia um processo de 

crescimento e amadurecimento, ao longo do qual vai percorrendo diferentes 

etapas evolutivas. A criança, em particular, sobretudo nos seus primeiros anos 

de vida, passa por um processo intenso de desenvolvimento e maturação 

biológica, que alguns autores, convenientemente, decompõem em estádios. De 

acordo com N. Sprinthall e R. Sprinthall (1993, p.97) os estádios de 

crescimento são períodos fundamentais de mudança. Cada criança atravessa 

períodos de reorganização profunda seguidos por períodos de integração, 

durante os quais um novo estádio é alcançado e as mudanças são assimiladas.  

Tendo em conta o âmbito do nosso estudo, que compreende o escalão etário 

dos 0 aos 36 meses, nos subcapítulos seguintes faremos uma breve 

abordagem a três desses períodos de crescimento, entre eles a gestação, o 

nascimento e a infância.  

 

2.1.1. A gestação  

O início biológico de todos os seres humanos é um acontecimento que dura 

uma fracção de segundo, constituindo o momento em que ocorre a fertilização, 

também designada de concepção. Este fenómeno, é o processo através do 

qual duas partículas microscópicas, o espermatozóide e o óvulo 

(correspondentes aos gâmetas masculino e feminino), se unem para criar uma 

célula única designada zigoto, que depois se duplica várias vezes, através de 

divisão celular, para se transformar num bebé (Feldman, Olds & Papalia, 2001). 

Segundo Feldman et al. (2001), a gestação trata-se do período de 

desenvolvimento que dura aproximadamente 9 meses (ou 266 dias), entre a 

fertilização e o nascimento. O desenvolvimento pré-natal decorre ao longo de 

três estádios: germinal, embrionário e fetal (Feldman et al., 2001; Ruiz, 1987; 

N. Sprinthall & R. Sprinthall, 1993). Ao longo destes três estádios de gestação, 

o zigoto unicelular original transforma-se em embrião e posteriormente em feto. 

Como referem N. Sprinthall e R. Sprinthall (1993, p.54), este período é 
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caracterizado pela sua rapidez e pelo ritmo de maturação, que permite ao feto 

realizar determinadas funções muito antes de serem realmente necessárias. A 

título de exemplo, o feto pode fazer movimentos respiratórios ao quarto mês, 

movimentos de locomoção ao quinto mês, e movimentos de sucção ao sexto 

mês. Estas competências só serão necessárias após o nascimento, mas são 

desenvolvidas muito antes. 

No quadro seguinte descrevemos, de forma muito sucinta, cada um dos 

estádios de desenvolvimento pré-natal, fazendo-os corresponder à sua idade 

gestacional.  

Quadro 1. Estádios de desenvolvimento pré-natal. 

Estádios Idade gestacional Descrição 

Germinal 

Da fertilização às 2 

semanas de idade 

gestacional 

O óvulo fertilizado divide-se e torna-se mais 

complexo e o organismo em crescimento é 

implantado na parede do útero 

Embrionário 
Das 2 às 8 semanas 

de idade gestacional 

Caracterizado pelo rápido crescimento e 

desenvolvimento dos principais órgãos e 

sistemas corporais (respiratório, digestivo e 

nervoso) 

Fetal 

Entre as 8 semanas 

de idade gestacional 

e o nascimento 

Caracterizado por um aumento do tamanho do 

corpo, bem como dos detalhes das diferentes 

partes que o constituem, ou seja, constitui uma 

fase de aperfeiçoamento dos sistemas básicos 

já existentes 

 

Este processo de crescimento e desenvolvimento físico do feto no seio materno 

está sujeito à influência de certos factores (internos e externos), que são 

determinantes para o seu estado de saúde. Destacamos entre eles, a 

hereditariedade, as doenças e o estado psicológico da mãe, bem como, a 

nutrição, a actividade física, a ingestão de fármacos, diferentes tipos de 

radiações e o consumo de drogas, álcool e tabaco, entre outros. 
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A última metamorfose prepara-se nos últimos instantes da vida intra-uterina, 

quando o feto se dispõe a abandonar o seu meio aquoso para a prova da sua 

passagem à vida autónoma (Fouace, 1980). 

 

2.1.2. O nascimento 

Cumprido o período de gestação normal de cerca de 38 a 40 semanas, o feto 

encontra-se suficientemente desenvolvido para que ocorra o nascimento. O 

seu tamanho já é demasiado grande para o espaço em que se encontra, pelo 

que desencadeia um estímulo para o parto (Feldman et al., 2001; Ruiz, 1987). 

O nascimento ocorre ao longo de quatro estádios, de duração desigual, que se 

sobrepõem. Durante o primeiro estádio do trabalho de parto, uma série de 

contracções cada vez mais fortes dilatam o cérvix, que constitui a abertura do 

útero da mulher (Feldman et al., 2001). De forma resumida poderíamos dizer 

que se produz um adelgaçamento do cérvix do útero, que se dilata uns 10 cm 

para permitir a expulsão do feto (Ruiz, 1987). Durante o segundo estádio, a 

cabeça do bebé desce para o canal de parto e emerge da vagina. Durante o 

curto terceiro estádio, a placenta e o cordão umbilical são expelidos do útero e 

o cordão é cortado. Durante as horas que se seguem ao parto, ocorre o quarto 

estádio que constitui a recuperação monitorizada da mãe (Feldman et al., 

2001).  

De acordo com Bee (1997, p.108) nos Estados Unidos da América (E.U.A.) e 

em muitos países industrializados, as mães (e os pais) podem ter uma 

variedade de escolhas em relação ao parto, escolhas essas capazes de afectar 

o conforto psicológico e físico que a mãe possa sentir. Assim, devem ser 

tomadas algumas decisões, nomeadamente ao nível da opção pelos diferentes 

métodos de parto e aos locais e auxiliares no nascimento.   

As primeiras quatro semanas de vida constituem o período neonatal, um 

período de transição da vida no útero, em que o feto é inteiramente apoiado 

pela sua mãe, para uma existência independente. A necessidade de 

sobrevivência do recém-nascido coloca uma série de novas exigências aos 

seus sistemas corporais. Antes do nascimento, a circulação sanguínea, 

respiração, alimentação, eliminação dos detritos e regulação da temperatura 



7 
 

eram realizados através do corpo da mãe. Após o nascimento, os bebés devem 

fazer tudo isto de forma autónoma (Feldman et al., 2001). No quadro seguinte 

podemos encontrar as principais diferenças entre a vida pré-natal e pós-natal. 

 

Quadro 2. Comparação entre a vida pré-natal e pós-natal (adaptado de Feldman et 
al., 2001, p.133). 

Característica Vida pré-natal Vida pós-natal 

Ambiente Fluído amniótico Ar 

Temperatura Relativamente constante Flutua com a atmosfera 

Estimulação Mínima 

Todos os sentidos são 

estimulados por vários 

estímulos 

Nutrição Dependente do sangue materno 

Dependente de alimentos 

externos e do 

funcionamento do sistema 

digestivo 

Fornecimento de 

oxigénio 

Passa através da corrente 

sanguínea materna, via placenta 

Passa através dos 

pulmões do recém-nascido 

para os vasos sanguíneos 

pulmonares 

Eliminação 

metabólica 

Passa através da corrente 

sanguínea materna, via placenta 

Descarga através da pele, 

rins, pulmões e aparelho 

gastrointestinal 

 

Neste momento, tem início uma fase de adaptação difícil, na medida em que, o 

novo meio que o rodeia se apresenta diferente daquele ao qual estava 

habituado e, portanto, de certa forma mais hostil (Patrício, 1997). 

Nos seus primeiros dias o bebé defronta-se com uma multiplicidade e 

variedade de estímulos que necessita ir integrando de maneira progressiva e 

no qual, o tempo, o espaço e a sua própria corporalidade são os elementos que 

lhe permitem ir decifrando todo um leque de relações (Cárdenas, Navarro e 

Vallverdú, 1998, p.21).  
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2.1.3. A infância  

O conceito de infância pode apresentar diferentes definições, de acordo com 

diversos autores. Na perspectiva de N. Sprinthall e R. Sprinthall (1993), trata-se 

do período compreendido entre o nascimento e os seis anos de idade. Por 

outro lado, Feldman et al. (2001) definem a infância como o período 

compreendido entre o nascimento e os três anos de idade.  

No âmbito do nosso estudo, a infância determina o período compreendido entre 

o nascimento e os três anos de vida, o qual iremos descrever e analisar 

particularmente, nos capítulos subsequentes, de forma a prestar um 

esclarecimento relativo aos processos de transformação pelos quais a criança 

passa, e que constituem a base de trabalho no meio aquático. 

2.2. O desenvolvimento físico da criança 

Cada criança é semelhante às outras em alguns aspectos, mas é única em 

tantos outros. As crianças diferem ao nível da altura, peso e constituição física, 

em factores constitucionais como a saúde e o nível energético, na inteligência e 

em características de personalidade e reacções emocionais. Os seus contextos 

de vida também diferem (Feldman et al., 2001, p.9).  

Segundo Neto (1995, p.89) o desenvolvimento humano é o produto da 

complexidade e interacção dinâmica de factores genéticos, biológicos e do 

envolvimento físico e social. As primeiras fases de evolução são determinantes 

no processo de estruturação interna do organismo e na consequente 

elaboração de mecanismos adaptativos de ordem sensorial, perceptiva e 

motora atendendo à diversidade de constrangimentos externos. Nos primeiros 

anos de vida, têm lugar várias aquisições perceptivas e motoras, decisivas no 

processo de autonomia progressiva do corpo. 

Santos (1997, p.6) refere que o desenvolvimento biológico passa por algumas 

fases críticas que estão associadas a determinados períodos evolutivos, e que, 

na sua óptica, poderão influenciar a adaptação da criança ao meio aquático, 

entre eles: (i) O primeiro contacto com a água, em espaço de piscina (6 meses 

- na perspectiva do autor); (ii) A aquisição da marcha (1 ano); (iii) A aquisição 
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da linguagem; “idade dos medos” (2 anos); (iv) Aquisição do processo de 

autonomia (3 anos).   

Por outro lado, segundo Santos e Veloso (2000, p.5), o bebé do ponto de vista 

fisiológico, apresenta sistemas ainda pouco eficientes, ou seja, frequência 

cardíaca mais elevada, rede capilar densa, maior dificuldade de regulação 

térmica, maior fragilidade imunológica e formas de alimentação próprias, entre 

outros aspectos. 

 

2.2.1. Reflexos primitivos do bebé  

Numa perspectiva ontogenética, consideramos de preponderante importância 

as manifestações da motricidade arcaica como determinante nas reacções de 

adaptação ao meio físico envolvente (Sarmento, 1982).  

Quando a criança nasce é portadora de um sistema neurológico, composto de 

reflexos arcaicos e reacções de protecção (Patrício, 1997), que foram 

essenciais em determinada altura do desenvolvimento da espécie, e marcam 

igualmente a normalidade do recém-nascido (Flores, 2000). Estes tendem, na 

sua maioria, a desaparecer entre o terceiro e o sexto mês de vida (Ahr, s.d.; 

Carvalho, 1994; Gomes, 1985;  Sarmento, 1979; Rodríguez, 2001), outros 

permanecem durante o primeiro ano de vida e, com o tempo são substituídos 

por actos designados de voluntários, isto é, aqueles que o bebé executa 

quando e como deseja. 

Em termos genéricos podemos afirmar que estes reflexos se traduzem em 

respostas físicas automáticas desencadeadas involuntariamente por um 

estímulo específico (Bee, 1996, p.91).   

Tomando como referência diversos autores (Azemar, s.d.; Bee, 1996; De Paula 

& Moreno, 2005; Diem, 1975; Diem et al., 1974; Feldman et al., 2001; J. 

Fontanelli e M. Fontanelli, 1985; Kerbej, 2002; Martínez & Moreno, 2008; 

Meinel, 1984; Patrício, 1997; Santos, 2003; Soares, 2001) procuramos reunir 

alguma informação relativa aos reflexos do bebé e a sua provável implicação 

na adaptação ao meio aquático (AMA) (conforme Quadro 3).  



Quadro 3. Reflexos primitivos do bebé e suas implicações na AMA. 

Reflexos 
Outras 

designações 
Descrição Período de manifestação Implicações na AMA 

B
lo

q
u

e
io

 d
a
 g

lo
te

 

B
lo

q
u

e
io

 d
a
 e

p
ig

lo
te

 

A
p
n

e
ia

 

 

- Que se observa quando o bebé dá vários goles no biberão, 

antes de respirar, bloqueando as vias respiratórias  

 

- O mesmo se passa quando a água humedece as vias 

respiratórias externas (boca e nariz); nos bebés sãos, a 

respiração bloqueia-se de forma reflexa  

0 - 6 meses 

Observações: tende a 

desaparecer, se não se 

exercitar, ainda que seja 

possível reaprendê-lo até 

um ano de vida 

Favorece a imersão  

N
a
d
o
 

a
u
to

m
á
ti
c
o

 

 

N
a
ta

tó
ri
o

 

  

- Verifica-se quando o bebé se encontra dentro de água e 

mexe energicamente as pernas como que a andar  

 

- Inicialmente descrito por Myrtha McGraw (1935, 1939) 

0 - 6 meses 

Observações: tende a 

desaparecer se não se não 

for exercitado 

Favorece os deslocamentos 

na água  

M
o
ro

 

S
u
s
to

 

A
b
ra

ç
o

 

 

- Reacção observada no recém-nascido, em consequência de 

um ruído intenso ou perda repentina de sustentação; consiste 

numa súbita extensão dos braços e das pernas e elevação da 

cabeça  

- Observa-se quando um bebé abre os braços e arqueia as 

costas, como resposta a um ruído alto ou susto que sofre  

0 - 4 meses 

Observações: tende a 

desaparecer se não se não 

for exercitado 

Facilita a flutuação dorsal e o 

deslocamento nessa posição  
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T
ó
n
ic

o
 c

e
rv

ic
a

l 

s
im

é
tr

ic
o

 

 

- Quando o bebé se encontra em posição ventral, por vezes, 

levanta a cabeça  

 

- A criança levanta a cabeça enquanto realiza a tracção 

simétrica dos braços  

Desde o nascimento, 

sendo mais evidente 

quando o bebé sustém a 

cabeça 

  

Na posição ventral, favorece 

a manutenção das vias 

respiratórias fora de água; na 

posição dorsal dificulta a 

manutenção das vias 

respiratórias fora de água 

M
a
rc

h
a
 a

u
to

m
á
ti
c
a

 

M
a
rc

h
a
 a

u
tó

n
o
m

a
 - Quando o bebé é colocado em pé, com os pés em contacto 

com o solo, inicia uma marcha automática 

 

Desaparece por volta do 2º 

ou 3º mês de vida 

 

Reaparece por volta da 

última parte do 1º ano de 

vida 

Antes da aquisição da 

marcha automática, o eixo 

céfalo-caudal mantém uma 

posição horizontal, facto que 

na água favorece o 

deslocamento 

P
re

e
n
s
ã

o
  

 

G
ra

s
p
in

g
 r

e
fl
e
x
 

 

- Quando se toca na palma da mão do bebé, estes cerram os 

dedos fortemente, de tal forma que podem ser suspensos 

pelas mãos; se isto for feito em ambas as palmas das mãos, 

ele irá agarrar com tanta força que poderá ser erguido dessa 

maneira  

Pouco a pouco é 

substituído por um 

consciente agarrar e soltar  

Permite a manipulação de 

objectos na água 

B
u
s
c
a

 

R
o
o
ti
n
g
 

re
fl
e
x
 

 

 

- Quando tocamos em algum lugar perto da boca, o bebé vira 

a cabeça, procura o objecto que tocou para colocá-lo na boca  

0 -  5/6 meses 

Pode utilizar-se para corrigir 

a posição da cabeça na 

posição dorsal  
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P
o
s
tu

ra
l 
la

b
ir
ín

ti
c
o

 

 

L
a
b

ir
ín

ti
c
o
 d

e
 p

o
s
tu

ra
 

  

 

- Permite ir conseguindo progressivamente a manutenção da 

cabeça em posição erecta e a colocação dos membros em 

função da força da gravidade  

 

 

Observações: Na medida em 

que no meio aquático a 

criança tem que realizar uma 

adaptação postural, torna-se 

interessante contemplar a 

evolução deste reflexo numa 

perspectiva de ordem 

maturacional 

P
a
lp

e
b
ra

l 

 

 

- Consiste em manter os olhos abertos no meio subaquático  
0 - 2 meses 

 

Permite ao bebé mergulhar e 

orientar-se dentro de água  

E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 
d
e
 

p
re

c
ip

íc
io

 

 

 

3 - 6 meses 

Determina que o bebé incline 

o corpo atrás quando no 

bordo da piscina se inclina 

para se lançar à água; Esta 

aversão corta a intenção de 

mergulhar  

R
e
s
p
o
s
ta

 

d
e
 

J
e
ró

n
im

o
 

 

 

- Consiste numa atracção pelo vazio  5 – 9 meses 

Favorece o salto  

P
á
ra

-

q
u
e
d

a
s
 

 

 

- Consiste no instinto de protecção da face durante a queda 6 – 7 meses 

Protege a entrada da cabeça 

na água e ajuda a propulsão 

no mergulho 
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Para além dos reflexos acima referidos, existem ainda outros que não 

consideramos relevantes para o âmbito do nosso trabalho. A revisão dos 

estudos que abordam esta temática permite concluir que, no que concerne ao 

seu período de emergência e inibição o parecer dos diferentes autores não é 

consensual, reconhecendo mesmo, que nalguns casos, estes reflexos podem 

não chegar a ser visíveis. O diagnóstico da presença destes reflexos constitui 

um indicador da integridade do sistema nervoso infantil e do seu estado de 

maturação, permitindo averiguar se o desenvolvimento se processa de forma 

normal ou não. 

 

2.2.2. Maturação das estruturas nervosas 

Apesar do sistema nervoso estar estruturalmente completo na altura do 

nascimento, ainda não está funcionalmente maduro, ou seja, ainda vão ser 

necessários muitos anos para que este sistema funcione eficazmente (N. 

Sprinthall e R. Sprinthall, 1993, p.54). Nesta fase de início de vida os centros 

motores do córtex cerebral e os condutores piramidais ainda não estão 

totalmente funcionais (Meinel, 1984, p.261).  

Após o nascimento a motricidade arcaica vai constituir a base sobre a qual se 

edificarão esquemas motores mais adaptados às condições físicas do novo 

ambiente em que o recém-nascido se desenvolverá (Azemar, s.d.). Os centros 

envolvidos nessa motricidade arcaica (espinal medula, bolbo, cerebelo e 

diversos núcleos cinzentos subcorticais) serão os primeiros a mielinizar-se.  

Na perspectiva de Del Castillo (2004, p.6) a maturação do sistema nervoso, 

acelerada em relação a outros órgãos e sistemas do corpo humano, permite 

passar de uma motricidade reflexa e rudimentar a outra mais fina e voluntária. 

Esta nova motricidade baseia-se na actividade dos centros corticais e, mais 

especificamente, na das zonas piramidais, que permitem ao indivíduo exercer 

um controlo voluntário e consciente sobre todas as condutas motoras. No 

entanto, estas são auto-reguladas, no seu desenvolvimento, pelas estruturas 

primitivas (Azemar, s.d.).  

Na água a integração sensorial tem que ser aprendida, o que vai obviamente 

pressupor que tal integração se processe no cérebro do bebé, uma vez que ele 
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é o órgão director de toda a actividade que ocorre no corpo e na mente 

(Fonseca, 1993, p.39). Em termos neurofuncionais, a aprendizagem da 

natação deve reger-se pelos mesmos processos cerebrais que presidem a 

qualquer tipo de aprendizagem (Fonseca, 1977). Primeiro as emoções e depois 

as adaptações, o que em analogia pressupõe a maturação das estruturas 

límbicas, e posteriormente, a maturação das estruturas neocorticais (Fonseca, 

1993, p.42). A criança só poderá adaptar-se à água se o seu cérebro conhecer 

que problemas e situações se colocam quando está nela mergulhada 

(Fonseca, 1993, p.43).  

Por outro lado, como defende Del Castillo (2004, p.9), por muitas horas de 

prática e exercício a que a criança seja sujeita, o seu ritmo de desenvolvimento 

não lhe permitirá nadar antes de estarem reunidas as condições necessários 

para este feito. É necessário um nível de maturação, que unido a essa prática, 

desencadeará com o tempo o aparecimento de respostas adaptadas, sempre 

que e quando a criança se encontra motivada para as actividades. Assim, a 

maturação neurofisiológica não basta por si só para garantir o 

desenvolvimento. Necessita de aprendizagem ou de experiência. Do mesmo 

modo, a aprendizagem não parece poder acelerar os processos filogenéticos 

de desenvolvimento, estando dependente da maturação (Franco, 1996, p. 5). 

Em síntese, o comportamento do ser humano é produto de dois processos 

fundamentais: a maturação e a aprendizagem, que em cada pessoa, com as 

suas diferenças individuais, resultará em distintas manifestações (Del Castillo, 

2004, p.7).           

2.2.3. A primeira dentição 

 

Por norma, a primeira dentição ou decídua aparece entre o sexto mês e o 

segundo ano de vida (Ruiz, 1987). 

O aparecimento da primeira dentição provoca alguma irritação no bebé, na 

medida em que desencadeia uma série de reacções inflamatórias, que se 

poderão reflectir na aula de natação. No entanto, este problema poderá ser 

contornado com muita calma e, a nível fisiológico, através de um analgésico.  
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2.2.4. O desenvolvimento da criança das 4 semanas aos 3 anos  

 

O desenvolvimento da criança está sujeito a inúmeras influências. Algumas têm 

origem na hereditariedade, outras provêm do ambiente externo. Por outro lado, 

é necessário examinar o modo como o tempo de ocorrência pode afectar o 

impacto de determinadas influências (Feldman et al., 2001). As diferenças 

individuais aumentam à medida que a criança cresce. Muitas das mudanças 

típicas ao longo da infância parecem estar associadas à maturação do corpo e 

do cérebro.  

Gessel (1979, pp.48-49) num âmbito diferente de Piaget defende que, não só 

cada bebé e cada criança, mas também cada idade particular tem a sua própria 

individualidade. Cada idade não é meramente a soma das coisas que a criança 

dessa idade é capaz de fazer. Pelo contrário, cada idade tem a sua própria 

individualidade, a sua própria tarefa de desenvolvimento, o seu próprio clima e 

a sua própria maneira de ser.  

A série de perfis de comportamento que apresentamos nos sub-pontos 

seguintes pretende mostrar, de uma forma geral e aproximada, como a criança, 

de certo modo típica e representativa da sua espécie e da sua cultura, se 

manifesta e evolui, tendo como base a perspectiva de Gessel, relatada em 

1979. 

2.2.4.1. A criança de 4 semanas (1 mês) 

 

De um modo geral, tende a ser uma idade tranquila. O bebé manifesta, para 

um ser ainda tão jovem, evidentes mudanças ao nível da sua maturidade, se o 

compararmos com o momento do nascimento. Os seus músculos já adquiriram 

outro tónus e o comportamento parece estar melhor organizado. É menos 

propenso a sobressaltos. A sua respiração é mais funda e mais regular, 

engolindo com mais segurança e não se engasgando, nem bolsando tanto. 

Apesar de ainda passar a maior parte do tempo a dormir, quando está 

acordado fixa os olhos no rosto das pessoas e pode ficar mais calmo quando o 

pegam ao colo. Muito embora, passe mais tempo deitado de costas a dormir do 
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que a fazer outra coisa qualquer, está, sem dúvida, a revelar progressos no seu 

desenvolvimento (Gessel, 1979, p.49).  

O bebé de 4 semanas não está ainda apto para uma estimulação social. As 

suas necessidades vegetativas e as suas experiências sensório-motoras são o 

mais importante nesta fase (Gessel, 1979, p.95). Próximo do final da tarde 

(normalmente entre as 16 e as 18 horas) evidencia uma margem mais alargada 

de comportamento perceptivo e pré-social. Assim sendo, essa poderá ser uma 

altura óptima, embora não a convencional, para o seu banho diário. Enquanto 

de manhã pode manifestar resistência, agora dá mostras de apreciar a 

experiência da imersão na água morna (Gessel, 1979, p.96).  

Na perspectiva de Diem, Bresges e Hellmich (1974) um bebé de 4 a 6 semanas 

não distingue claramente os objectos que o rodeiam e muito menos se desloca 

até eles em busca de algo. Por isso, não podemos esperar que preste atenção 

expressa aos brinquedos, aos salpicos da água ou ao jorro do chuveiro de 

mão. Os ciclos de sono, vigília, choro e alimentação estão presentes desde o 

início. O recém-nascido dorme cerca de 16 a 18 horas por dia, e mama 

aproximadamente 10 vezes por dia. 

 

2.2.4.2. A criança de 4 meses 

 

Nesta fase, a grande maioria dos bebés já venceram o desequilíbrio temporário 

que pode ocorrer entre as 6 e as 12 semanas de idade, e são agora mais 

expansivos e expressivos. As 16 semanas são, para muitos deles uma idade 

de equilíbrio eficiente e expansivo. Verifica-se uma excelente simetria de 

postura e um interesse tanto pelos objectos como pelas pessoas. O bebé sorri 

espontaneamente. Está a iniciar as suas explorações, quer agarrando em 

objectos, quando está deitado de costas, quer olhando para eles, quando em 

posição sentada e convenientemente apoiado (Gessel, 1979, p.50).  

A curva da sociabilidade sobe tanto que o fim da tarde é mais uma altura 

favorável para o tradicional banho da manhã (Gessel, 1979, p.104). Nesta 

idade o bebé exprime o seu agrado pelo banho com pontapés e risadas. Não 

gosta que a banheira tenha uma grande altura de água, e pode gostar de estar 
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deitado de barriga para baixo enquanto lhe dão banho. À roda das 20 

semanas, mostra desagradado quando o tentam tirar da banheira (Gessel, 

1979, p.106). O bebé já possui um domínio elementar dos músculos que lhe 

guiam os olhos e dos músculos que lhe permitem erguer e rodar a cabeça. Os 

dedos são mais ágeis e mais activos, a mão já não se mantém 

predominantemente fechada, manifestando uma avidez táctil. Manifesta um 

desejo de agarrar, tactear e manusear, evidenciando já um certo 

desenvolvimento psicomotor, sempre que um objecto se encontra ao seu 

alcance. Antes das 20 a 24 semanas, não é provável que o bebé esteja 

consideravelmente amadurecido para ingerir alimentos sólidos ou que esteja 

sequer interessado em fazê-lo (Gessel, 1979, p.83).  

 

2.2.4.3. A criança de 6 meses 

 

Às 20 ou 24 semanas, os bebés aquietam-se e retraem-se um pouco, mas, às 

28 semanas, são de novo, na sua maioria, comunicativamente expansivos, 

lançando-se, de todas as maneiras, no mundo que têm à sua volta. Assim, 

deixam-se fascinar por novas perspectivas, novos sons e novas actividades. O 

bebé agora aprecia estar sentado e essa posição permite-lhe ter as mãos 

livres, para poder agarrar e manipular. Deitado em decúbito ventral, está quase 

a conseguir virar-se. Socialmente é capaz de distinguir uma pessoa estranha, 

de conversar com os seus brinquedos, de sorrir à sua imagem no espelho e de 

reagir duma forma encantadora à mãe e ao pai (Gessel, 1979, p.50).  

As 17 horas representam, portanto, uma hora favorável para o banho, a não 

ser que o bebé acorde muito cedo da sesta da manhã, e se torne mais 

conveniente para a família o banho ao meio dia. Em qualquer dos casos, o 

bebé aprecia extremamente o banho. Despir a roupa é, só por si, um prazer, e 

é também uma antecipação das coisas boas que se vão suceder (Gessel, 

1979, p.112). Na medida em que as suas mãos se tornam mais activas, os 

objectos do banho já não estão em segurança em cima dos locais de apoio 

para os mesmos. Dentro da banheira o bebé chapinha vigorosamente, em 
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geral com as mãos, mas por vezes, também com os pés. Pode fechar os olhos 

quando aproximam dele a esponja do banho (Gessel, 1979, p.49).  

Segundo Silva (1985, p.11) nesta etapa controla bem a cabeça e roda-a para 

todos os lados com facilidade. Senta-se com ajuda o que lhe aumenta o campo 

de visão e a possibilidade de usar livremente as mãos. Deitado em decúbito 

ventral levanta bem a cabeça e o pescoço. Dos 4 para os 5 meses começa a 

rodar da posição ventral para a dorsal e depois no sentido inverso. Agarra os 

objectos na palma da mão e consegue transferi-los de uma mão para outra. Dá 

maior atenção aos sons exteriores, bem como aos seus próprios sons. 

Reconhece os alimentos ficando excitada com a sua aproximação. 

 

2.2.4.4. A criança de 12 meses 

 

Agora já se mantém de pé e é capaz de caminhar, levado pela mão. O 

manuseamento de objectos não é tão interessado nem tão hábil, mas permite-

lhe participar em brincadeiras infantis recíprocas, tais como bater palmas e 

dizer adeus. O mundo das palavras, como a posição de pé, constitui uma nova 

dimensão. Muitos bebés têm já duas palavras, além de mamã e papá, são 

capazes de imitar sons e de responder quando os chamam pelo nome. Um 

período de desequilíbrio temporário, das 44 semanas às 48 semanas, cedeu o 

lugar a uma excelente estabilidade, tanto física como social (Gessel, 1979, 

p.50). Aos 15 meses, a criança dos nossos dias já adquiriu, geralmente, a 

postura bípede. É capaz de se pôr de pé sem qualquer ajuda, é capaz de 

caminhar sozinha, prefere andar de pé, deixou de gatinhar e começou a palrar 

duma forma que promete que está breve a mais humana de todas as 

realizações - a fala. A criança de 1 ano está ainda a caminho de ganhar essas 

capacidades. É capaz de sentar-se sozinha, mas prefere gatinhar. É capaz de 

ir de um lado para o outro, e de trepar, se arranjar um bom apoio para as mãos. 

Mas esses esquemas são quadrúpedes e não bípedes. Muitas crianças, já para 

o fim do seu primeiro ano caminham sobre as mãos e as plantas dos pés, em 

lugar de o fazerem sobre as mãos e os joelhos. 
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Todavia, o bebé de um ano já é capaz duma coordenação mais delicada nas 

suas actividades de comer e de brincar (Gessel, 1979, p.125).  

Está agora a definir uma distinção psicológica difícil - a diferença entre ela 

própria e os outros (Gessel, 1979, p.126). O banho continua a ser ainda uma 

parte favorita da rotina diária. Pode ser dado a qualquer hora do dia que se 

adapte melhor ao programa familiar. A maioria das vezes é ao fim da tarde. 

Nesta idade, a maioria dos bebés preferem tomar banho sentados na banheira 

e já não se mostram absorvidos nas brincadeiras com a água ou na sua própria 

actividade motora. Estão agora interessados na esponja de lavagem, no sabão 

e nos brinquedos flutuantes (Gessel, 1979, p.130).  

Segundo Silva (1985, p.11) o bebé de 10 meses é normalmente móvel - roda 

no chão, rasteja e põe-se de pé, o que lhe permite uma maior exploração do 

meio ambiente. Desde os 5 ou 6 meses que ele manipula os objectos e desde 

os 9 meses que esta manipulação é melhorada pelo desenvolvimento da 

capacidade de preensão entre a ponta do indicador e do polegar. Desde os 8 

meses que é capaz de seguir objectos que caiem. Localiza sons com facilidade 

e imita os que lhe são familiares. 

Neste período que antecede a marcha autónoma, o eixo céfalo-caudal mantém 

uma posição horizontal o que, em certa medida na água favorece o 

deslocamento (Gomes, 1985, p.2).  

 

2.2.4.5. A criança de 18 meses 

 

A criança de 18 meses caminha por uma via de sentido único e essa via, na 

maior parte dos casos, leva a uma direcção exactamente oposta àquela que os 

adultos têm em mente. É difícil a criança prestar atenção quando falam com 

ela, obedecer às ordens que lhe dão, manter-se dentro dos limites razoáveis. E 

é senhora duma vontade extremamente forte. As suas imaturidades no domínio 

motor, adaptador, da linguagem e emocional podem provocar-lhe acessos de 

fúria (Gessel, 1979, p.51).  

Pode haver ocasionalmente períodos curtos de resistência ao banho, cuja 

causa é difícil de determinar (Gessel, 1979, p.151).  
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A criança de 18 meses é muito activa estando sempre a movimentar-se de um 

lado para o outro está constantemente a introduzir variações nos seus 

movimentos, como se andasse a experimentar a versatilidade do seu 

equipamento motor. 

Para andar, sustenta-se numa base larga com os pés bastante afastados e 

corre numa atitude propulsiva, rígida, não possuindo uma posição erecta ainda 

perfeita. O bebé possui um bom repertório de habilidades motoras, como o 

arrastar, puxar, empurrar. Possui também um vocabulário mais vasto de gestos 

expressivos e de curiosos sons, que é apreendido pela observação e pela 

imitação. 

Segundo Silva (1985, p.12) a maior parte das crianças domina a marcha nesta 

altura. Está habitualmente activa e responde vivamente a tudo o que a rodeia. 

A compreensão verbal é bem marcada e repete sons familiares. Vai 

aumentando o seu vocabulário e aprende acerca de novos objectos. 

 

2.2.4.6. A criança de 2 anos 

 

As coisas correm muito melhor em quase todas as áreas de comportamento. 

Uma maior maturidade e uma prontidão serena para fazer aquilo de que é 

capaz, sem tentar teimosamente fazer aquelas coisas que não consegue fazer, 

dão como resultado um equilíbrio bastante bom. A criança está agora segura 

de si, tanto no domínio motor como no domínio da linguagem. Também, 

emocionalmente, a vida parece-lhe mais fácil, e desenvolvem-se nela a 

capacidade de esperar e de suportar frustrações ligeiras ou temporárias, se 

houver necessidade disso (Gessel, 1979, p.51).  

Aos 2 anos rompem os últimos dentes de leite. A criança já deixou de ser bebé, 

embora seja ainda muito imatura, se a compararmos com uma criança de 3 

anos (Gessel, 1979, p.157).  

A água e a lavagem excitam-lhe a curiosidade (Gessel, 1979, p.159). A criança 

está agora a ficar mais interessada em ajudar a lavar-se e pode preferir o 

toalhete da lavagem aos brinquedos do banho. Interessa-se principalmente por 
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lavar as mãos e secá-las, embora não faça lá muito bem nenhuma das duas 

coisas (Gessel, 1979, p.163).  

Segundo Silva (1985, p.12) nesta idade a criança é caracterizada sobretudo 

pela independência que lhe é dada pela marcha e corrida e pela capacidade de 

transpor escadas. Esta independência física é também acompanhada de 

independência mental a qual é mantida pelo contacto diário com os pais. Faz 

coisas de forma autónoma e imita actividades domésticas. Verifica-se isto pelo 

desenvolvimento bem marcado da função simbólica tornando-a capaz de usar 

a linguagem para o conceito de formação, comunicação e expressão das suas 

próprias ideias. 

 

2.2.4.7. A criança de 2 anos e meio 

 

É uma idade de desequilíbrio acentuado. A criança desta idade tende a ser 

rígida e inflexível, ou seja, quer precisamente aquilo que quer e quando ela o 

quer. Todas as coisas têm de estar no sítio que ela considera ser o lugar 

apropriado e tudo tem de ser feito exactamente de determinada maneira. 

Estabelece rotinas apertadas e espera que toda a gente lhes obedeça. É, além 

do mais, dominadora e exigente. É ela quem tem de tomar as decisões e as 

suas necessidades são muito intensas. E, esta idade é, acima de tudo, uma 

idade de extremos e opostos. A criança não tem a capacidade para escolher 

entre alternativas e, assim oscila interminavelmente entre quaisquer extremos 

(Gessel, 1979, p.51).  

A criança de 2 anos e meio acha-se num período de transição. Ela é 

fundamentalmente a mesma criança simpática que era aos 2 anos, e está a 

transformar-se numa agradável criança de 3 (Gessel, 1979, p.167).  

A situação de equilíbrio é instável porque os seus mecanismos inibitórios são 

ainda muito imperfeitos. Além disso, a vida e o ambiente afiguram-se-lhe de tal 

maneira complexos, nesta fase de transição, que a criança é quase obrigada a 

ir por ambas as vias, a experimentar ambas as alternativas, para poder 

descobrir qual é realmente boa (Gessel, 1979, p.168).  
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O banho poderá ser por volta das 19 horas e continua a ser uma das suas 

experiências favoritas. A criança de 2 anos e meio gosta de lidar com as 

situações duma forma um tanto autoritária (Gessel, 1979, p.170).  

Tal como acontece com muitas outras das suas actividades, é a criança quem 

procura dirigir, muito embora seja incapaz de o fazer. Quer ser ela a manobrar 

as torneiras e as válvulas e procura criar um ritual em torno dessas operações 

(Gessel, 1979, p.176).  

 

2.2.4.8. A criança de 3 anos 

 

Para a maior parte das crianças, as coisas tranquilizam-se aos 3 anos, durante 

um curto período. Tanto quanto a criança de 2 anos e meio gostava de opor 

resistência, a de 3 gosta de se conformar. Agora a criança gosta tanto de dar 

como de receber. Gosta de cooperar. Quer agradar. Parece encontrar-se num 

bom equilíbrio, não só com aqueles que a rodeiam, mas também consigo 

própria. As pessoas são importantes para ela e gosta de criar amizades. A sua 

acrescida capacidade de linguagem permite-lhe apreciar a conversa e reagir 

bem a sugestões verbais (Gessel, 1979, p.51).  

O acrescido autodomínio da criança desta idade tem uma base motora. Os 

seus pés são mais firmes e ágeis, caminha em posição erecta e é capaz de dar 

voltas apertadas sem fazer as complicadas manobras que há poucos meses 

fazia. Toda a sua organização motora está mais equilibrada e mais fluida. Já 

não anda com os braços esticados, mas baloiça-os um pouco à maneira do 

adulto. Gosta de subir e descer escadas a correr, mas agradam-lhe também os 

passatempos sedentários que exigem uma delicada coordenação motora 

(Gessel, 1979, p.181). O terceiro ano de vida é também o ano em que os 

esfíncteres do intestino e da bexiga começam a estar sob o domínio voluntário 

da criança (Gessel, 1979, p.158).  

O banho pode continuar a ser à roda das 19 horas. Mostra-se mais uma vez 

interessada em ajudar nos preparativos, mas os seus rituais são muito mais 

rígidos. Estão a transformar-se numa cooperação mais ajustada (Gessel, 1979, 

p.184).  



23 
 

Toda esta dimensão de expressão é possível por intermédio da marcha e da 

palavra. Estas duas aquisições sociais encaminham a criança para a sua 

autonomia. A sensação e o prazer da autonomia, experimentado a partir dos 3 

anos, têm uma elevada importância na formação da autoconfiança da criança 

(Fonseca, 1977, p.28). 

 

2.2.5. Desenvolvimento motor da criança 

 

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

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

bebé, a satisfação da sua necessidade de movimento é tão importante e tão 

vital quanto a satisfação das suas outras necessidades primárias ou 

fundamentais (Decker, 1996, p.8).  

Na perspectiva de Neto (1995) o desenvolvimento motor pode ser encarado 

como um processo extenso, mais ou menos contínuo, desde o nascimento até 

à idade adulta, seguindo uma determinada sequência de modificações. Estas 

transformações diferem de indivíduo para indivíduo, quanto ao momento da 

evolução em que ocorrem, mas não quanto à sequência pela qual se sucedem. 

Como área de estudo, trata-se de uma área que analisa as modificações das 

competências motoras humanas desde o nascimento até à idade adulta, os 

factores que intervêm nessas mudanças, assim como a relação com outros 

âmbitos do comportamento (Keogh, 1977 citado por Ruiz, 1987, p.128).  

Como processo pessoal, esta definição podia aplicar-se à forma como se 

manifestam, no ser humano, estas mudanças (Ruiz, 1987). Deste modo, uma 

consequência básica para a estimulação do desenvolvimento motor das 

crianças consiste em proporcionar-lhes espaço suficiente e liberdade de 

movimento, bem como propiciar um ambiente que corresponda às suas 

necessidades (Meinel, 1984, p.286).  

Para melhor compreendermos as questões relativas a esta área de 

desenvolvimento, parece-nos importante, partir do conceito de motricidade, 

bem como de uma breve caracterização do desenvolvimento motor e 

psicomotor. 
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2.2.5.1. Conceito de motricidade 

 

O movimento é uma experiência elementar da criança. Segundo Neto (1984, 

p.9), a motricidade ou acção de mover, significa a tendência natural de todo o 

ser vivo manifestar o desejo progressivo de ocupar espaço, desenvolver 

experiências e descobertas corporais e utilizar o seu meio natural para uma 

melhor identificação e imitação do real.  

A aprendizagem do movimento vai mais além da mera aquisição de 

competências motoras, ocasiona também vivências emocionais e cognitivas, 

isto é, vivências que fomentam o campo intelectual. Através da sua aptidão 

motora a criança desenvolve o poder de observação, a criatividade, a 

capacidade de coordenação e, deste modo, o sentido de equilíbrio, do espaço 

e do tempo (Diem, 1975).  

Se considerarmos tanto o meio terrestre como o aquático, como meios 

potenciadores de aprendizagem, constatamos que a evolução da motricidade 

se manifesta de forma distinta em cada um deles. Neste contexto, Sarmento 

(1979, p.60) esclarece que enquanto a motricidade em terra evolui de uma 

postura horizontal para uma postura vertical (bípede), a motricidade na água, 

pelo contrário, evolui de uma postura mais ou menos vertical, para uma postura 

horizontal.  

 

2.2.5.2. Características do desenvolvimento motor 

 

Feldman et al. (2001) e Neto (1995), referem que antes e após o nascimento, o 

desenvolvimento motor se verifica de acordo com três princípios fundamentais: 

(i) Princípio céfalo-caudal – princípio segundo o qual o desenvolvimento 

ocorre na direcção cabeça-pés, ou seja, as partes superiores do corpo (cabeça, 

cérebro e olhos) desenvolvem-se antes das partes inferiores; 

(ii) Princípio próximo-distal - princípio segundo o qual o desenvolvimento 

ocorre de dentro para fora, ou seja, as partes do corpo mais próximas do centro 

desenvolvem-se antes das extremidades (cabeça e tronco antes dos membros 

superiores e inferiores); 
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(iii) A criança aprende primeiro competências simples para posteriormente as 

combinar em sistemas de acção progressivamente mais complexos, os quais 

permitem um leque mais alargado e mais preciso de movimentos e um maior 

controlo do ambiente. Neto (1995, p.13), relativamente a este princípio, 

acrescenta ainda que a actividade motora evolui dos movimentos simples para 

movimentos mais complexos, devido a um processo de desenvolvimento do 

tónus muscular e da criação de novas ligações neurológicas (com base na 

mielinização progressiva do cerebelo). No entanto, ressalva que é necessário 

não esquecer que esta evolução não é rigorosa em termos de tempo de 

ocorrência das modificações, mas em termos de sequência dessa ocorrência. 

De acordo com Bee (1996, p.94), o recém-nascido (definido por Feldman et al. 

em 2001, como sendo o bebé desde o nascimento até às quatro semanas de 

vida) não consegue segurar a cabeça, ainda não consegue coordenar o olhar 

com o movimento da mão, e ainda não consegue rolar, nem se sentar. Essas 

habilidades surgem muito gradualmente nas primeiras semanas. Com cerca de 

um mês o bebé consegue levantar o queixo do chão ou do colchão e aos dois 

meses começa a tentar alcançar, com as mãos, os objectos mais próximos.  

Da mesma forma, em 1984 Meinel, refere que o recém-nascido ainda não 

consegue levantar a cabeça, e apenas é capaz de se virar um pouco de lado, 

quando deitado em decúbito dorsal ou ventral. Adverte ainda que ele necessita 

de total auxílio e da protecção por parte do seu meio ambiente humano. 

Dos poucos movimentos que a criança dispõe no momento do nascimento 

destaca-se a respiração, o choro, o sugar e o engolir (Meinel, 1984). De acordo 

com o mesmo autor, as formas de movimento mais importantes que se 

aprimoram e que também são adquiridas entre o primeiro e o terceiro ano de 

vida são: o andar, subir, equilibrar, saltar de um plano superior, correr, saltitar e 

saltar, gatinhar, rodar, rolar, empurrar, puxar, trepar, pendurar e balançar, 

carregar, indícios do pegar e diferentes formas de lançar. Assim, designa este 

período do desenvolvimento motor, como a fase de apropriação de múltiplas 

formas de movimento. As particularidades específicas da direcção do 

movimento nesta fase evolutiva expressam-se em movimentos fracos em 

potência, lentos em velocidade e, na abrangência espacial, geralmente curtos e 
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pequenos. De igual modo, a capacidade de equilíbrio destas crianças ainda 

está pouco desenvolvida, verificando-se a presença de movimentos colaterais. 

O ritmo e a fluência dos movimentos são fracamente expressos, e a pouca 

elasticidade e constância de movimento, bem como a dificuldade em coordenar 

diferentes movimentos está patente. 

Outros autores (J. Fontanelli e M. Fontanelli, 1985, pp.18-19) sugerem que 

após o nascimento as crianças se dividem em grupos, de acordo com as suas 

necessidades motoras e as suas fases de aquisições motoras. Os autores 

mencionados estabelecem uma relação entre as características do 

desenvolvimento motor verificadas no meio terrestre e o tipo de estimulação 

propício ao meio aquático (conforme Quadro 4). 

 

Quadro 4. Comparação entre o desenvolvimento motor no meio terrestre e o tipo de 
estimulação no meio aquático (de acordo com J. Fontanelli e M. Fontanelli, 1985). 

Fases 
Idade 

(meses) 

Meio terrestre 

(caracterização) 

Meio aquático  

(Tipo de estimulação) 

1ª  0 - 3 

Fase da descontracção, do 

alongamento e da aquisição de 

postura 

Água quente e relaxamento 

2ª  3 - 6 
Preparação para a posição de 

sentado 

Estimulação da musculatura 

dorsal através da postura 

horizontal da natação 

(sustentação da cabeça) 

 

3ª  6 -12 

Movimentação global, aquisição 

da posição de sentado e 

preparação para a posição de pé 

Exercício global através da 

actividade no meio aquático 

4ª 
9 -15 

> 15 

Período de jogos e consolidação 

da postura bípede, bem como a 

preparação para a 

independência 

 

Elemento lúdico natural (água) 
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Em síntese, como defende Neto (1995, p.14), os músculos estriados, 

responsáveis pelos movimentos voluntários, desenvolvem-se a uma velocidade 

baixa durante a infância, pelo que a acção coordenada e voluntária será 

impossível enquanto estes músculos não estiverem maturacionalmente 

prontos.  

 

2.2.5.3. Características do desenvolvimento psicomotor 

 

Na perspectiva de Fonseca (1977, p.39) toda a arquitectura móvel que é 

responsável pela construção do acto motor, não significa a soma de inúmeras 

contracções musculares que o concretizam. O movimento está ligado e 

reciprocamente condicionado às esferas do desejo e do querer. 

Por sua vez, Patrício (1997) define psicomotricidade como a resposta ou acção 

motora do nosso corpo conforme a nossa personalidade, desejos, 

necessidades e projectos. Portanto, a psicomotricidade de uma criança, não é 

igual à de outra. A acção motora por si só, não existe, pois representa sempre 

um desejo particular de cada um. 

Quando falamos em desenvolvimento motor, nesta etapa, estamos a falar de 

psicomotricidade e quem se ocupa pedagogicamente deste desenvolvimento é 

a educação psicomotora (Franco, 1996, p.5). De acordo com este autor, a 

educação psicomotora pretende adequar e adaptar a criança ao meio, 

utilizando o corpo como instrumento e referência, para desta forma se 

conhecer e desenvolver a si próprio, conhecer e entrar em relação com o 

mundo dos objectos, da realidade das coisas e conhecer e entrar em relação 

com os demais. 

Na perspectiva de Flores (2000) o desenvolvimento psicomotor da criança é 

um processo contínuo, que depende da maturação e mielinização do sistema 

nervoso central, cuja sequência é igual em todas as crianças, mas com um 

ritmo extremamente variável. Deste modo, desde os movimentos mais 

rudimentares ou reflexos até à organização mais estruturada do movimento 

transcorrem uma série de aquisições de capacidades motoras, as quais 

permitem um processo de adaptação e domínio do próprio corpo e do ambiente 
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que o rodeia. A criança será capaz de utilizar as suas capacidades motoras 

como meio de comunicação e conhecimento de si mesmo (Cárdenas et al., 

1998, p.21).  

Em 1997, Santos, destaca alguns momentos do desenvolvimento psicomotor 

que considera marcantes e que, na sua perspectiva, podem exercer influência 

sobre o processo de adaptação ao meio aquático. Entre eles: a aquisição da 

marcha autónoma, o desenvolvimento da coordenação óculo-manual, do 

equilíbrio e da noção de esquema corporal. Alguns deles serão alvo de 

referência nos subcapítulos seguintes. 

 

2.3. Desenvolvimento cognitivo da criança 

 

De Paula e Moreno (2005) e Feldman et al. (2001) realçam a importância da 

teoria dos estádios, baseada no modelo de desenvolvimento cognitivo de 

Piaget. Esta sustenta o princípio de que na etapa infantil ocorrem dois estádios 

de desenvolvimento cognitivo, o estádio sensório-motor (dos 0-2 anos) e o 

estádio pré-operatório (dos 2-7 anos). Na primeira fase que ocorre entre o 

nascimento e os dois anos de idade, o bebé ao relacionar-se com o meio 

através do movimento, organiza e estrutura o seu conhecimento da realidade 

que o rodeia. Também é durante este estádio que as crianças gradualmente 

desenvolvem a permanência do objecto, isto é, a consciência que um objecto 

ou uma pessoa continuam a existir mesmo quando já não é visível (Feldman et 

al., 2001, p.201). É considerada a etapa da inteligência sensório-motora. Nesta 

fase, para De Paula e Moreno (2005), através das aulas de actividades 

aquáticas para bebés, a criança aprende a distinguir diversos objectos, 

espaços e pessoas. Na segunda fase, aproximadamente entre os dois e os 

sete anos, tendo como base as representações sensório-motoras, a criança 

consegue antecipar os acontecimentos. Entre os progressos cognitivos 

identificados nesta fase, encontra-se a função simbólica, a compreensão das 

identidades, a compreensão da causa e efeito, a capacidade para classificar e 

a compreensão do número (Feldman et al., 2001, p.312). É designada a etapa 

da inteligência pré-operatória. De Paula e Moreno (2005) sugerem que neste 
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período do desenvolvimento, nas classes de actividades aquáticas, a criança 

possa perceber o movimento dos quatro membros propulsores.  

A aquisição da linguagem é também um aspecto crucial do desenvolvimento 

cognitivo (Feldman et al., 2001, p.228). 

 

2.4. Desenvolvimento psicossocial da criança 

 

Segundo Feldman et al. (2001, p.234) apesar de os bebés partilharem, desde o 

início, padrões comuns de desenvolvimento, revelam personalidades 

diferentes, as quais reflectem influências inatas e ambientais. A partir da 

infância, o desenvolvimento da personalidade está entrelaçado com as 

relações sociais. 

As bases do desenvolvimento psicossocial incluem as emoções, o 

temperamento e as experiências com os pais nos primeiros tempos de vida 

(Feldman et al., 2001, p.272). 

Apesar dos pais exercerem uma influência fundamental na vida da criança, as 

relações com outras crianças, quer em casa, quer no exterior, são também 

importantes, a partir da infância (Feldman et al., 2001, p.263). 

Quadro 5. Principais aspectos do desenvolvimento psicossocial do nascimento aos 36 
meses (adaptado de Feldman et al., 2001, p.234). 

Idade aproximada 

(meses) 
Características 

0 – 3 
Os bebés estão abertos à estimulação. Começam a revelar 

interesse e curiosidade e sorriem facilmente às pessoas. 

3 – 6 

Os bebés são capazes de antecipar o que vai acontecer e 

sentem desapontamento quando tal não se verifica, 

demonstrando-o ficando zangados ou agindo com cautela. Eles 

sorriem, vocalizam e riem com frequência. É um período de 

despertar social e de trocas recíprocas precoces entre o bebé e 

a figura parental. 

6 – 9 

Os bebés envolvem-se em “jogos sociais” e tentam obter 

respostas das outras pessoas. Eles “falam”, tocam e lisonjeiam 

outros bebés para levá-los a responder. Exprimem emoções 
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diferenciadas, revelando alegria, medo, raiva e surpresa. 

9 – 12 

Os bebés estão extremamente preocupados com a sua figura 

parental principal, poderão revelar medo de estranhos e agir 

com desânimo em situações novas. Por volta do ano de idade, 

comunicam mais claramente as suas emoções, revelando 

estados de humor, ambivalência e gradações de emoções. 

12 – 18 

As crianças pequenas exploram o seu ambiente, utilizando as 

pessoas às quais estão mais vinculadas como base segura. À 

medida que dominam o ambiente, tornam-se mais confiantes e 

mais ávidas de se afirmarem.  

18 – 36 

Algumas vezes as crianças pequenas ficam ansiosas porque 

compreendem agora quanto têm de se separar da sua figura 

parental. Elas tomam consciência das suas limitações através 

da fantasia e do jogo e pela identificação com adultos. 

 

Segundo Santos e Veloso (2000) o bebé é o ser dependente. As figuras 

parentais assumem um estatuto de suprema importância. O contacto corporal é 

um meio privilegiado de comunicação. O choro significa que algo não está 

bem, que o bebé perdeu o seu equilíbrio no sentido homeostático, podendo 

significar dor, fome, sono ou desadaptação. 

  

2.5. Adaptação da criança ao meio ambiente 

 

Com base no que foi anteriormente descrito, podemos concluir que o 

movimento é para a criança uma ajuda elementar na exploração do seu meio 

ambiente (Diem, 1975).  

Tal como defende Neto (1984, p.9), a actividade motora e a sua evolução, 

dependem em grande parte da riqueza das estimulações provenientes do meio, 

e das condições que são oferecidas em espaços físicos e humanos, de modo a 

permitir a relação funcional, afectiva e intelectual.  

O bebé e o ambiente formam um sistema interligado e o desenvolvimento 

resulta desta interacção (Feldman et al., 2001). 
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2.5.1. O esquema corporal 

 

Capon (1989, p.4) refere que a imagem ou esquema corporal é o conceito 

individual de corpo e das suas partes. Envolve a percepção da estrutura física 

do corpo e a forma como o seu todo e as partes, que o constituem, se podem 

mover. Se a criança não conhece, nem se compreende a si própria como um 

ser individual, terá dificuldade em usar o seu corpo de forma controlada e 

confortável. É necessariamente, pela actividade e pela exploração de novas 

experiências que se estabelece o conhecimento do corpo. 

De acordo com Del Castillo (2004, p.5) o nosso corpo, que é o suporte físico do 

nosso ser, sofre alterações ao longo dos vários anos de crescimento. As 

proporções corporais do recém-nascido são totalmente diferentes das do adulto 

e, para além disso, modificam-se a um ritmo vertiginoso durante a infância. 

Esta modificação constante exige, por parte da criança, uma contínua 

adaptação das soluções motoras que vai descobrindo, bem como dos 

movimentos que vai dominando. 

 

2.5.2. A imitação 

 

Para Fonseca (1977, p.28) a imitação é uma forma de actividade que parece 

implicar de uma maneira incontestável relações entre o movimento e a 

representação. A criança esboça o movimento já em a relação a algo exterior a 

si próprio, os movimentos deixam de responder imediatamente a uma 

necessidade impulsiva, para se ajustarem às situações exteriores.  

Os processos de aprendizagem motora das crianças mais pequenas são 

largamente baseados na sua expressa necessidade de imitação, ocorrendo 

principalmente sob este aspecto (Meinel, 1984). 

De uma forma geral, a imitação dos movimentos e gestos das mãos de outra 

pessoa ou das suas acções com objectos parece aperfeiçoar-se durante os 

meses da infância, tendo início entre o primeiro e segundo meses de vida. Este 

aspecto torna-se relevante na medida em que permite perceber até que ponto 
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o bebé é capaz de aprender por modelagem, nomeadamente, dos pais, 

familiares, professores e até mesmo de outras crianças e adultos.  

A criança repete nos seus jogos as impressões que acaba de viver. Ela 

reproduz e imita. Para as mais novas, a imitação é a regra dos jogos, a única 

que lhes é acessível, enquanto não puderem ultrapassar o modelo concreto, 

vivo, para atingir a ordem abstracta (Wallon, 1968, p.89).  

A imitação, depois de ser uma simples repetição, estabelece um sistema de 

ligações perceptivo-motoras e projecta-se numa reacção convergente. Por 

intermédio de reacções convergentes, a mesma situação pode provocar, 

simultaneamente, a mesma acção em vários indivíduos (Fonseca, 1977, pp.27-

28).  

 

2.6.Adaptação da criança ao meio aquático 

 

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

medo desapareça e a atracção se mantenha (Sarmento, 1979, p.58). Quando 

falamos de motricidade humana, não nos podemos esquecer que esta não se 

pode entender fora do contexto espácio-temporal em que ocorre. Apesar da 

nossa enorme capacidade de adaptação nos permitir aprender em qualquer 

meio envolvente, o espaço característico da motricidade humana é o terrestre. 

O espaço aquático é próprio dos mamíferos aquáticos, que sofreram 

adaptações úteis para nele sobreviver. Para que entre o repertório das 

condutas incipientes (motricidade rudimentar) da criança apareçam respostas 

adaptadas ao meio aquático é imprescindível que exista a possibilidade de 

experimentar o referido meio (Del Castillo, 2004, p.9). 

 

2.6.1.Razões para a adaptação da criança ao meio aquático 

 

Em termos genéricos podemos afirmar que as razões apontadas para a 

adaptação da criança ao meio aquático, apresentam um quadro bastante 

diverso na perspectiva de diferentes autores. Se por um lado alguns colocam a 

tónica no carácter de continuidade das sensações vivenciadas no meio intra-
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uterino (Onofre, 1996; Patrício, 1997; Santos et al., 1998), outros sugerem o 

desenvolvimento psicomotor como fundamento para este tipo de adaptação, 

considerando ainda o meio aquático como contexto privilegiado de interacção 

parental (Neto, 1999). 

Por outro lado, Sarmento (2001, p.20) defende que em termos de segurança, 

educação e desenvolvimento infantil, o meio aquático possibilita uma actividade 

que deve merecer uma atenção particular por parte dos educadores. 

Fundamentando o valor educativo das actividades aquáticas, Raposo (1981, p. 

42) afirma que o meio aquático cria novas sensações, modifica o equilíbrio 

abrindo um largo campo de experiências à capacidade motora sob o efeito de 

uma certa ausência de gravidade.  

Na realidade a consciência que temos da posição dos nossos segmentos no 

espaço é nitidamente perturbada na água, pelo facto de a força da impulsão vir 

modificar as nossas sensações proprioceptivas (Raposo, 1981, p.46). É 

também graças aos nossos órgãos dos sentidos, o tacto e a visão em 

particular, que se remodelará um esquema corporal adaptado ao elemento 

líquido. Este esquema corporal é, com efeito, constituído na base das 

impressões tácteis, cinestésicas e visuais (Raposo, 1981, p.46).  

Segundo alguns autores, a criança possui condições específicas que lhe 

permitem uma aprendizagem da natação, isto é, a criança tem capacidade de 

se adaptar a um novo meio e de vir a dominá-lo. Esta concepção de domínio 

do meio aquático caracteriza-se pela noção de saber nadar, isto é, resolver os 

problemas levantados por novas situações de equilíbrio, respiração e 

locomoção - propulsão (Raposo, 1981, p.33).   

Para Sarmento (2001, p.22) saber nadar significa adquirir confiança e auto 

segurança sempre que se está na água, pressupondo a aquisição de 

competências que permitirão desempenhos específicos em campos de 

aplicação de actividade física e desportiva relativamente ao meio aquático. 

Na piscina o corpo do bebé experimenta diferentes posições, explora todo o 

meio aquático, em diversas direcções, experiencia situações de antes e depois 

para elaborar a noção temporal, tem muitos estímulos auditivos, tácteis e 
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cinestésicos, através de materiais, sons, vozes e da própria água, 

desenvolvendo o seu esquema corporal (Velasco, 2001). 

O meio aquático proporciona à criança novas vivências e capacidades de 

adaptação, de tal modo que ela se depara com a oportunidade de, através das 

suas experiências aquáticas, estruturar o seu esquema corporal 

simultaneamente nos dois meios, terrestre e aquático (Gomes, 1985, p.6).  

Em síntese, e na perspectiva de Gomes (1985), como educadores devemos 

então empenhar-nos para que o desenvolvimento psicomotor da criança se 

leve a cabo em todos os meios e situações apropriadas e enriquecedoras. 

Assim, devemos ter em conta, que não se dispense o meio aquático como 

meio de educação.  

 

2.6.2.O momento da adaptação da criança ao meio aquático 

 

De acordo com Fernandes (2004, p.2), a natação para bebés (N.B.) destina-se 

aos bebés nos três primeiros anos de vida, mas não existe consenso 

relativamente à idade para começar. A revisão dos estudos que abordam este 

aspecto, permitiu concluir que, quando se fala de momento para a adaptação 

da criança ao meio aquático, as opiniões não são consensuais. No entanto, o 

período mais apontado encontra-se entre os 2 e os 6 meses de idade, com 

particular incidência para o período dos 6 meses, fundamentado pelo facto da 

criança nesta idade apresentar um sistema imunitário mais forte, a vacinação 

mínima administrada, uma maior capacidade de controlo postural e um sistema 

mais eficaz em termos de termorregulação.   

Na mesma linha Flores (2000) refere que do ponto de vista do desenvolvimento 

psicomotor, a melhor idade para iniciar as aulas de adaptação ao meio 

aquático é a partir do momento em que a criança alcança o controlo cefálico 

adequado, que apesar de muito variável, em média ocorre aos 6 meses de 

idade. 

Mais especificamente, podemos afirmar que Diem et al. (1974) apontam os 2 

meses como o momento para iniciar esta adaptação. Os 3 meses são 

apontados por J. Fontanelli e M. Fontanelli (1985), Patrício (1997) e Velasco 
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(2001). Santos (2003) e Zulietti e Sousa (2002) defendem que os 4 meses 

como altura mais indicada para iniciar este tipo de programas. Já Del Castillo 

(2004) aponta o período entre os 4 e os 6 meses de idade como o momento 

ideal para iniciar esta actividade. Finalmente, K.McKay e R.McKay (2005) 

estabelecem os 6 meses, para o início desta adaptação, justificando que, nesta 

fase, o bebé já terá um historial clínico, a força da sua cabeça e pescoço já 

melhorou e o seu nível de atenção e agilidade aumentou. 

 

2.7. A Natação para Bebés 

 

Segundo Velasco (1994), em 1939, na Austrália, Myrtha McGraw, mostrou que 

recém-nascidos podiam realizar movimentos na água, surgindo assim um dos 

primeiros trabalhos com bebés na área da natação, no mundo.  

Na mesma linha, Sarmento e Montenegro (1992) referem que o reflexo do nado 

automático foi descoberto por Myrtha McGraw (1935,1939), mas manifesta-se 

só em crianças de muito baixa idade, normalmente até aos seis meses, 

caracterizado pela extensão e flexão dos braços e pernas e com o 

acompanhamento de torção lateral do tronco, quando a criança é colocada na 

água. Contudo, a criança ainda é incapaz de levantar a cabeça com a intenção 

de inspirar.  

A partir de 1960, em vários países do mundo, registou-se o trabalho de 

algumas pessoas que realizaram experiências, muitas vezes com os seus 

próprios filhos, porém, a maioria sem cunho científico. No entanto, de acordo 

com Luz (1999) alguns estudos foram decisivos e muito significativos para a 

credibilidade e evolução da N.B. em todo o mundo.  

Velasco (1994) refere que na França também se deu início à estimulação 

precoce no meio líquido, através do Professor do Instituto Nacional de 

Desporto, Jacques Vallet, o qual efectuou estudos prévios antes de iniciar os 

bebés na água.  

Na Alemanha, em 1967, Bresges e Diem (na Escola Superior de Esportes de 

Colônia), efectuaram uma pesquisa científica sobre as influências da natação 

no recém-nascido e sobre o seu desenvolvimento psicomotor. 
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Patrício (1997), relata que em França, Espanha, Inglaterra e E.U.A. esta 

actividade encontra-se francamente mais evoluída em termos de implantação e 

organização através das Federações e Associações de cada um destes países.  

É, pois, natural que alguns técnicos de natação apoiados por estas e outras 

experiências e nos conhecimentos disponíveis, procurassem desenvolver 

métodos para ensinar bebés a nadar (Carvalho, 1994). 

No que se refere, em concreto, ao nosso país, Santos et al. (1998) 

consideraram que a N.B. como uma área nova da natação em Portugal, à qual 

se tem vindo a assistir a um grande e rápido crescimento. 

Também Flores (2000) é da opinião que as actividades aquáticas com bebés 

são cada vez mais populares em Portugal. A procura por parte dos pais tem 

vindo a aumentar, uma vez que se trata de uma actividade muito divertida, com 

vantagens para a saúde e bem-estar das crianças. 

Por outro lado Fernandes (2004, p.9) conclui que apesar da N.B. já não ser 

uma actividade recente e da adesão ter vindo a aumentar significativamente 

nos últimos anos, os estudos científicos actuais realizados sobre esta são 

escassos e, portanto, ainda não se estabeleceu uma opinião consensual e 

fundamentada a seu respeito. 

 

2.7.1. O que é a Natação para Bebés 

 

Del Castillo (2004, p.10) define a motricidade aquática como um subconjunto 

da motricidade humana, que é determinada pelas próprias características do 

meio físico, água, e pelas características próprias do ser humano, que sendo 

terrestre, é capaz de aprender e dar as respostas que este outro meio exige. 

Na perspectiva de Franco (1996, p.1) trata-se de um conjunto de acções 

realizadas num espaço aquático, que se podem reunir num programa com 

objectivos concretos adaptados à idade e características da ou das pessoas 

que o realizam. Este autor defende a denominação Actividades Aquáticas na 1ª 

infância, em detrimento da expressão N.B.. 

Na opinião de Sarmento (1994), a chamada N.B. não pode, nem deve, permitir-

se à leviandade de ser um chapinheiro mais ou menos colectivo. Ela tem um 
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objectivo e uma metodologia próprias. Ela possui uma responsabilidade 

individual (de quem a pratica e de quem a orienta), mas sobretudo uma 

responsabilidade individual. Para Sarmento (2001, p.41) a N.B. aparece então 

com a intenção de proporcionar uma experiência motora no meio aquático que 

facilite, tão cedo quanto possível, uma experiência sensorial e psicomotora, 

facilitadora do desenvolvimento pessoal e social.  

Para Fernandes (2004, p.2), em oposição às aulas de natação centradas no 

ensino/aprendizagem das técnicas de nado, a N.B. visa, não que estes 

aprendam a nadar, o que apenas é possível a partir dos três anos, pois só 

então possuem um controlo motor que lhes permite coordenar os movimentos, 

mas sim a sua adaptação ao meio aquático e a promoção do seu 

desenvolvimento motor, cognitivo e afectivo/social. 

Neste contexto, e dada a sua grande especificidade, esta actividade deve 

reunir determinadas condições, nomeadamente, uma piscina com 

características específicas (Sarmento, 1994, p.3) e um acompanhante, 

preferencialmente pai ou mãe (Sarmento, 1994, p.3). Caracteriza-se também 

por ter um objectivo e uma metodologia próprios (Sarmento, 1994, p.3) e impõe 

ao técnico de N.B. um perfil característico, de forma a se adequar a esta 

actividade (Santos, 1997, p.5).  

 

2.7.2. Objectivos da Natação para Bebés  

 

Os estudos realizados neste campo de acção apresentam tendências bastante 

distintas no que toca aos seus objectivos. Se, por um lado, alguns autores 

defendem que a N.B. se trata de uma actividade cuja importância reside no 

facto de permitir uma evolução ao nível da coordenação motora e o 

desenvolvimento de skills cognitivos e sociais (O’ Brien et al., 1983), outros, 

realçam, sobretudo, a questão do salvamento e segurança física das crianças 

(Sarmento & Montenegro, 1992). 

Já Patrício (1996) defende que a água vai ser o meio líquido que vai envolver o 

bebé, transportando-o assim, a uma lembrança ou a uma sensação já sua 
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conhecida, ou seja, ao líquido amniótico e à mesma ausência de gravidade, 

aquando da sua estadia no saco amniótico. 

Outros autores, como é o caso de Sarmento (1995), defendem que, a 

adaptação ao meio aquático para a criança é muito importante, e embora 

pareça que durante a sua gestação está adaptada ao meio uterino, constituindo 

assim uma vantagem relativamente à adaptação ao meio aquático da criança 

após o nascimento, tal poderá induzir em erro. Segundo este autor, de facto, a 

criança está adaptada ao meio uterino, mas como meio de sustentação 

biológico, no qual recebe tudo o que necessita para o seu crescimento e 

desenvolvimento. 

Em síntese, os dados da bibliografia apresentam diferentes perspectivas 

relativamente a este domínio. Existem alguns clichés relativamente à N.B. que 

ao longo da revisão da literatura tentaremos desmistificar. 

2.7.2.1. Objectivos gerais  

 

Tradicionalmente as aulas de natação são centradas no ensino-aprendizagem 

das técnicas formais de nado, de partida e de viragem (Barbosa, 1999b). 

Pretende-se nesta primeira etapa que o aluno adquira uma disponibilidade 

comportamental que lhe permita uma resposta às situações criadas. Não se 

pretende a adaptação a condições estereotipadas ou a uma técnica-padrão 

(Raposo, 1981; Carvalho, 1994). Como defende Barbosa (1999a) antes das 

aulas de natação se centrarem nestes conteúdos é necessário que os alunos 

adquiram um conjunto de habilidades, comportamentos e conhecimentos 

específicos do meio aquático.  

Assim, para Le Camus (1993), Ahr (s.d.), Santos e Veloso (2000), Sarmento 

(2001) e Fernandes (2004) a experiência motora no meio aquático é um 

processo global de adaptação que visa, essencialmente, desenvolver as 

competências de autonomia. Mas visa, também, atingir o próprio ambiente 

familiar, na medida em que o/a pai/mãe tem de seguir a evolução adaptativa da 

criança (Sarmento, 2001, p.94). 

Na perspectiva de Del Castillo (2004, p.17) a actividade aquática infantil tem 

um valor fundamentalmente educativo. A água oferece novas oportunidades de 
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movimento, de conhecimento e de sensação, que vividas na presença de 

pessoas de referência e a adaptadas a cada idade, podem constituir uma fonte 

de satisfação permanente. Para esta autora, os objectivos de um programa de 

actividades aquáticas devem ser a aquisição, consolidação e combinação das 

habilidades motoras aquáticas básicas. Por outras palavras, permitir que a 

criança descubra, explore e experimente as múltiplas possibilidades de 

movimento que a água lhe proporciona, e que vá adaptando as suas respostas 

à medida que os objectivos a atingir se complexificam, bem como as condições 

de realização. 

Para Santos e Veloso (2000) proporcionar à criança este tipo de actividade, 

supõe colocar outros objectivos para além da importante adaptação ao meio 

aquático, tomando em consideração a promoção do seu desenvolvimento 

motor, cognitivo e social. 

De acordo com De Paula e Moreno (2005, p.53) com um programa de 

actividades aquáticas para bebés, a criança adquirirá um conjunto de 

comportamentos que, no máximo, vão permitir que não tenha receio de colocar 

a cara na água sem respirar e que seja capaz de manter a flutuação, 

bloqueando a respiração, até que alguém apareça em seu auxílio.  

Santos (2003) defende que muito mais importante do que ensinar o bebé a 

nadar, as aulas de adaptação ao meio aquático devem estar estruturadas de 

forma a promoverem na criança: prazer e satisfação em estar na água e 

combater o medo da água (muitas vezes incutida pelos próprios pais); 

desenvolvimento das suas capacidades e noção dos próprios limites; 

desenvolvimento da sociabilidade e promoção de momentos recreativos e 

afectivos entre pais e filhos; aquisição de um repertório motor e emocional 

relativamente ao meio aquático, que lhe poderá salvar a vida.  

Em termos genéricos podemos afirmar que quando falamos de objectivos da 

N.B., a literatura aponta um leque bastante diversificado relativamente aos 

mesmos, no entanto, nem sempre os designando desta forma, inserindo-os, 

por vezes, em diversas categorias, como é o caso de Barbosa em 1999b, que 

trata em particular esta temática, e que divide este tipo de objectivos em três 

categorias: psicomotores, cognitivos e sociais. 
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Em síntese, da revisão dos estudos, que abordam esta temática, emergem 

alguns objectivos que parecem ser consensuais e que envolvem diferentes 

áreas: 

(i) Promover a segurança física do bebé face à água; 

(ii) Desenvolver a percepção do perigo face à água; 

(iii) Estimular o desenvolvimento motor; 

(iv) Promover o desenvolvimento cognitivo;       

(v) Promover o desenvolvimento sócio-afectivo;      

(vi) Desenvolver a autoconfiança;     

(vii) Desenvolver a autonomia no meio aquático; 

(viii) Desenvolver a autonomia de uma forma geral;      

(ix) Promover a saúde;       

(x) Criar um espaço lúdico.                                                                                                                                                                           

 

2.7.2.2. Objectivos específicos  

 

No que se concerne a objectivos específicos, após análise de alguns trabalhos 

realizados neste âmbito podemos categorizá-los do seguinte modo:   

(i) Estimular os reflexos primitivos do bebé; 

(ii) Reforçar a estimulação da:                         

a. Flutuação dorsal;   

b. Imersão;   

c. Respiração; 

d. Flutuação dorsal sem qualquer auxílio; 

e. Imersão/respiração (em profundidade);  

(iii) Estimular o deslocamento vertical e horizontal: 

a. Com o auxílio dos pais; 

b. Com material auxiliar;      

(iv) Realizar mergulhos na posição de sentado;  

(v) Executar saltos da posição de pé;   

(vi) Efectuar saltos variados;                                                               
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(vii) Promover o desenvolvimento da socialização;  

(viii) Promover a realização de jogos em grupo;    

(ix) Estimular a autonomia afectiva em relação aos pais; 

(x) Estimular a autonomia na água em relação aos pais;   

(xi) Promover a aquisição de propulsão rudimentar, para atingir a superfície; 

(xii) Fomentar a aquisição de regras de funcionamento direccionadas 

especificamente para o relacionamento das crianças;     

(xiii) Promover a aquisição de equilíbrio e propulsão rudimentares, dorsal e 

ventral.                                                                                    

2.7.3. A importância da natação para o desenvolvimento do bebé  

 

Muitos autores partilham da opinião de que a água é um excelente agente 

educativo a diversos níveis.  

Podemos dizer que o conhecimento do meio aquático desenvolve processos 

que se traduzem por aquisições corporais, que reflectem a acomodação e o 

ajustamento às invariáveis do meio físico água (Sarmento, 2001, p.94). 

Quando abordada de uma forma didáctica e apropriada, a N.B.  proporciona 

inúmeros benefícios, incluindo a alegria ilimitada, um aumento da auto-estima e 

da confiança. Fortalece o desenvolvimento físico e pessoal do bebé, dando 

origem a uma criança feliz, saudável e bem adaptada (K.McKay e R.McKay, 

2005, p.9). Estes autores apontam uma enorme variedade de benefícios 

resultantes da prática da N.B., agrupando-os em benefícios emocionais, sociais 

e físicos, incluindo nestes últimos a segurança pessoal. 

Por outro lado Santos (2001, p.134), nas conclusões do seu estudo, destaca a 

importância ao nível de diversas áreas, como o desenvolvimento da criança, da 

família, da saúde e da criação de hábitos saudáveis para a vida. 

De Paula e Moreno (2005, p.56), por seu lado, referem que a água proporciona 

a sensação de ausência de gravidade, ao mesmo tempo que apresenta uma 

enorme variedade de novos movimentos que não se poderiam realizar fora 

desta. Essa experiência ajuda a explorar a mobilidade, levando a um melhor 

desenvolvimento neuromotor, ao mesmo tempo que se experimentam um 

grande número de novas sensações importantes. De igual modo, Salles e 
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Mataruna (2006, p.2) consideram que a prática de actividades aquáticas 

aumenta as possibilidades motoras do bebé e permite a experimentação de 

novas situações que o ajudarão a crescer. Por isso, a actividade aquática deve 

ser paralela ao crescimento e estar presente de forma continuada.  

De acordo com Santos (1997) e De Paula e Moreno (2005) este tipo de 

actividade reforça os laços entre os pais e o bebé. As actividades aquáticas 

também proporcionam autoconfiança, na medida em que o bebé sente que 

consegue dominar um ambiente hostil e começa a tornar-se independente 

relativamente aos seus pais. A água contribui de forma significativa para o 

desenvolvimento e conhecimento da criança. Actua sobre o seu 

comportamento, torna-o mais independente, com tendência a explorar 

activamente o meio, favorecendo a socialização. 

Neste âmbito Fernandes (2004, p.7) enumera alguns benefícios da N.B.: 

(i) Permite ao bebé exercitar mais músculos do que no solo e, deste modo, 

aumentar a sua força, agilidade e equilíbrio, o que é essencial para a aquisição 

de comportamentos físicos como gatinhar e andar; 

(ii) Promove o desenvolvimento do sistema cardiorespiratório; 

(iii) Relaxa o bebé, reforça o seu apetite e ajuda-o a ter um sono mais 

tranquilo; 

(iv) Aumenta o tempo de atenção e carinho que os pais dedicam ao seu filho, 

fortalecendo o vínculo afectivo entre eles; 

(v) Permite ao bebé interagir com outros bebés e outros adultos para além dos 

familiares mais próximos, favorecendo o seu processo de socialização; 

(vi) Promove a aprendizagem de processos sociais importantes como 

participação, comunicação e disciplina. 

Relativamente a este sub-ponto Del Castillo (2004, p.15) apresenta uma 

perspectiva contraditória, defendendo que, na realidade, não podemos dizer 

que a experiência aquática precoce contribui para o desenvolvimento global do 

bebé, salvo no que se refere especificamente à área da motricidade aquática, 

mas que indiscutivelmente o enriquece, na medida em que o dota de 

habilidades necessárias para chegar a dominar um meio diferente do terrestre. 
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Na perspectiva dos pais, e tendo como base a sua experiência no campo desta 

área de acção, Del Castillo (2004, p.12) expõe as principais expectativas dos 

mesmos, que os levam a inscrever o seu filho neste tipo de actividades, entre 

elas: aprender a nadar; perder o medo da água; melhorar o seu 

desenvolvimento psicomotor; a possibilidade de ambos poderem desfrutar da 

água através do jogo; evitar o risco de afogamento.  

2.7.4. Os intervenientes na acção  

 

A esmagadora maioria dos trabalhos realizados no âmbito desta temática, 

mencionam a participação de três principais intervenientes nesta actividade: o 

bebé, os pais e o professor. Tal como podemos observar na figura 1 as 

relações que entre os três intervenientes estabelecem-se de modo recíproco.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Linhas de comunicação entre os três intervenientes da natação para bebés 
(adaptado de Camacho, 1999, p.1). 

 

De acordo com Camacho (1999, p.1) Este triângulo relacional espelha toda a 

actividade dos vários elementos que estão em contacto com a água. Assim, 

analisando cada um dos vértices deste triângulo, temos, e não por ordem de 

importância: 

a) A relação Professor/Aluno; 

b) A relação Professor/Pais; 

c) A relação Pais/Aluno. Esta situação encontra-se no âmbito da relação 

familiar cuja interferência do professor é muito relativa. 

 

De acordo com Del Castillo (2004, pp.15-16) este tipo de actividades beneficia 

ambas as partes (de carácter familiar) envolvidas. Ao bebé permite estabelecer 

PROFESSOR 

PAIS ALUNO 
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laços afectivos sólidos, aprofundar a sua relação de apego e sentir-se mais 

seguro para explorar o mundo que o rodeia. Aos pais proporciona momentos 

de relação com o seu filho, resultando num aprofundado conhecimento mútuo, 

e permitindo a transmissão dos primeiros conhecimentos, na medida em que 

lhe garante a segurança afectiva de que a criança necessita.  

No que respeita à relação professor/aluno, trata-se da relação com maior 

relevância, que se estabelece no triângulo acima referido, na qual a atitude do 

professor deve ser de compreensão e acompanhamento e não de imposição e 

comando (Camacho, 1999, p.2). 

 

2.7.5. Cuidados a ter na prática da Natação para Bebés 

2.7.5.1. Com os bebés  

 

Atendendo ao facto do bebé ser um dos principais intervenientes neste tipo de 

acções, e tendo em conta as suas características tão singulares, são 

necessários alguns cuidados na prática das actividades aquáticas. 

 

Consulta ao pediatra 

Relativamente a este aspecto, Soares (2001) e Flores (2000) referem que o 

pediatra deve ser o elemento a ouvir em primeiro lugar. Este deve facultar uma 

declaração de concordância, de preferência por escrito. De igual modo Santos 

(2003), defende que antes de o bebé iniciar qualquer programa de educação 

aquática, deve consultar o pediatra, devendo ser obrigatória a apresentação de 

um atestado médico, com o parecer positivo do mesmo, quanto à participação 

do bebé nestas aulas, assinalando qualquer limitação ou cuidado especial a ter 

com a criança.  

Flores (2000) informa que, para determinar o momento ideal para iniciar a 

prática da adaptação ao meio aquático, o pediatra deve pesquisar: 

(i) O controlo cefálico – aos 5-6 meses a criança antecipa o movimento, 

levantando a cabeça antes dos ombros; 

(ii) A postura em decúbito dorsal – levantar a cabeça depois dos 3-4 meses; 
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(iii) A postura na posição sentada – aos 5-6 meses, cabeça erecta e coluna 

direita. 

A título de curiosidade, Fernandes (2004, p.8), num estudo realizado no âmbito 

da N.B., concluiu que os pediatras aconselham a prática da N.B., pois 

consideram que esta contribui para o desenvolvimento psicomotor do bebé, 

para o estreitamento da relação afectiva entre o bebé e os seus pais e, em 

determinadas situações, para o tratamento de patologias do foro respiratório, 

como é o caso da asma. No entanto, salientam a importância da água das 

piscinas ser devidamente tratada, pois caso contrário torna-se um factor de 

risco para a saúde do bebé e de qualquer pessoa, podendo acarretar 

complicações como infecções bacteriológicas e fúngicas, irritações da pele e 

olhos.  

 

Contra-indicações   

Verificam-se algumas situações em que a prática das actividades aquáticas em 

termos gerais e, no caso particular da N.B., estão contra-indicadas (Barbosa, 

1999b). Barbosa (1999b), Soares (2001) e Fernandes (2004, p.2) defendem 

que a natação para bebés está contra-indicada temporariamente, em situações 

de febre, infecções, cicatrização de feridas e algumas vacinações. Já as 

contra-indicações de carácter permanente podem ser relativas, em situações 

de epilepsia, deficiências mentais ligeiras e moderadas e deficiências motoras, 

e absolutas, em situações de dificuldades de deglutição, insuficiência 

pulmonar, cardiopatias congénitas, otites crónicas, deficiência mental profunda 

e problemas renais. Neste contexto, a atitude que parece ser mais correcta, por 

parte dos pais, é a de consultar o pediatra antes de inscrever o seu filho num 

programa de natação. 

 

Regulação térmica 

Segundo Flores (2000) a regulação da temperatura corporal não se encontra 

ainda estabelecida no bebé, e depende dos mecanismos de produção e 

dissipação de calor. Quando a produção de calor não é suficiente para 

compensar as perdas, surge um quadro de hipotermia. 
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Vestir/despir 

Os bebés devem ser preparados para a actividade nos espaços destinados a 

este efeito, nomeadamente os balneários e/ou cais da piscina. Ambos devem 

reunir condições para este tipo de actividades. Este aspecto é alvo de 

referência num subcapítulo subsequente. 

Os pais devem procurar proteger os seus filhos das diferenças de temperatura 

que possam existir entre os vários espaços de actividade, bem como na 

transição para o exterior. 

 

Rotinas 

Diem et al. (1974) recomendam a prática da N.B. numa hora em que o bebé 

normalmente não tenha que dormir ou comer. Para o seu bem-estar, e por 

conseguinte para que tire proveito desse momento, é muito importante não 

interromper o ritmo diário habitual.  

No que diz respeito à alimentação, Diem et al. (1974) e Wilke (1979) são da 

opinião de que o bebé faça a sua última refeição uma hora antes da aula de 

natação. Na mesma linha, Fernandes (2004, p.11) afirma que apesar de 

relativo, considera-se que cerca de uma hora, é o tempo suficiente para que se 

possa manipular o bebé sem que ele bolse ou vomite. O perigo de congestão 

não se coloca porque a temperatura da água não causa choque térmico e os 

esforços desenvolvidos pelo bebé estão muito longe do máximo.   

Por sua vez, Flores (2000) refere que não é necessário considerar nenhum 

intervalo mínimo entre a hora das refeições e a aula de adaptação ao meio 

aquático. 

 

Estado de Saúde / Imunidade (vacinação) 

Segundo Flores (2000), pelo risco elevado de transmissão de doenças 

contagiosas nas águas das piscinas, nomeadamente infecções 

gastrointestinais ou da pele, algumas crianças devem ser proibidas, 

provisoriamente, da participação nas aulas ou devem interromper 

temporariamente a sua participação.  
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O mesmo autor informa que as vacinas devem estar sempre actualizadas. Para 

o escalão etário que envolve o âmbito do nosso estudo são de carácter 

obrigatório algumas vacinas, definidas no Plano Nacional de Vacinação, que 

apresentamos no quadro seguinte. 

 

Quadro 6. Plano Nacional de Vacinação (0 – 36 meses).  

Idade Vacinas e respectivas doenças 

Recém-nascido BCG (Tuberculose) 

2 meses 

VHB // 1ª dose (Hepatite B) 

DTPa // 1ª dose (Difteria, Tétano, Tosse convulsa) 

VIP // 1ª dose (Poliomielite) 

VHB // 2ª dose (Hepatite B) 

Hib // 1ª dose (doenças causadas por Haemophilus Influenzae tipo b) 

3 meses 
MenC // 1ª dose (Meningites e septicemias causadas pela bactéria 

meningococo) 

4 meses 

DTPa // 2ª dose (Difteria, Tétano, Tosse convulsa) 

VIP // 2ª dose (Poliomielite) 

Hib // 2ª dose (doenças causadas por Haemophilus Influenzae tipo b) 

5 meses 
MenC // 2ª dose (Meningites e septicemias causadas pela bactéria 

meningococo) 

6 meses 

DTPa // 3ª dose (Difteria, Tétano, Tosse convulsa) 

VIP // 3ª dose (Poliomielite) 

VHB // 3ª dose (Hepatite B) 

Hib // 3ª dose (doenças causadas por Haemophilus Influenzae tipo b) 

15 meses 

VASPR // 1ª dose (Sarampo, Parotidite, Rubéola) 

MenC // 3ª dose (Meningites e septicemias causadas pela bactéria 

meningococo) 

18 meses 
DTPa // 4ª dose (Difteria, Tétano, Tosse convulsa) 

Hib // 4ª dose (doenças causadas por Haemophilus Influenzae tipo b) 

 

Na perspectiva de Pansu (2002, p.30) os bebés só devem iniciar os programas 

de natação para bebés, após a 2ª dose da vacina DTPa (Difteria, Tétano, 

Tosse convulsa), da 1ª dose da VIP (Poliomielite) e da 1ª dose da Hib (doenças 
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causadas por Haemophilus Influenzae tipo b), ou seja, a partir dos 4 meses de 

idade. 

 

Segurança 

Del Castillo (2004, p.16) defende que, de forma evidente, a primeira prevenção 

com as crianças pequenas é a vigilância. Contudo, por si só este cuidado não é 

suficiente, na medida em que, se determinados locais, como é o caso de uma 

piscina, não possuírem uma vedação tornam-se de acesso fácil a uma criança. 

Por isso, no caso de piscinas não vigiadas, a prevenção mais aconselhada 

nestas idades é o isolamento das zonas de banho, ou de qualquer depósito de 

água, limitando-o através de uma barreira física. E isto porque, ao contrário do 

que grande parte dos pais acredita, os programas de actividades aquáticas 

para bebés não têm demonstrado reduzir o risco de afogamento, não devendo 

deste modo os pais sentir-se seguros por ter participado neste tipo de 

programas. 

Por outro lado, sempre que possível o prazer e a segurança totais devem ser 

proporcionados à criança. O pai ou a mãe para levarem o bebé para dentro de 

água, devem estar completamente à vontade de maneira a transmitirem 

confiança e segurança. O contacto corporal é o meio mais eficaz para transmitir 

segurança e afecto (Carvalho, 1994, p.79). Da mesma forma, Sarmento (1994, 

p.31) reconhecendo que a água é um perigo potencial para qualquer não 

nadador, defende que algumas estratégias específicas devem ser devidamente 

equacionadas, designadamente em função das idades e das experiências 

anteriores.  

 

Material a levar para a piscina 

De acordo com (Fernandes, 2004; K.McKay e R.McKay, 2005; Santos, 2003 e 

Soares, 2001), o material necessário para levar para a aula de natação do 

bebé é: (i) Fraldas especiais (ex. Huggies Little Swimmer, que não se 

dissolvem na água, nem alteram a flutuabilidade do bebé) ou calções justos 

para bebés continentes; (ii) touca; (iii) chinelos de piscina.  
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2.7.5.2. Com os pais e/ou acompanhante (s)  

 

Considerando o papel privilegiado da família, quanto a valores educativos e no 

nível de criação de espaço e de segurança afectiva (Neto, 1984, p.10) é 

fundamental que as figuras parentais não tenham expectativas demasiado 

elevadas em relação à facilidade que o seu filho tem para aprender uma 

determinada competência (K.McKay & R.McKay, 2005). É neste âmbito que é 

fundamental a informação fornecida/acompanhamento que é proporcionado 

aos pais durante todo o programa de natação (durante as aulas e em vários 

momentos ao longo do programa). 

 

2.7.6. Aspectos metodológicos da Natação para Bebés 

2.7.6.1. Preparação de um projecto de Natação para Bebés  

 

São cada vez mais abundantes os programas de exercitação física destinada a 

bebés (Neto, 1995, p.91). As classes de natação são talvez as formas mais 

comuns e mais publicitadas de actividade envolvendo bebés com algumas 

semanas. Os pressupostos básicos centram-se na convicção que os bebés 

aprendem a não ter medo da água e o facto de este tipo de actividade ser ideal 

para promover a interacção entre pais e crianças (Neto, 1995, p.92).  

Segundo Santos et al. (1998, p.8) o bebé é o centro da nossa actividade e 

como tal, as nossas preocupações devem começar nele, dirigir-se para ele e 

terminar nele. Assim, para que seja desenvolvido um programa de estimulação, 

há a necessidade de respeitar a integridade física, psicológica e sócio-afectiva 

do bebé, tendo sempre em conta as suas características pessoais de 

desenvolvimento biológico, de desenvolvimento psicomotor, de 

desenvolvimento sócio-afectivo, bem como as suas rotinas sociais/familiares 

(Santos, 1997, p.3) já abordadas em subcapítulos anteriores. 

De modo a criar, implementar e desenvolver um Projecto de N.B., deve haver a 

preocupação de fazer um levantamento referente aos recursos 

estruturais/materiais, para de seguida se poderem resolver, entre outras 

questões, as referentes aos recursos humanos (Santos, 1997, p.4).  
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Para que se possam obter os benefícios, já referenciados, destes programas 

de actividades aquáticas, Del Castillo (2004, p.17) alerta para o facto da 

proposta de intervenção ser bem elaborada, contemplando nos seus objectivos 

os interesses da criança e adaptando a metodologia às suas capacidades 

incipientes. Estas e outras questões serão alvo de reflexão nos subcapítulos 

seguintes. 

 

2.7.6.2. Funções desempenhadas  

2.7.6.2.1. O papel dos pais e/ou acompanhante (s)  

 

Os riscos inerentes a actividades motoras com bebés devem ser 

escrupulosamente acautelados considerando a sua integridade física, 

emocional e psicológica. Um clima de segurança estabelecido pela presença 

dos pais torna-se essencial (Neto, 1995; Pansu, 1997 e Sarmento, 2001). 

Sarmento (2001) atribui à presença dos pais uma necessidade de mediadores 

de todo o processo, de forma a evitar prejuízos emocionais e afectivos à 

criança. Segundo Fernandes (2004, p.2) a presença dos pais ou de pelo menos 

um deles é essencial, pois transmitem segurança e confiança ao bebé e além 

disso ninguém melhor do que eles conhece o seu bebé, ou seja, sabe 

interpretar os seus comportamentos. Deste modo, a segurança do adulto torna-

se indispensável neste processo. O diálogo corporal só se estabelece se este 

for progressivo e facilitador de autonomia. Saliente-se a importância de que se 

revestem para a criança, as reacções do adulto face às suas próprias 

actividades, decorrendo desta relação o nível de sucesso na realização de 

tarefas. Considera-se necessário estimular metodicamente os bebés, criando 

as condições afectivas e ambientais facilitadoras de uma normal maturação 

(Decker, 1996; Neto, 1995).  

Os bebés gostam de passar tempo com os pais e necessitam de bons 

investimentos, por parte destes, em termos de qualidade de interacção visual, 

verbal e por contacto físico (Neto, 1995).  

Também K.McKay e R.McKay (2005, p.13) e Wilkie e Juba (1982, p.1) referem 

que mesmo antes de saber falar, o bebé é um bom intérprete da linguagem 
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corporal e irá captar as alterações imperceptíveis. Assim, é vital que os pais se 

sintam relaxados e confiantes com o bebé dentro de água, uma vez que ele 

captará todas as suas reacções, positivas ou negativas. Quando o bebé 

demonstra medo à água, não deverão adoptar uma atitude de super-protecção, 

mas sim uma atitude que transmita alegria, entusiasmo e aprovação, para que 

o bebé sinta que os seus pais gostaram da habilidade nova e, desta forma, 

perca o receio de a realizar novamente (Fernandes, 2004, p.11). 

Nesta dinâmica, antes de brincar com outras crianças, estas descobrem que os 

pais são bons parceiros de brincadeiras. Os próprios pais inventam formas de 

brincar com os seus filhos (Oliveira et al., 1996). Podemos então afirmar que, 

apesar de tudo, a melhor estimulação do bebé continua a ser aquela que os 

pais fazem segundo a sua sabedoria espontânea e de envolvimento afectivo 

natural (Neto, 1995, p.95).  

Sanz (1991, pp.1-2) acrescenta uma tónica diferente a esta intervenção, 

defendendo que a participação de ambos os pais enriquece a actividade, 

situação que nem sempre acontece nos nossos espaços de piscina. Segundo a 

autora, a personalidade de cada um, o facto de serem diferentes, dá lugar a 

tonalidades variadas na actuação do bebé, tanto nos exercícios formais, como 

nos momentos de jogo. 

Para K.McKay e R.McKay (2005, p.30) no caso dos pais não poderem 

acompanhar o bebé na aula, este acompanhamento deverá ser feito por 

alguém que a criança conhece e confia. Contudo, os pais devem assegurar-se 

de que o substituto compreende bem a natureza delicada desta abordagem 

centrada na criança e segue as instruções de ensino com cuidado e atenção.  

Del Castillo (2004, p.19) defende que à medida que as crianças vão dominando 

as habilidades motoras aquáticas básicas e ganhando autonomia, em todos os 

âmbitos da sua conduta, já poderão prescindir da presença dos pais. Esta 

situação verifica-se, habitualmente, por volta dos três anos, momento a partir 

do qual, na maioria das instituições, as crianças poderão, de forma autónoma, 

ingressar em classes para o seu escalão etário. 
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2.7.6.2.2. O papel do professor  

 

Para Raposo (2000, p.1) o professor é parte integrante de uma organização, 

como tal, o seu desempenho deverá estar orientado para o sucesso, dessa 

mesma organização. Já Pansu (2002, p.50) defende que o professor deve ser 

a alma da actividade. K.McKay e R.McKay (2005, p.30) afirmam que o 

professor deve ser paciente, entusiasta e concentrado na sua classe, sabendo 

quando e como introduzir os exercícios de forma gradual e sequencial durante 

as aulas, mediante o nível de aptidão da criança, bem como ter uma atitude 

pedagógica que crie um clima de confiança à volta da criança (Sarmento, 1979, 

p.59). Neste contexto, o professor tem funções bastante específicas, as quais 

procuramos agrupar do seguinte modo: 

(i) Orientar e mediar todo o processo (Patrício, 1999; Sanz, 1991); 

(ii) Estabelecer objectivos (Pansu, 2002); 

(iii) Estabelecer princípios de ordem pedagógica e de intervenção na aula (Del 

Castillo, 2004; Patrício, 1999); 

(iv) Adequar a actividade aos recursos espaciais e materiais existentes 

(Santos, 1997); 

(v) Individualizar o processo de ensino (Gomes, 1985; Martínez & Moreno, 

2008;Santos, 1997); 

(vi) Utilizar o feedback positivo como forma de estimulação da criança 

(Martínez & Moreno, 2008; Santos, 1997); 

(vii) Orientar a intervenção dos pais (Santos, 2003; Santos e Sarmento, 2003; 

Sanz, 1991; Soares, 2001); 

(viii) (In) formar os pais sobre o processo de adaptação da criança (Fernandes, 

2004; Santos, 2003); 

(ix) Definir o processo de controlo da actividade. 
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2.7.6.3. Etapas do processo educativo de adaptação ao meio aquático 

para bebés 

2.7.6.3.1. O banho de banheira  

 

Diversos autores defendem que o banho na banheira, em casa, num ambiente 

calmo e descontraído, constituem a primeira etapa do processo de adaptação 

ao meio aquático (K.McKay e R.McKay, 2005, p.36), alertando para o facto de 

que, se esta experiência não for positiva, poderá levar a uma eventual rejeição 

na transição para a piscina (Carvalho, 1994). 

Santos (2003) sugere uma progressão para esta etapa de adaptação: 

(i) 1º Mês – o banho deve ser dado diariamente, com uma duração de 5-10 

minutos, numa banheira infantil cheia de água para que o recém-nascido possa 

flutuar e descobrir o seu equilíbrio, e a temperatura deve rondar os 36ºC a 

37ºC;  

(ii) 2º e 3º Mês – o banho deve ser dado diariamente, com uma duração de 15 

minutos, numa banheira familiar cheia de água para que o recém-nascido 

possa flutuar e descobrir o seu equilíbrio, e a temperatura deve estar entre os 

34ºC e os 35ºC.  

Para o professor, a informação que é facultada pelos pais, relativamente ao 

comportamento da criança face ao banho em casa, deve, na nossa 

perspectiva, servir de diagnóstico ao tipo de criança com este terá de lidar 

durante as aulas e ao grau de adaptabilidade que esta possui face à água. 

 

2.7.6.3.2. Pegas e apoios 

 

As pegas e os apoios são bastante importantes para a segurança, o conforto e 

a capacidade de mobilidade do bebé na água (Patrício, 1997, p.34). De acordo 

com (Santos, 2003) as pegas devem promover segurança e liberdade de 

movimentos, e o acompanhante deve ter atenção constante à posição da boca 

do bebé face à água.  

As terminologias adoptadas pelos diversos autores, relativamente à designação 

dos vários tipos de pegas, não são consensuais. Santos (2003) defende que as 
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pegas mais comuns são: ao colo, as pegas frontais (olhos nos olhos), as pegas 

dorsais (perseguições), as pegas laterais (liberdade de movimentos) e as 

pegas com apoio da cabeça sobre o ombro (Flutuação). 

Por outro lado, K.McKay e R.McKay (2005) definem três tipos de pegas que 

passamos a descrever: 

(i) Pega ao colo – este tipo de pega transmite maior segurança e deve ser 

usada caso o bebé se sinta inseguro ou se agarre muito ao acompanhante; 

(ii) Pega facial – Favorece a comunicação com o bebé, devido ao contacto 

visual directo que proporciona. Efectua-se colocando as mãos debaixo das 

axilas do bebé, com os polegares voltados para cima. Deve haver um especial 

cuidado relativamente à colocação da boca do bebé em relação à água, para 

que este não a engula; 

(iii) Pega lateral – Esta é a maneira mais comum de agarrar uma criança 

descontraída, permitindo a execução da maioria das técnicas. O acompanhante 

deve segurar o bebé do seu lado dominante, de modo a que ele fique numa 

posição quase horizontal com a cara a alguns centímetros acima da superfície 

da água. A mão mais dominante deverá ficar debaixo da axila mais afastada da 

criança, ao passo que a outra mão deverá ficar debaixo da axila mais próxima 

de si, com os polegares das duas mãos voltados para cima. 

2.7.6.3.3. As primeiras sessões 

 

Diem et al. (1974) recomendam uma primeira visita à piscina antes da primeira 

aula. O bebé deve ter tempo para observar o que se passa ao seu redor. Não 

deve haver pressa, deve-lhe ser permitido que integre tudo à sua volta: a 

situação nova, muita água, estar molhado ao colo da mãe, as outras pessoas, 

o ruído, o cheiro, etc. (Sarmento, 2001, p.63). 

Segundo Diem et al. (1974) e Wilke (1979) o duche não é necessário pois o 

bebé está limpo e pode assustar-se com o ruído do chuveiro.  

A entrada na água deve ser feita de forma cautelosa e depende da idade da 

criança e do adulto que a acompanha. 
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Na perspectiva de K.McKay e R.McKay (2005) existem várias maneiras 

diferentes de poder entrar na piscina, dependendo do acesso disponível, da 

idade da criança e do facto do adulto estar sozinho ou acompanhado. Se 

estiver acompanhado a entrada torna-se simples, na medida em que enquanto 

um entra na água o outro permanece no cais da piscina com o bebé. Se estiver 

sozinho, poderá efectuar uma entrada segura pelos degraus da piscina. Se a 

piscina não tiver degraus de cimento, os autores sugerem a entrada alternada 

na piscina, que deve ser feita apenas na parte menos funda da mesma e que 

consiste inicialmente na entrada do adulto acompanhante e posterior entrada 

da criança Esta situação apenas se aplica a crianças mais velhas que já se 

conseguem sentar com firmeza e passar de forma independente de uma 

posição sentada para uma em pé e vice-versa. 

2.7.6.3.3.1. A ambientação ao professor 

 

Segundo Patrício (1997, p.73) um dos pormenores que pode condicionar o 

tempo de adaptação, é a ambientação ao professor. A maior parte dos bebés 

que iniciam as sessões aos 3 meses, não se manifestam quando mudam de 

colo. Mas o mesmo já não se pode dizer de crianças iniciam as primeiras 

sessões após os 12 meses. Esta questão está directamente relacionada com a 

fase de desenvolvimento psicossocial em que a criança se encontra, aspecto 

que já foi alvo de reflexão no ponto 2.4. da revisão da literatura. 

 

2.7.6.3.3.2. Água nos olhos, nos ouvidos, no nariz e na boca 

 

Os olhos e os ouvidos são duas zonas sensíveis à água, e que requerem uma 

habituação, o mais precoce possível (Patrício, 1997, p.74). 

Habituar o bebé a sentir a água nos olhos, nos ouvidos, no nariz e na boca vai 

contribuir para uma adaptação mais gradual à água e, de igual modo, irá 

promover uma sensação agradável nos momentos de imersão (K.McKay e 

R.McKay, 2005).  
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Segundo Barbosa (2007, p 2) existe uma relação entre os reflexos óculo-faciais 

e a respiração. A não-aceitação de água nos olhos cria uma sensação de 

angústia, levando ao bloqueio das vias respiratórias e da visão.  

 

2.7.6.3.3.3. Posição ventral e dorsal 

 

Em termos genéricos podemos afirmar que a posição ventral, é na maioria dos 

casos a mais apreciada, sobretudo se a criança for transportada através de 

uma pega segura, que lhe proporcione liberdade de movimentos (Patrício, 

1997). 

No que concerne à posição dorsal, cerca dos 6/7 meses o bebé já manifesta 

uma reacção de rejeição em relação à mesma (reflexo de endireitamento). 

Segundo Santos (2003), esta posição requer um domínio do equilíbrio do corpo 

no meio aquático que só é conseguido através de um relaxamento muito 

grande e profundo sentimento de bem-estar. No entanto, de acordo com 

Sarmento (2001, p.63) o domínio precoce desta posição pode ser, também, 

utilmente entendido por razões de sobrevivência. Sugere, por isso, o 

progressivo domínio desta posição, uma vez que, pela grande estabilidade que 

proporciona, pode constituir uma destreza particularmente importante no que 

respeita à sobrevivência no meio aquático.  

 

2.7.6.3.4. Evolução até aos três anos 

 

Em termos de progressão no processo educativo no meio aquático, Del Castillo 

(2004) defende que alguns movimentos típicos vão ser comuns em 

praticamente todas as crianças com menos de três anos e, em função da sua 

maturidade e dos momentos de prática, estes vão variando ligeiramente no que 

concerne aos timings de aquisição, podendo não ocorrer o último nível se não 

houver oportunidade de prática. Neste âmbito esta autora apresenta, a 

seguinte sequência de movimentos típicos que ocorrem na adaptação ao meio 

aquático: 
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(i) Movimentos reflexos alternados de braços e pernas (reflexo de nado 

automático); 

(ii) Movimentos simultâneos pouco organizados (tipo rã); 

(iii) Movimentos alternados de pernas (movimentos de extensão e flexão 

e de bicicleta); 

(iv) Movimentos coordenados de braços e pernas (tipo “cachorro”). 

 

Del Castillo (2004, pp.22-25) defende que os conteúdos de um programa 

relacionado com o meio aquático são as habilidades motoras básicas 

aquáticas, e em particular: os equilíbrios/flutuações, as rotações em diferentes 

planos, os deslocamentos, as manipulações, os mergulhos e a capacidade de 

trepar/subir a diferentes superfícies. Neste contexto, acrescenta ainda o 

controlo respiratório, que apesar de não o considerar como uma habilidade 

motora, tem uma presença bem característica no âmbito das actividades 

aquáticas, na medida em que se trata de uma adaptação de uma função 

biológica essencial para a vida, e exigida pelas características do meio, já que 

o ser humano não pode respirar dentro da água. Ainda neste âmbito, Del 

Castillo (2004, p.27) apresenta as seguintes sugestões, como forma de 

orientação na elaboração de uma progressão: 

(i) Do conhecido ao desconhecido, mediante pequenas variantes; 

(ii) Repetir conteúdos sem repetir as situações de prática;  

(iii) Trabalhar sempre tendo como base a iniciativa do bebé, planeando 

situações que estimulem a sua participação, de modo a que ele seja 

o protagonista da acção e não que tenha de se sujeitar à mesma; 

(iv) Respeitar o princípio de segurança subjectiva, que é o que dá ao 

bebé a liberdade para explorar. A segurança objectiva será sempre 

controlada pelo professor; 

(v) Planear as situações com graus de dificuldade crescente: 

- Com a ajuda dos pais, com material auxiliar, sozinho; 

- Desde a referência a pontos fixos, tanto à saída como à chegada, a 

pontos móveis; 

- De pequenas a grandes distâncias, com mudanças de direcção; 



58 
 

- Desde a superfície da água até à altura que vá sendo dominada 

pelo bebé (exemplo: borda da piscina, escorrega, etc.). 

Contudo, de acordo com Sarmento (2001, p.55), ao longo deste processo, 

observam-se fases de estagnação, em que a criança parece não aprender 

nada de novo, deixando mesmo, por vezes, de manifestar comportamentos que 

já vinha demonstrando e, por vezes, regride no seu comportamento. 

Relativamente a estas fases de estagnação das aprendizagens, Santos (2003) 

acrescenta que se trata de um processo perfeitamente natural, que deve ser 

respeitado e acompanhado de uma boa dose de paciência e carinho, não 

havendo necessidade de interromper as sessões, bem pelo contrário, estas 

devem continuar até à superação destes obstáculos naturais e temporários. 

Neste contexto, Santos (2003) faz um breve esclarecimento relativamente a 

estas fases de regressão, tal como podemos constatar de seguida: 

(i) A 1ª fase de regressão ocorre por volta dos 6 meses, com o aparecimento 

da 1ª dentição (tornando os comportamentos da criança mais instáveis); 

(ii) A 2ª fase de regressão pode ocorrer por volta do 1º ano de idade quando o 

bebé dá início à marcha autónoma (provocando uma nova noção de equilíbrio, 

recusando, desta forma, a posição dorsal); 

(iii) A 3ª fase de regressão ocorre geralmente por volta dos 2 anos, 

considerada a “idade dos medos”, coincidindo com a aquisição da linguagem 

(mais conversa e menos acção); 

(iii) Por volta dos 3/4 anos surge uma nova fase de estabilização das 

aprendizagens, que depois de ultrapassada (com muita paciência e 

compreensão), fará com que a criança retome a sua exploração do meio 

aquático, de forma mais determinada. 

 

2.7.6.3.5. O uso de flutuadores/braçadeiras 

 

Del Castillo (2004, p.30) defende que devemos reduzir ao máximo o uso deste 

tipo de material, de modo a não interferir na posição natural de equilíbrio que o 

bebé encontra na água e, sobretudo, para evitar dependências físicas ou 

psicológicas através do uso frequente do mesmo, por parte do bebé, acabando 
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este por o incorporar no seu esquema corporal. Na mesma linha, De Paula e 

Moreno (2005, p.59) referem que os flutuadores não se devem utilizar 

demasiado tempo para que não se crie uma dependência destes. De igual 

modo, J.Fontanelli e M.Fontanelli (1985) são da opinião que as braçadeiras 

deveriam ser apenas um recurso recreativo.  

Na perspectiva de Sarmento (2001, pp.64-65) a utilização de braçadeiras, em 

determinadas etapas, procura acelerar o grau de autonomia em deslocamentos 

e saltos, o que de facto se verifica em relativamente pouco tempo. No entanto, 

não deve ser descurado qualquer tipo de acompanhamento/vigilância, pois o 

facto da criança já se encontrar mais à vontade pode levá-la a exceder os seus 

limites, entrando facilmente em situações de risco. Deste modo, devem ser 

tomadas algumas precauções quando se introduzem as braçadeiras, uma vez 

que o bebé não sabe ainda utilizar o seu corpo, nomeadamente as pernas, 

para se manter em equilíbrio só com os flutuadores, pelo que devemos 

continuar atentos e proporcionar-lhe a necessária segurança física e afectiva. É 

assim que entende correcto, do ponto de vista evolutivo, ir esvaziando pouco a 

pouco o ar dos flutuadores (braçadeiras) à medida que as crianças vão 

evoluindo na exploração do meio aquático, até ao abandono completo de 

qualquer material de flutuação.   

2.7.6.3.6. O ritmo da criança 

 

Nota-se que é fundamentalmente o adulto quem deseja que a criança aprenda 

a nadar neste período. Da parte da criança assiste-se ao desejo de brincar com 

e na água (Raposo, 1981, p.11). Por outro lado, o tempo progride a ritmos 

diferentes em indivíduos diferentes. Não há dois bebés que se desenvolvam 

precisamente da mesma maneira e precisamente ao mesmo ritmo em cada 

uma das suas particularidades (Gesell, 1979, p.83). Da mesma forma que nem 

todas as crianças aprendem a andar, falar ou a ler com a mesma idade, 

também nem todas aprendem a nadar com o mesmo ritmo. É fundamental que 

os pais não tenham expectativas demasiado elevadas em relação à facilidade 

que o seu filho tem para aprender uma determinada coisa (K.McKay e 

R.McKay, 2005, p.12). A capacidade de espera dos pais, normalmente, não 
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está suficientemente treinada e, por isso, muitas vezes forçam a criança a 

situações demasiado exigentes para o seu entendimento corporal, o que 

provoca reacções de recusa e o consequente refúgio nos seus braços, 

limitando assim a sua capacidade de aventura (Sarmento, 2001, p.61). 

Assim, Santos (2003) considera como regra de ouro destas aulas, o respeito 

pelo ritmo de aprendizagem de cada bebé. 

No que concerne ao professor, este deve procurar que toda a programação 

seja flexível no tempo (Martínez & Moreno, 2008, p.16), na medida em que 

todos os seus alunos são seres únicos e individuais, que progridem a ritmos de 

aprendizagem diferentes.  

Em síntese, aprender é um processo e não um produto, logo esta 

aprendizagem deverá ocorrer mediante o ritmo da criança, sempre que ela se 

mostrar disposta, receptiva, relaxada e preparada (K.McKay e R.McKay, 2005, 

p.6). Deverão evitar-se as situações que possam levar a criança a inibir-se 

(Raposo, 1981, p.15).  

 

2.7.6.3.7. A importância do jogo  

 

O contexto social é para a criança uma referência fundamental quanto à 

criação de motivações, valores e normas de conduta na prática das suas 

actividades motoras e lúdicas (Neto, 1984, p.10).  

De acordo com Decker (1996, p.10) quanto mais jovem é o bebé, mais ele tem 

necessidade de brincar, de explorar, de experimentar, de tentar, de criar 

livremente, sem constrangimentos exteriores, e não com a obrigação de 

realizar, executar exercícios, actividades, jogos ou movimentos impostos, 

ordenados, comandados. O jogo livre promove a descoberta dos materiais, as 

relações de orientação no espaço, as possibilidades de movimento 

diversificado e a consolidação das relações em grupo (Oliveira et al., 1998; 

Neto, 1995). Para Pansu (1997, p.46), o jogo é parte integrante da vida da 

criança, através dele ela constrói, desenvolve os seus sentidos, a sua 

afectividade, a sua motricidade, a sua inteligência. O jogo vai mais além do 

prazer que produz na criança, é a forma que lhe permite descobrir o seu corpo, 
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tomar consciência do seu mundo exterior, de aceitar a separação, de dominar a 

sua angústia e de construir e desenvolver a sua personalidade.  

K.McKay e R.McKay (2005, p 48) defendem que da mesma forma que as 

crianças adoram brincar em casa e na escola, também gostarão de cantar e de 

jogar dentro de água. Na parecer destes autores, e no que se refere, em 

particular, à N.B., os jogos e as canções, devem ser uma parte integrante das 

aulas, mantendo a criança estimulada e feliz à medida que evolui, criando 

assim um ambiente positivo, alegre e divertido que encoraja a aprendizagem.  

Neste tipo de actividades, segundo Oliveira et al. (1998), antes de brincar com 

outras crianças, estas descobrem que os pais são bons parceiros de 

brincadeiras. Os próprios pais inventam formas de brincar com os seus filhos 

utilizando a água e objectos e, gradualmente, a criança desenvolve novas 

formas de deslocamento e descobre mais potencialidades que a água lhe 

oferece. 

Com o intuito de ajudar os pais e os professores a diversificar o seu contexto 

de aula e a promover a aquisição das diferentes competências no meio 

aquático, K.McKay e R.McKay (2005, p.48) sugerem alguns jogos a realizar no 

neste meio (conforme quadro 7). 

Quadro 7. Jogos a realizar no meio aquático (de acordo com K.McKay e R.McKay, 
2005, p.48).   

Jogos Descrição/Finalidade 

Jogos entre o par/trio 

Jogos e canções 

(Casa) 

Recriação dos jogos, que são realizados pelos pais em casa, 

na piscina. 

Barco a motor 

Que consiste em fazer girar o bebé em torno de si próprio, 

segurando-o através da pega lateral e sugerindo que se 

desloca tão rápido como um barco a motor. Podem emitir os 

sons do barco a motor de modo a envolver a criança na tarefa. 

Jogo de apanhar 

bolas 

Habilidades como os deslocamentos, mergulhos, lançamentos 

são introduzidas como parte integrante deste jogo, e de 

acordo com o grau de aptidão do bebé. Este jogo inclui 

passagens com e sem apoio e transmissões, em que as 

crianças apanham os seus brinquedos preferidos, metendo-os 
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depois num balde. 

Jogos de grupo 

Jogo da ponte 

Duas pessoas seguram dois rolos de espuma em arco por 

cima da água. Pais e filhos caminham alinhados num grande 

círculo ou nadando debaixo do rolo. Uma das pessoas que 

segura nos rolos pode deitar água, com um regador, por cima 

das crianças que por aí passam. 

Correr e saltar 

Corrida sobre um colchão insuflável e salto do mesmo para a 

água, através do acompanhamento de um adulto, apropriando 

os exercícios ao grau de adaptação do bebé. Este jogo é 

realizado em grupo, sendo que os pais que esperam pela sua 

vez, devem segurar o colchão com a mão livre.  

Grande bola 

insuflável 

Três ou mais pais em roda, devem segurar o bebé por baixo 

das axilas, estando este de costas e numa posição vertical. 

Com a bola colocada no centro da roda, as crianças devem 

procurar agarrar a bola e atirá-la aos seus parceiros ou, por 

outro lado, chutar ou atirar a bola aos colegas, através do 

movimento dos pés. 

 

Os jogos de grupo constituem uma excelente maneira das crianças 

aprenderem habilidades aquáticas e também sociais (K.McKay e R.McKay, 

2005, p 50).  

A experiência aquática será então vivida livremente e em comunicação lúdica 

recíproca, num diálogo da criança com a água, com os seus pais e/ou com 

outros adultos e com outras crianças, em segurança afectiva e em progressivo 

alargamento das suas experiências e das suas descobertas (Onofre, 1996).  

 

2.7.6.3.8. Avaliação da actividade  

 

A avaliação, segundo Martínez e Moreno (2008, pp.14-15) é uma área que 

concerne ao estabelecimento dos standards que medem a aprendizagem e o 

rendimento dos alunos. Para além disso, o professor não deverá avaliar só o 

progresso dos seus alunos, mas também o seu próprio processo de 
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aprendizagem e atitude mediante as técnicas de observação e registo de 

dados provenientes dos seus alunos, bem como ter em conta os resultados 

alcançados, ao avaliar a sua programação. 

Segundo Santos (1999, p.13) a avaliação da actividade divide-se em três fases, 

que de seguida descrevemos: 

(i) Inicial - É importante conhecer previamente o nível de habilidade do aluno 

(Martínez & Moreno, 2008, p.11) de modo a que seja definida a etapa de 

adaptação em que este se encontra, para que desta forma se possa iniciar o 

processo de ensino-aprendizagem (Santos, 1999, p.13); 

(ii) Intermédia – também designada de contínua, é utilizada de forma a definir a 

transição das etapas, assim como averiguar como se encontra a evolução na 

actividade; 

(iii) Final – Ocorre quando a criança tem idade para transitar para as turmas 

seguintes ou para as turmas estandardizadas da instituição. Esta informação 

deve ser transmitida ao professor que irá assumir as referidas turmas. 

Por outro lado, como defende Del Castillo (2004, p.26), os professores devem 

também fazer a avaliação da aula no final de cada sessão e programar a 

seguinte. 

A referência aos instrumentos de avaliação específicos deste tipo de actividade 

é muito escassa, contudo, parece passar por inquéritos de satisfação aos pais, 

grelhas de observação das competências dos alunos, registo em vídeo das 

aulas, feedback da observação de outros técnicos de N.B. e feedback dos pais 

e das crianças, da forma como decorrerem das aulas.  

2.7.7. Recursos humanos  

2.7.7.1. Enquadramento técnico  

 

De acordo com Santos (1997), Santos et al. (1998) e Del Castillo (2004), 

relativamente ao enquadramento técnico, independentemente da população 

existente em cada sessão, o número mínimo de elementos a formar a equipa 

deverá ser de dois técnicos. Um deverá estar sempre na água e outro fora, de 

forma a responder a um conjunto de necessidades específicas da actividade, 

que ocorrem antes da entrada na água e durante a actividade. 
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2.7.7.2. Habilitações para o ensino  

 

Quando falamos de programas de estimulação organizados quer em 

intervenção directa, quer na supervisão do trabalho dos pais com os bebés, a 

presença de técnicos qualificados torna-se preponderante (Neto, 1995). 

Santos (2001) e Fernandes (2004) referem que a maioria dos professores, que 

trabalham nesta campo de acção, são licenciados em Ciências do Desporto, 

fazem cursos de natação e, por se interessarem pela área infantil, participam 

em acções de formação sobre N.B..  

Segundo Santos et al. (1998, p.6) os técnicos de N.B. devem ter 

conhecimentos pedagógicos e científicos em diversos domínios, bem como 

determinadas características pessoais (sócio-afectivas) (conforme quadro 8). 

 

Quadro 8. Perfil do técnico de natação para bebés (adaptado de Santos, 1997). 

 

PERFIL DO TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA BEBÉS 

Conhecimentos Pedagógicos e 

Científicos 

Características Pessoais 

(Sócio-afectivas) 

 Específicos da área da natação 

 Do desenvolvimento biológico da 

criança 

 De motricidade infantil 

 Da pedagogia da natação 

 De pedagogia no processo educativo 

com crianças (bebés) 

 Calmo 

 Sociável (de fácil relacionamento com 

os adultos e crianças) 

 Observador 

 Motivado e disponível para a actividade 

 Afectivo 

 Comunicativo 

 Conciliador 

 Dedicado à actividade 

Integrar o Projecto 

 Programar 

 Realizar 

 Avaliar 

 

Ainda neste âmbito, Soares (2004, p.18) refere que um professor deverá 

conhecer o funcionamento da instalação em que trabalha e as técnicas de 
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tratamento utilizadas, no sentido de detectar possíveis alterações de qualidade 

que possam afectar o bem-estar e saúde pública dos utentes.  

Segundo Flores (2000), e no que concerne às manobras básicas de 

reanimação cardiorespiratória, os professores também deveriam ter 

conhecimentos a este nível. 

2.7.8. Recursos estruturais e materiais  

2.7.8.1. Instalações   

  

De acordo com Neto (1995, p.91) uma atenção particular ao tratamento da 

água da piscina, temperatura da água e dos diferentes espaços da instituição e 

a manutenção dos níveis higiénicos deverá merecer uma atenção especial. 

No que diz respeito a este aspecto, Soares (2004, p.21) informa que o único 

documento normativo específico do funcionamento de piscinas públicas é a 

Directiva CNQ 23/93 (CNQ – Conselho Nacional de Qualidade).  

Neste âmbito, abordamos algumas condições que devem estar reunidas, nas 

instalações de uma instituição que ofereça, no seu quadro de actividades, a 

N.B.. 

 

Piscina 

Em termos gerais podemos afirmar que os espaços para a realização deste 

tipo de actividade devem gozar de um aspecto geral agradável, limpo e 

cuidado. Devem ainda gozar de um ambiente calmo e sossegado, sobretudo 

nos momentos em que decorrem estas aulas (Santos, 2003; Velasco, 2001). 

Esta instalação deverá ainda possuir bancos ou superfícies de apoio no cais da 

piscina e estruturas específicas de apoio à aula de N.B. (Diem et al., 1974). 

 

Acesso ao cais da piscina 

Para K.McKay e R.McKay (2005) deverá haver acesso aos carrinhos de bebé, 

com espaço adequado no recinto da piscina. Por outro lado, este acesso deve 

ser seguro, de modo a prevenir qualquer tipo de acidentes com os 

intervenientes nesta actividade. Assim, o recinto da piscina deve apresentar um 

bom escoamento para não ficar escorregadio (K.McKay e R.McKay, 2005).  
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Segundo a Directiva CNQ 23/93 nos locais de comunicação dos balneários 

com a zona de banho ou cais das piscinas e em todos os outros locais que lhe 

dêem acesso, deverão ser previstos lava-pés, alimentados por água corrente e 

desinfectada, concebidos e dimensionados para tornar inevitável o seu 

atravessamento. 

 

Acesso à piscina (tanque) 

O tipo de acesso ao tanque pode variar de instituição para instituição. Neste 

âmbito, Santos (2003) defende que este deve ser feito por degraus. K.McKay e 

R.McKay (2005) defendem que os degraus dos tanques das piscinas podem 

ser úteis para uma série de actividades. 

 

Características do tanque (dimensões e profundidade) 

 

Quadro 9. Características do tanque de acordo com diferentes fontes. 

 Características do tanque 

Fonte Dimensões Profundidade 

Diem et al. (1974) Reduzidas +/- 1,30m 

 

Directiva CNQ 23/93 

 

----------- 

0,20m – 0,45m 

(tanques infantis ou chapinheiros) 

1,10m - 1,50m 

(Tanques de aprendizagem e recreio) 

Santos (2003) ----------- 1m - 1,50m 

Soares (2004) 
25 X 12,5m  

(frequente) 

0,20m – 0,45m 

(tanques infantis ou chapinheiros) 

1,10m - 1,50m 

(Tanques de aprendizagem e recreio) 

Fernandes (2004) Pequena dimensão 0,40m - 1,20m 

K.McKay e R.McKay 

 (2005) 

4,40 X 4,60m 

(para um grupo pequeno) 
1m - 1,20m 
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Tratamento e temperatura da água da piscina e do ar da nave 

Pelo facto da água e espaços envolventes dos tanques serem meios óptimos à 

proliferação de agentes patogénicos, há que defender a saúde pública através 

de uma organização eficaz dos sistemas de tratamento e limpeza da instalação 

(Soares, 2004, p.18). Na mesma linha de pensamento, Fernandes (2004, p.11) 

refere que o bebé está mais susceptível a variações térmicas e a sua pele é 

mais sensível, no entanto, desde que as condições da água sejam as 

recomendadas, a N.B. não constitui qualquer risco. Assim, tendo em conta os 

dados da literatura apresentamos aquelas que parecem ser as condições 

ideais no âmbito deste subponto (conforme quadros 10 e 11). 

 

Quadro 10. Temperatura da água da piscina e do ar da nave de acordo com 
diferentes fontes. 

Fonte Temperatura (água) Temperatura (ar) 

Diem et al. (1974) 32ºC -------- 

Wilke (1979) 32ºC -------- 

J.Fontanelli e M.Fontanelli 

(1985) 
32 - 33ºC -------- 

Silva (1985) 
32ºC 

(a partir dos 6 meses) 

2ºC 

 (acima da temperatura da água) 

Carvalho (1994) 32ºC -------- 

Pansu (1997) 32 - 33ºC 
2 - 3ºC  

(acima da temperatura da água) 

Santos e Veloso (2000) 32 - 33ºC Próxima da temperatura da água 

Velasco (2001) 32 - 33ºC -------- 

Zulietti e Sousa (2002) 32ºC -------- 

Santos (2003) 32 - 34ºC -------- 

Fernandes (2004) 30 - 32ºC 
1ºC  

(acima da temperatura da água) 

 

Soares (2004) 

 

28 a 30ºC 

(tanques infantis ou 

chapinheiros) 

26 a 28ºC 

 (Tanques de 

Igual ou superior (1ºC) à água 

do tanque 

(Mínimo de 24ºC) 
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aprendizagem e recreio) 

K.McKay e R.McKay (2005) 32 - 34ºC 24ºC 

 

 

Quadro 11. Valores de pH e cloro livre activo da água da piscina de acordo com 
diferentes fontes. 

Fonte pH Cloro livre activo 

Velasco (2001) 7,2 – 7,6 1,0-2,0 mg/l 

Fernandes (2004) 6,9 – 7,4 0,5-1,2 mg/l 

Soares (2004) 
6,9 – 7,4 

7,5 – 8,0 

0,5-1,2 mg/l 

1,0-2,0 mg/l 

K.McKay e R.McKay (2005) 7,4 – 7,6 Suficiente, mas sem irritar o bebé 

 

No quadro acima apresentamos o cloro como produto de desinfecção da água, 

na medida em que este é o mais referenciado na literatura. No entanto, 

segundo a Directiva CNQ 23/93, este é apenas um desses produtos, existindo 

ainda o bromo, o iodo, o ozono, os sais de cobre e os clorocianuratos. Os de 

menor aceitação passam pelos raios ultravioleta. 

 

Vestiários e balneários 

Segundo a Directiva CNQ 23/93 os vestiários dos banhistas devem, do ponto 

de vista estrutural e funcional, constituir-se como locais secos e funcionar como 

elementos de separação entre os circuitos dos utentes vestidos e com calçado 

de rua e os circuitos dos utentes em pés descalços e traje de banho. 

De acordo com Soares (2004, p.42) os vestiários e balneários, como zonas de 

apoio necessárias aos utentes, deverão possuir também condições ambientais 

de conforto adequadas. Informa ainda que, os valores de temperatura 

recomendados são de 22 a 24ºC, por forma a estabelecer condições de 

transição progressiva entre as temperaturas da piscina propriamente dita das 

zonas de recuperação e exteriores. 

Na opinião de K.McKay e R.McKay (2005) os balneários e as áreas de duche 

devem estar bem conservados e terão de ser seguros, e com uma temperatura 

agradável. 
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2.7.8.2. Material didáctico  

 

Considera-se necessário estimular metodicamente os bebés, criando as 

condições afectivas e ambientais facilitadoras de uma normal maturação. Para 

tal é necessário que elas possam entrar em contacto com certo número de 

objectos para exercer e estruturar a sua motricidade (Neto, 1995, p.90). No 

entanto, os materiais e equipamentos lúdicos devem estar adequados às 

possibilidades de exploração corporal e obedecendo a critérios de segurança 

reconhecidos internacionalmente (Neto, 1995, p.91).  

A forma principal da interacção (motora) da criança com o seu meio ambiente é 

o brinquedo. Os denominados brinquedos funcionais, com a sua alta 

participação nas formas de movimentos locomotores, são de especial 

importância para o desenvolvimento motor (Meinel, 1984, p.274). Para este 

autor, no terceiro ano de vida, ganham importância, ao lado dos brinquedos 

funcionais, os brinquedos de ficção ou de representação de papéis, na medida 

em que educam o relacionamento social, a fantasia, a linguagem e o 

pensamento da criança. 

No caso particular da N.B., os brinquedos devem ser coloridos e flutuantes de 

maneira a constituírem-se como um elemento apelativo e intermediário entre a 

água e o cais da piscina (Carvalho, 1994, p.79).   

Santos (2003) aponta aquele que considera ser o material mais utilizado neste 

tipo de actividades: 

(i) Brinquedos flutuantes (Patinhos, bolas, discos, pranchas e pull- buoys, etc.); 

(ii) Material de fundo (argolas e objectos variados); 

(iii) Material auxiliar de flutuação (tapete, “chouriços”, “Mão flutuante”, 

braçadeiras – 12-24 meses); 

(iv) Os próprios brinquedos do bebé. 

Acrescenta que o material usado deve promover a exploração do meio, a 

descoberta de novas posições e formas de deslocamento na água e a 

autonomia. 

Noutra perspectiva K.McKay e R.McKay (2005) classificam, desta forma, a 

utilização das seguintes categorias de materiais: 
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(i) Passadores ou peneiras – criam um chuveiro ou queda de água 

satisfatoriamente abundante; 

(ii) Regadores – podem fornecer um leve chuveiro de água e poderão ser 

usados para deitar água por cima do bebé, por cima do acompanhante ou de 

um boneco (a título de exemplo para o bebé); 

(iii) Brinquedos e bolas coloridos e garridos – são sempre atraentes para as 

crianças e fazem lembrar a hora de diversão do banho; 

(iv) Chávenas ou copos – Para verter uma boa quantidade de água por cima da 

cabeça e da parte da frente da cara da criança, ou para verter água de um 

recipiente para outro. 

Noutra perspectiva Del Castillo (2004, pp.30-31) classifica o tipo de materiais 

usados de acordo com as suas funções, dividindo-os em materiais de apoio, de 

flutuação, de jogo e as grandes construções. Contemplando ainda nesta gama 

de materiais, os jogos e brinquedos próprios do bebé, dada a sua relevância na 

adaptação a um ambiente que é para eles desconhecido. Realça a importância 

do uso destes tipos de materiais tendo em conta a importância de que se 

reveste a função simbólica nestas idades. Por último, refere que materiais 

alternativos, que resultam do aproveitamento dos recipientes de plástico, bolas 

e outros objectos usados no dia-a-dia, podem ser um recurso educativo 

bastante interessante. Ainda neste contexto a autora refere que as situações 

de ausência de uso de qualquer tipo de material, sobretudo nas primeiras 

aulas, levam os acompanhantes a realizar um trabalho com o bebé, de 

descoberta das potencialidades do meio, desde as sensações que este 

proporciona, à forma como reage às nossas acções, passando pela sua 

dinâmica particular. 

Por último, Martínez e Moreno (2008, p.11) consideram que se deve facilitar a 

utilização de material, o mais diversificado possível, com o intuito de promover 

a motivação nas sessões de trabalho. 
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2.7.9. Organização da Natação para Bebés 

2.7.9.1. Horário das aulas  

 

Relativamente a este aspecto K.McKay e R.McKay (2005) consideram que os 

bebés aprendem melhor quando se sentem confortáveis, descansados, 

despertos e alimentados. Assim, recomendam uma altura entre as sestas, 

durante a manhã ou ao fim da tarde, para a realização destas aulas.   

Já Velasco (2001) defende que, preferencialmente, o horário da aula deve ser 

aquele que não coincide com o sono e a alimentação do bebé. 

Del Castillo (2004, p.26) refere que tendo em conta que os bebés devem vir 

acompanhados dos seus pais, ou de alguém da sua confiança, os horários 

devem coincidir com o tempo mais livre dos mesmos. Tudo indica que o horário 

pós-laboral e o fim-de-semana reúnam melhores condições para a realização 

destas aulas, por se tratar do período em que é mais provável que os pais 

possam estar presentes (Fernandes, 2004, p.6). 

 

2.7.9.2.Frequência semanal  

 

No que diz respeito à frequência semanal, não existe uma opinião consensual 

entre os diferentes autores, sendo que alguns autores sugerem a realização de 

uma aula por semana (Del Castillo, 2004), outros a realização de uma a duas 

sessões por semana (Fernandes, 2004; J.Fontanelli e M.Fontanelli, 1985; 

Santos, 2003; Santos e Veloso, 2000) e K.McKay e R.McKay (2005) apontam 

que o ideal seria uma frequência semanal de 4 sessões. 

 

2.7.9.3.Duração da aula  

 

Também no que concerne à duração da aula de N.B. encontramos alguma 

divergência de opiniões que se estabelecem entre os 10 e os 45 minutos, 

dependendo da idade do bebé. 

Assim, Diem et al. (1974) defendem que nos primeiros meses depois do início 

das aulas, a duração das sessões deve oscilar entre os 10 e os 20 minutos. Os 
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bebés de 6 meses podem permanecer na água até 30 minutos. Contudo, 

consideram importante realçar que, em todo o caso, a duração das aulas 

dependerá principalmente da forma como se sente o bebé.  

Silva (1985, p.13) refere que dos 6 aos 12 meses a aula deverá ter uma 

duração entre 15 a 20 minutos, e dos 12 aos 24 meses esta passará a ser de 

20 a 30 minutos. 

J.Fontanelli e M.Fontanelli (1985, p.66) defendem que o tempo máximo de 

atenção do bebé é de 30 minutos, devendo ser esta a sua duração. 

Soares (2001) considera que aos 3 meses a aula deverá ter a duração de 10 a 

15 minutos, no caso de bebés muito pequenos e pouco activos, o tempo 

máximo de duração da aula será de 30 minutos e, por fim, para bebés entre os 

2 e os 3 anos ou muito activos a aula poderá ir até uma duração de 45 minutos.  

A duração de mais ou menos 30 minutos, para bebés dos 4 aos 12 meses, de 

30 a 45 minutos, para bebés dos12 aos 24 meses e cerca de 45 minutos, para 

bebés dos 24 aos 36 meses são dados como referência por Santos (2001, 

2003). Para Santos e Veloso (2000) 10 a 30 minutos é o tempo ideal de 

duração da aula de N.B., K.McKay e R.McKay (2005) defendem que esta 

duração deve ser de 30 minutos, Velasco (2001) e Fernandes (2004) 

consideram os 30 a 45 minutos como duração mais aconselhada e Del Castillo 

(2004) os 45 minutos. 

 

3. Objectivos 

3.1. Objectivo geral 

 

Através deste estudo pretendemos averiguar qual a realidade actual da N.B. na 

área do Grande Porto, no que diz respeito a: 

(i) Condições estruturais; 

(ii) Condições materiais; 

(iii) Condições humanas; 

(iv) Objectivos; 

(v) Opções metodológicas. 
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3.2. Objectivos específicos 

 

Os objectivos específicos deste estudo são os enumerados de seguida: 

(i) Caracterizar e comparar as condições estruturais das diferentes Instituições 

para o desenvolvimento da actividade; 

 

(ii) Caracterizar e comparar as condições materiais das diferentes Instituições 

para o desenvolvimento da actividade; 

 

(iii) Caracterizar e comparar as condições humanas das diferentes Instituições 

para o desenvolvimento da actividade; 

    

(IV) Determinar quais os objectivos delineados pelas diferentes Instituições 

para as aulas de N.B.; 

 

(V) Determinar qual a metodologia implementada pelos Técnicos de N.B. no 

desenvolvimento da actividade; 

 

(VI) Comparar o parecer das três categorias de inquiridos (Pais e/ou 

acompanhante (s), Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos das 

Instituições) relativamente a algumas condições de desenvolvimento da 

actividade. 

 

4. Metodologia 

4.1. Caracterização da amostra 

A amostra deste estudo foi constituída por um total de 22 instituições, da área 

do Grande Porto, que disponibilizam a N.B. no seu quadro de actividades 

desportivas. Nestas instituições foram aplicados questionários a três categorias 

de inquiridos, entre eles os pais e/ou acompanhante (s) do bebé, os técnicos 

de N.B. e os coordenadores técnicos. No quadro seguinte podemos encontrar, 

em pormenor, as características dos elementos constituintes da nossa amostra. 
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Quadro 12. Detalhes da amostra do estudo. 

 Instituições Pais/Acompanhante (s) 
Técnicos de 

N.B.  

Coordenadores 

Técnicos  

Total 22 216 32 21 

 

Os 216 bebés inscritos nas aulas de N.B., caracterizados através das 

respostas facultadas pelo seu acompanhante, têm idades compreendidas entre 

os 5 e os 36 meses, tendo iniciado as aulas de N.B. entre os 2 e os 36 meses 

de idade (conforme quadro 13). 

Quadro 13. Dados relativos à idade do bebé inscrito nas aulas de N.B. (actual e com 
que iniciou as aulas de N.B.). 

Bebé Mínimo Máximo X ± SD  

Idade actual 5 36 24,57 ± 8,702 

Idade com que iniciou a N.B. 2 36 14,73 ± 8,295 

 

4.2. Instrumentos e procedimentos 

 

A recolha de dados foi precedida pela elaboração de uma carta de pedido de 

autorização para a recolha de dados, garantindo o anonimato dos sujeitos 

constituintes da amostra, bem como das instituições envolvidas, que foi 

entregue a cada um dos responsáveis pelas diferentes instituições. 

Esta recolha foi realizada através de um inquérito efectuado a três categorias 

de inquiridos, constituídas pelos pais e/ou acompanhante (s) do bebé, pelos 

técnicos de N.B. e pelos coordenadores técnicos das instituições da amostra, 

os quais preencheram um questionário anónimo de auto-resposta. Para este 

efeito foram elaborados três questionários. O questionário destinado aos pais 

e/ou acompanhante (s) do bebé, é constituído por um total de 31 questões de 

resposta aberta e fechada, dividido em três partes: (1) Caracterização geral; (2) 

Desenvolvimento da actividade; (3) Recursos materiais. O questionário 

preenchido pelos técnicos de N.B. é constituído por 14 questões de resposta 

aberta e fechada e está dividido em quatro partes: (1) Recursos humanos; (2) 

Objectivos; (3) Metodologia; (4) Recursos materiais. Por fim, o questionário 
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dirigido aos coordenadores técnicos é constituído por 19 questões de resposta 

aberta e fechada e está dividido em cinco partes: (1) Adaptação da criança ao 

meio aquático; (2) N.B.; (3) Recursos materiais; (4) Organização da N.B.; (5) 

Recursos humanos.    

Em todos estes questionários estão presentes algumas questões de resposta 

aberta e fechada, que são comuns às três categorias de inquiridos. 

Os questionários foram previamente validados quanto à sua aplicabilidade 

através da análise de quatro professores licenciados em Educação Física e 

Desporto, na Opção Complementar de Desporto de Rendimento – Natação, 

com experiência na área da natação. 

 

4.3. Procedimento estatístico 

 

Os dados foram tratados através de uma análise de frequência e de uma 

análise descritiva nas perguntas de resposta fechada, e da análise de conteúdo 

nas questões de resposta aberta. Foi utilizando o programa Excel para o 

registo das percentagens acumuladas. 

 

5. Apresentação dos resultados 

5.1. Caracterização das Instituições da amostra 

Da análise dos dados recolhidos podemos constatar que as aulas de N.B., na 

maioria das instituições, se realizam, sobretudo, ao sábado (95,5%) e ao 

domingo (13,6%), entre as 10:00 e as 13:00, encontrando-se em menor escala 

instituições com aulas durante a semana, nomeadamente à 2ª e 6ª feira (4,5%), 

à 3ª feira (4,5%) e à 4ªfeira (4,5%), com um horário compreendido entre as 

17:30 e as 20:15.  

A duração da aula situa-se entre os 30 e os 50 minutos, com maior incidência 

para a primeira duração referenciada (72,7%), sendo de 35 minutos em 4,5% 

das instituições, de 45 minutos em 18,2% das instituições e de 50 minutos em 

4,5% das instituições.  

No que se refere à divisão das turmas, em 59% das instituições esta é feita por 

escalão etário, sendo nas restantes (31,8%) feita por nível de desenvolvimento. 
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De ressalvar que os coordenadores técnicos de 2 instituições não responderam 

a esta questão.  

Em 59% das instituições os grupos trabalham todos no mesmo espaço e em 

41% das instituições cada grupo trabalha no seu espaço.  

Relativamente ao facto de decorrem outras aulas em simultâneo com as aulas 

de N.B., esta situação apenas se verifica em 36,4% dos casos, sendo que em 

63,6% das instituições não decorrem outras aulas em simultâneo com as aulas 

de N.B.. No quadro 14 podemos encontrar estas e outras características das 

instituições que constituíram a nossa amostra.    
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Quadro14. Aspectos organizativos da N.B. nas diferentes Instituições. 

Instituição 
Dia da 

semana 
Período 

Número de 

turmas 

Idades 

(meses) 
Organização 

Duração 

da aula 
Espaço de trabalho 

Aulas em 

simultâneo 

A Sábado 10:30 – 11:00 1 6 - 24 Por nível de desenvolvimento 30 Todos os grupos no mesmo espaço Não 

B Sábado 11:30 – 12:00 2 
6 - 24 

25 - 36 
Por escalão etário 30 Cada grupo no seu espaço Não 

C Sábado 
11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 
2 

6 - 18 

19 - 36 
Por escalão etário 30 Cada grupo no seu espaço Sim 

D Sábado 
12:00 – 12:30 

12:30 – 13:00 
5 

6 - 12 

13 - 24 

25 - 36 

Por escalão etário 30 Cada grupo no seu espaço Sim 

E Sábado 

11:15 – 11:45 

11:45 – 12:15 

17:45 – 18:15 

3 6 - 36 Não responderam 30 Todos os grupos no mesmo espaço Sim 

F Sábado 12:15 – 12:50 3 

6 - 12 

13 - 24 

25 - 36 

Por escalão etário 35 Todos os grupos no mesmo espaço Não 

G Sábado 16:00 – 16:30 1 8 - 24 Por escalão etário 30 Todos os grupos no mesmo espaço Não 

H Sábado 11:30 – 12:15 1 6 - 36 Por nível de desenvolvimento 45 Todos os grupos no mesmo espaço Não 

I Sábado 
11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 
2 

6 - 12 

13 - 24 
Por nível de desenvolvimento 30 Cada grupo no seu espaço Não 

J Sábado 
11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 
2 

6 - 24 

25 - 36 
Por escalão etário 30 Todos os grupos no mesmo espaço Não 

K 

4ª feira 

 

Sábado 

18:45 – 19:30 

19:30 – 20:15 

10:00 – 10:45 

10:45 – 11:30 

5 4 - 42 Não responderam 45 Todos os grupos no mesmo espaço Sim 
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11:30 – 12:15 

L 

2ª/6ª feira 

 

Sábado 

19:20 – 19:50 

 

10:00 – 11:30 

5 6 - 36 Por nível de desenvolvimento 30 Cada grupo no seu espaço Sim 

M 
Sábado 

Domingo 
11:30 – 12.00 2 6 - 36 Por escalão etário 30 Todos os grupos no mesmo espaço Sim 

N 

3ª feira 

 

Sábado 

17:30 – 18:15 

 

11:15 – 12:00 

1 6 - 24 Por nível de desenvolvimento 45 Todos os grupos no mesmo espaço Não 

O 
Sábado 

Domingo 

11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 
4 3 - 18 Por escalão etário 30 Cada grupo no seu espaço Não 

P Sábado 10:40 – 11:30 1 6 - 36 Por escalão etário 50 Cada grupo no seu espaço Não 

Q Sábado 
10:00 – 10:45 

11:30 – 12:15 
2 6 - 12 Por nível de desenvolvimento 45 Todos os grupos no mesmo espaço Não 

R 
Sábado 

 

11:00 – 11:30 

18:15 – 18:45 
2 8 - 36 Por nível de desenvolvimento 30 Todos os grupos no mesmo espaço Não 

S 
Sábado 

Domingo 

11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30 

6 

8 -16 

17 – 30 

31 - 48 

Por escalão etário 30 Todos os grupos no mesmo espaço Não 

T Sábado 11:30 – 12:00 1 8 - 48 Por escalão etário 30 Todos os grupos no mesmo espaço Não 

U Sábado 
11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 
5 

6 - 12 

13 - 24 

25 - 36 

Por escalão etário 30 Cada grupo no seu espaço Sim 

V Sábado 
12:00 – 12:30 

12:30 – 13:00 
3 

6 - 12 

13 - 24 

25 - 36 

Por escalão etário 30 Cada grupo no seu espaço Sim 

 

 



5.2. Condições estruturais das diferentes Instituições 

As instituições visitadas são na sua maioria (61,9%) propriedade do Clube e as 

restantes (38,1%) propriedade da Câmara Municipal. 

Estas são caracterizadas pelos seus coordenadores técnicos como um espaço 

agradável (95,2%) ou razoável (4,8%), tranquilo (85,7%), limpo e cuidado 

(95,2%), e com água límpida e translúcida em 100% das instituições. 

Relativamente às dimensões (comprimento, largura e profundidade) da piscina, 

defrontamo-nos com um leque bastante variável, o qual podemos encontrar no 

quadro 15. Da análise do referido quadro podemos observar que o 

comprimento mais comum nas piscinas, das instituições analisadas, se situa 

entre os 9 e os 25 m, verificando-se que o comprimento mais frequente é o de 

12m, seguido dos 16 e dos 10m, com o mesmo valor percentual. Quanto à 

largura, 8m é a dimensão mais comum, apresentando valores entre os 4 e os 

15m. A profundidade da piscina varia entre os 0,60 e 1,50m, com valores de 

declive variável, sendo 1,20m a medida mais frequente. 

Quadro 15. Dimensões (comprimento, largura e profundidade) da piscina das várias 
instituições.  

  

Comprimento 
(metros) 

% 
 Largura 

(metros) 
% 

 Profundidade 
(metros) 

% 

9 9,5  4 4,8  0,60 4,8 

10 14,3  4,5 4,8  0,70 4,8 

12 19  6 19  0,80 9,5 

12,5 4,8  6,5 4,8  0,90 14,3 

13 4,8  6,8 4,8  1,20 19,0 

14 9,5  8 28,6  1,25 4,8 

16 14,3  9 4,8  0,30 - 0,90 4,8 

17 4,8  10 14,3  0,50 - 1,20 4,8 

18 4,8  12 4,8  0,80 - 1,20 4,8 

20 4,8  12,5 4,8  0,90 - 1,10 4,8 

25 9,5  15 4,8  0,90 - 1,20 9,5 

      1,0 - 1,50 4,8 

      1,10 - 1,50 9,5 

 

A temperatura da água da piscina, do ar da nave e do balneário também 

apresentam valores bastante distintos (conforme quadro 16). Quanto à 
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temperatura da água da piscina, esta apresenta valores que se situam entre os 

28 e os 32ºC, sendo a temperatura mais apontada a de 31ºC (33,3%). 

Relativamente à temperatura do ar da nave, os valores encontram-se entre os 

25 e os 32 ºC, sendo que os 27 e os 31ºC são as temperaturas mais 

frequentes. No que diz respeito à temperatura dos balneários, os valores 

encontram-se entre os 22 e os 32ºC, sendo a temperatura de 25ºC a mais 

referenciada. 

Quadro 16. Temperatura da água da piscina, do ar da nave e do balneário, das várias 
instituições. 

  

Água da piscina 
(ºC) 

% 
 

Ar da nave (ºC) % 
 Balneário 

(ºC) 
% 

28 4,8  25 4,8  22 4,8 

29 4,8  27 19,0  23 4,8 

30 28,6  28 9,5  25 23,8 

31 33,3  29 14,3  26 9,5 

32 19,0  30 14,3  27 19,0 

Não responderam 9,5  31 19,0  28 4,8 

 

 32 4,8  29 4,8 

 Não responderam 14,3  30 4,8 

 

 

 31 9,5 

  32 4,8 

  Não responderam 9,5 

 

 

 

Quanto ao tipo de tratamento da água da piscina, o cloro é usado em 84,2% 

dos casos, os raios ultravioleta em 15,8% e os clorocianuratos em 5,3%. Os 

restantes produtos de desinfecção não são utilizados. O valor médio de cloro 

foi o único dado que foi preenchido pelos inquiridos e apresenta valores entre 

0,7 e 1,5 mg/l (conforme quadro 17) e os valores de pH situam-se entre os 0,6 

e 7,6 (conforme quadro 18). 

Da análise do quadro 17 podemos concluir que o valor médio de cloro livre 

activo em 50% das instituições da amostra apresenta o valor de 1,5 mg/l, 

sendo os restantes distribuídos pelos valores de 1,0 mg/l (33,3%) e 0,7 mg/l 

(16,7%).  
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Já no quadro 18 encontramos os valores de pH da água das piscinas das 

instituições analisadas, que se situa entre os 0,6 e os 7,6, sendo 7,2 o valor 

mais apontado. 

 
Quadro 17. Cloro livre activo (valor médio).  

 
 

                    Quadro 18. Valor médio de pH. 

 

Valor médio 

de pH 
% 

0,6 7,7 

7,2 69,2 

7,3 7,7 

7,4 7,7 

7,4 - 7,6 7,7 

 
 

No que concerne aos balneários, estes são tipo familiar em 45% das 

instituições e nas restantes (55%) são do tipo geral. No que concerne à sua 

qualidade, de acordo com os coordenadores técnicos, em nenhuma das 

instituições se verifica uma qualidade fraca, sendo todos eles distribuídos pelas 

categorias de razoáveis (30%), boas (40%) e muito boas (30%). 

Quando questionados relativamente ao facto de durante as aulas de N.B. haver 

música adequada à faixa etária, constatamos que em 66,7% dos casos se 

verifica esta situação. 

As aulas de N.B. são apoiadas por estruturas específicas em apenas 15,2% 

dos casos. Estas estruturas de apoio são constituídas pelos fraldários e uma 

marquesa/cabides. Nas restantes instituições (84,2%) não existem estruturas 

de apoio à aula de N.B.. 

 

5.3. Condições materiais das diferentes Instituições 

Na figura 2 podemos observar qual o material didáctico disponível e utilizado 

nas diferentes instituições. Da observação dessa representação gráfica 

Cloro livre 

activo 
% 

0,7 mg/l 16,7 

1,0 mg/l 33,3 

1,5 mg/l 50,0 
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podemos concluir que o material que existe em maior quantidade é constituído 

pelos brinquedos - flutuantes ou não (89,5%), seguido das bolas e dos rolos 

(84,2%), dos arcos (78,9%), dos tapetes (73,3%), das braçadeiras e das 

pranchas (68,4%), dos objectos submergíveis (63,2%), dos escorregas 

(47,4%), dos flutuadores de cintura e dos cestos de basquetebol – flutuantes 

(36,8%), das barras com flutuadores e das plataformas (31,6%) das tabelas de 

basquetebol – insufláveis (21,1%), da rede de voleibol e das multiformas 

flutuantes (10,5%) e, por fim, das estruturas lúdicas, óvnis e dos halteres 

(5,3%). Podemos ainda observar que todo este material é utilizado com a 

excepção da rede de voleibol flutuante. 

 

Figura 2. Material didáctico disponível e utilizado nas diferentes instituições. 
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5.4. Condições humanas das diferentes Instituições 

Na figura 3 encontra-se a representação gráfica da relação do número de 

técnicos de N.B. dentro e fora da água, sendo que em todas as instituições 

visitadas estes técnicos se encontram dentro da água durante estas aulas. 

 

  
Figura 3. Número de técnicos de N.B. dentro e fora da água durante as aulas de N.B.. 

 

Os referidos técnicos, na maioria das instituições (93,8%) não têm um regime 

rotativo, ou seja, não mudam de turma ao longo do ano lectivo. No entanto, 

este facto verifica-se em 6,3% das instituições. 

De salientar que estes projectos não contam com a colaboração de nenhuma 

educadora de infância. 

Os técnicos de N.B., quando questionados relativamente ao facto de 

estabelecerem comunicação com os diferentes elementos envolvidos no 

projecto de N.B., respondem de acordo com o representado na figura 4. Da 

observação da referida figura podemos constatar que os técnicos de N.B. 

estabelecem comunicação, fora do contexto de aula, sobretudo com os 

restantes técnicos de natação N.B. (34,2%), estabelecendo ainda comunicação 

com o director/coordenador técnico (31,6%), com os restantes técnicos de 

natação (27,6%) e com técnicos de outras instituições (3,9%), sendo os pais 

aqueles com quem estabelecem menor comunicação (2,6%). 
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Figura 4. Comunicação estabelecida pelos técnicos de N.B., fora do contexto de aula, 
com diferentes elementos. 

 

Relativamente à habilitação dos técnicos de N.B., em particular no que se 

refere à habilitação académica (figura 5) e à sua qualificação profissional para 

o ensino (figura 6) encontramos diferentes ocorrências.  

Como podemos observar na figura 5, os técnicos de N.B. das instituições 

visitadas, no que se refere à sua habilitação académica, são na maioria 

licenciados (84,4%), e com a mesma percentagem (6,3%) encontram-se os 

técnicos que concluíram o ensino secundário e o mestrado, os restantes 

possuem bacharelato, pós-graduação em gestão desportiva e pós-graduação 

em actividades aquáticas (3,1%). 

Relativamente à qualificação profissional para o ensino encontramos na figura 

6 valores que representam uma maioria de técnicos de N.B. (84,4%) 

licenciados em Educação Física (E.F.), e os restantes distribuem-se pelas 

categorias de técnico de natação (1ºNível) da FPN (12,5%), técnico de 

actividades aquáticas/hidroginástica (6,3%), técnico de natação certificado pelo 

CEFAD (6,3%), técnico de natação (2º Nível) da FPN (3,1%), bacharel em E.F. 

(3,1%), técnico de pólo aquático (3,1%) e mestre em Ciências do Desporto 

(C.D.) na área de pedagogia (3,1%) e na área de actividade física adaptada 

(3,1%). 
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Figura 5. Habilitação académica dos técnicos de N.B. das várias instituições. 

 

 

 

Figura 6. Qualificação profissional para o ensino dos técnicos de N.B. das várias 
instituições. 
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Da observação da figura 7 podemos verificar que os técnicos de N.B. das 

várias instituições complementam a sua formação académica sobretudo 

através de cursos de formação no âmbito da N.B. (90,6%), de consulta 

bibliográfica sobre o tema da N.B. (81,3%), da participação em congressos 

sobre esta temática (34,4%), de workshops de N.B. (6,3%) e, em menor escala, 

através da observação de aulas de N.B. (3,1%). 

 

 

Figura 7. Forma como os técnicos de N.B. das várias instituições, complementam a 
sua formação académica.  

 

Na figura 8 estão representados os conhecimentos pedagógicos e científicos 

que os técnicos de N.B. das diversas instituições melhor dominam, 

destacando-se os conhecimentos ao nível da natação (90,6%), seguidos dos 

conhecimentos ao nível da pedagogia da natação (71,9%), da área da N.B. 

(65,6%), da pedagogia do processo educativo no trabalho com bebés (51,3%), 

do desenvolvimento biológico da criança (40,6%), do desenvolvimento sócio-

afectivo da criança (40,6%), da motricidade infantil (28,1%) e do treino em 

natação pura desportiva e pólo aquático (3,1%). 
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Figura 8. Conhecimentos pedagógicos e científicos que os técnicos de N.B., das 
várias instituições, melhor dominam. 

 

5.5. Objectivos 

Relativamente à definição de objectivos, estes são em 50% das instituições 

definidos pelo professor, em 38% dos casos pela instituição e em 31% dos 

casos pela equipa técnica (figura 9). 

 

Figura 9. Responsável pela definição dos objectivos para as aulas de N.B. das várias 
instituições. 
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5.5.1. Objectivos gerais 

Uma lista de dez objectivos gerais foi apresentada aos técnicos de N.B., sendo-

lhes pedido que seleccionassem aqueles que reconheciam como mais 

importantes e que, se necessário, acrescentassem outros que considerassem 

prioritários, e que estivessem omissos. Foi ainda solicitado que definissem a 

prioridade que estes deveriam ter durante o desenvolvimento da 

aprendizagem, usando, para tal, a seguinte escala: sempre, às vezes, 

raramente e nunca. No quadro 19 e na figura 10 estão representados esses 

mesmos objectivos, bem como a prioridade que lhes foi atribuída pelos 

técnicos de N.B. questionados. 

Da análise destes dados observamos que alguns objectivos são enumerados 

com um carácter mais prioritário, pelos técnicos de N.B. no trabalho em que 

desenvolvem, do que outros. Assim, aqueles que são mais assinalados na 

categoria de sempre são, em primeiro lugar, estimular o desenvolvimento motor 

(83,9%), seguido dos objectivos, promover a segurança física do bebé, face à 

água (75,9%), desenvolver a autonomia no meio aquático (75,0%), promover o 

desenvolvimento sócio-afectivo (68,8%), criar um espaço lúdico (65,6%), 

desenvolver a autoconfiança (58,1%), promover o desenvolvimento cognitivo 

(51,6%), desenvolver a autonomia de uma forma geral (45,2%), desenvolver a 

percepção do perigo face à água (38,7%) e, por fim, promover a saúde 

(36,7%). 

 

Quadro 19. Prioridade e preponderância dos diferentes objectivos gerais das aulas de 
N.B., estabelecido pelos técnicos de N.B. das várias instituições. 

Objectivos gerais Sempre Às vezes Raramente Nunca 

Promover a segurança física do bebé (face à água) 75,9% 17,2% 6,9% 0% 

Desenvolver a percepção do perigo (face à água) 38,7% 41,9% 19,4% 0% 

Estimular o desenvolvimento motor 83,9% 16,1% 0% 0% 

Promover o desenvolvimento cognitivo 51,6% 41,9% 3,2% 3,2% 

Promover o desenvolvimento sócio-afectivo 68,8% 28,1% 3,1% 0% 

Desenvolver a autoconfiança 58,1% 38,7% 3,2% 0% 

Desenvolver a autonomia no meio aquático 75% 18,8% 6,3% 0% 

Desenvolver a autonomia (geral) 45,2% 32,3% 19,4% 3,2% 



89 
 

Promover a saúde 36,7% 40% 20% 3,3% 

Criar um espaço lúdico 65,6% 25% 3,1% 6,3% 

 

 

Figura 10. Prioridade e preponderância dos diferentes objectivos gerais das aulas de 
N.B., estabelecido pelos técnicos de N.B. das várias instituições. 

 

5.5.2. Objectivos específicos 

De igual modo, foi apresentada aos técnicos de N.B. uma lista de dezoito 

objectivos específicos, sendo-lhes pedido que seguissem o procedimento 

acima mencionado, relativamente aos objectivos gerais. No quadro 20 e na 

figura 11 estão representados esses mesmos objectivos, bem como a 

prioridade que lhes foi atribuída pelos técnicos de N.B. questionados. 

Da análise destes dados observamos que alguns objectivos são enumerados 

com um carácter mais prioritário, pelos técnicos de N.B. no trabalho em que 

desenvolvem, do que outros. Assim, aqueles que são mais assinalados na 
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categoria de sempre são, em primeiro lugar, estimular o deslocamento vertical 

e horizontal com material auxiliar (81,3%), seguido dos objectivos promover a 

autonomia no meio aquático, em relação aos pais (74,2%), estimular os 

reflexos arcaicos do bebé (65,6%), adquirir regras de convivência com outras 

crianças (64,5%), promover a socialização (59,4%), adquirir equilíbrio e 

propulsão rudimentares, dorsal e ventral (59,3%), realizar saltos da posição de 

pé (58,1%), desenvolver a imersão e executar saltos variados (50%), adquirir 

propulsão rudimentar, para atingir a superfície (48,4%), desenvolver a 

respiração e realizar mergulhos na posição sentado (43,8%), desenvolver a 

flutuação dorsal sem qualquer auxílio e realizar jogos em grupo (37,5%), 

estimular o deslocamento vertical e horizontal, com ajuda dos pais (34,4%), 

desenvolver a imersão/respiração (em profundidade) (28,1%) e, por fim, 

desenvolver a flutuação dorsal e promover a autonomia afectiva (em relação 

aos pais) (25%). 

  

Quadro 20. Prioridade e preponderância dos diferentes objectivos específicos das 

aulas de N.B., estabelecido pelos técnicos de N.B. das várias instituições. 

 

Sempre Às vezes Raramente Nunca 

Estimular os reflexos arcaicos do bebé 65,6% 25% 9,4% 0% 

Desenvolver a flutuação dorsal  25% 46,9% 25% 3,1% 

Desenvolver a imersão 50% 34,4% 12,5% 3,1% 

Desenvolver a respiração 43,8% 40,6% 15,6% 0% 

Desenvolver a flutuação dorsal (sem auxílio) 37,5% 50% 12,5% 0% 

Desenvolver a imersão/respiração (profundidade) 28,1% 53,1% 15,6% 3,1% 

Estimular o deslocamento vertical e horizontal (com material 

auxiliar) 81,3% 18,8% 0% 0% 

Estimular o deslocamento vertical e horizontal (com ajuda dos 

pais) 34,4% 43,8% 18,8% 3,1% 

Realizar mergulhos na posição de sentado 43,8% 50% 3,1% 3,1% 

Realizar saltos da posição de pé 58,1% 38,7% 3,2% 0% 

Executar saltos variados 50% 37,5% 12,5% 0% 

Promover a socialização 59,4% 37,5% 3,1% 0% 

Realizar jogos em grupo 37,5% 34,4% 28,1% 0% 

Promover a autonomia afectiva (em relação aos pais) 25% 40,6% 31,3% 3,1% 

Promover a autonomia no MA (em relação aos pais) 74,2% 19,4% 3,2% 3,2% 
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Adquirir propulsão rudimentar (para atingir a superfície) 48,4% 45,2% 6,5% 0% 

Adquirir regras convivência com outras crianças 64,5% 22,6% 12,9% 0% 

Adquirir equilíbrio e propulsão rudimentares (dorsal e ventral) 59,3% 37% 3,7% 0% 

 

 

Figura 11. Prioridade e preponderância dos diferentes objectivos específicos das 
aulas de N.B., estabelecido pelos técnicos de N.B. das várias instituições. 

 

5.6. Opções metodológicas 

Relativamente às opções metodológicas dos técnicos de N.B. das instituições 

visitadas, apresentamos de seguida alguns aspectos que ilustram o modo de 

actuação destes neste âmbito.  
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No que se refere à realização de reuniões com os pais que inscrevem o seu 

bebé nas aulas de N.B., estas apresentam duas vertentes, reunião no inicio ou 

no decorrer do ano, de acordo com o momento em que estes integram a 

actividade. Em 61,3% dos casos, os técnicos realizam uma reunião com os 

pais que integram a actividade no seu início, ao contrário do que se verifica em 

38,7% dos casos. Por outro lado, também realizam uma reunião com os pais 

que integram a actividade no decorrer do ano em 56,3% dos casos, facto que 

não se verifica em 43,8% dos casos (figura 12). 

  

 

 

Figura 12. Realização de reuniões dos técnicos de N.B. com os pais e/ou 
acompanhante (s) dos bebés, que integram a actividade no início do ano ou ao longo 
do mesmo. 

 

No que concerne aos objectivos desta reunião, os técnicos de N.B. apontam o 

estabelecimento de objectivos como aspecto primordial (85,7%), considerando 

em segundo lugar de ordem de importância, dar a conhecer a metodologia 

(81%), encontrando-se, de seguida, a apresentação e procurar saber quais as 

expectativas dos pais (71,4%) no mesmo patamar, seguido de dar a conhecer 

o regulamento da instituição (28,6%) e, por fim, com o mesmo valor percentual 

(4,8%) informar os pais dos cuidados a ter com o bebé antes e após a aula de 

N.B. e ter um conhecimento mais aprofundado da criança (figura 13).  
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Figura 13. Objectivos da reunião dos técnicos de N.B. com os pais e/ou 
acompanhante (s) dos bebés, que integram a actividade no início do ano ou ao longo 
do mesmo. 

 

Na figura 14 podemos observar que 87,5% dos técnicos de N.B. sugerem aos 

pais do bebé o banho de banheira em casa, como processo de adaptação ao 

meio aquático, facto que não se verifica nos restantes 12,5%. 

 
Figura 14. Recomendação do Técnico de N.B. aos pais e/ou acompanhante (s), do 
banho de banheira em casa, como processo de adaptação ao meio aquático. 

 

Os técnicos de N.B. que aconselham o banho de banheira em casa aos pais do 

bebé apresentam os seguintes objectivos para esta recomendação: preparar a 

transição para a piscina (29,6%), proporcionar experiência aquática em 

ambiente familiar e promover a adaptação ao meio aquático (18,5%), promover 

o contacto facial com a água (14,8%), complementar as aulas (7,4%), 

desenvolver de forma rápida a aptidão do bebé no meio aquático, objectivos 

4,8%

4,8%

28,6%

81%

85,7%

71,4%

71,4%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Ter um conhecimento mais …

Informar quais os cuidados antes/após …

Dar a conhecer o regulamento

Dar a conhecer a metodologia

Estabelecer objectivos

Saber quais as expectativas dos pais

Apresentação

87,5%

12,5%

Sim

Não



94 
 

higiénicos, lúdicos e experimentais e permitir que a criança perca o medo da 

água (3,7%) (figura 15).  

 
 

Figura 15. Objectivos do banho de banheira em casa, como processo de adaptação 
ao meio aquático, recomendado pelo técnico de N.B. aos pais e/ou acompanhante (s). 

 

Da análise da figura 16 podemos observar que os técnicos de N.B. 

acompanham os pais sobretudo nas primeiras aulas e nas seguintes (67,4%), 

em segundo lugar em situações específicas (23,3%) e, em menor escala, 

através de informação relacionada com a N.B. (9,3%). 

 

Figura 16. Tipo de acompanhamento do técnico de N.B. aos pais e/ou acompanhante 
(s) que participam nas aulas de N.B.. 
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Da análise da figura 17 podemos observar que 56,7% dos técnicos de N.B. 

concordam com a utilização de flutuadores/braçadeiras no decorrer da 

actividade. Os restantes técnicos não estão de acordo com a sua utilização.

  

 

Figura 17. Parecer dos técnicos de N.B. relativamente à utilização de 
flutuadores/braçadeiras no decorrer da actividade. 

 

Os técnicos de N.B. que concordam com a sua utilização recomendam que 

estes se devem usar em situações pontuais (31,3%), numa fase mais 

avançada da aprendizagem (31,3%), só nas primeiras aulas (12,5%), após o 

bebé demonstrar algum equilíbrio (12,5%), durante a adaptação ao meio 

aquático (6,3%) e quando se desenvolvem movimentos propulsivos (6,3%) 

(figura 18). 

 

Figura 18. Parecer dos técnicos de N.B. relativamente ao momento de aprendizagem 
em que se deve usar flutuadores/braçadeiras. 
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Na figura 19 podemos constatar que os técnicos de N.B. que não concordam 

com a sua utilização apresentam os seguintes argumentos: estes materiais 

criam dependência (83,3%), limitam a relação bebé/acompanhante (8,3%) e 

induzem a uma falsa percepção de segurança no meio aquático (8,3%). 

 

Figura 19. Argumentos dos técnicos de N.B. para a não-utilização dos 
flutuadores/braçadeiras. 

Relativamente à realização da avaliação da actividade, na figura 20 podemos 

observar que 96,9% dos técnicos de N.B. a efectuam e 3,1% não a realizam.  

 

Figura 20. Realização da avaliação da actividade por parte do técnico de N.B..  

 

Os técnicos de N.B. que realizam a avaliação da actividade fazem-no 

sobretudo através do feedback dos pais/acompanhante (s) (38,8%), do modo 

como decorrem as aulas (32,4%), da observação dos vários técnicos de N.B. 

(10,3%), da realização de um inquérito aos pais/acompanhante (s) do bebé 

(5,9%), do registo em grelhas de observação (4,4%) e do registo em vídeo das 

aulas (4,4%) (figura 21). 
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Figura 21. Processos de avaliação da actividade por parte do técnico de N.B..  

 

A referida avaliação é realizada em diferentes momentos que se distribuem 

entre inicial (24,6%), intermédia (36,8%), aula a aula (3,5%) e final (35,1%) 

(figura 22). 

 

Figura 22. Momentos de avaliação da actividade por parte do técnico de N.B..  
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Na figura 23 encontra-se representado graficamente a importância atribuída à 

adaptação da criança ao meio aquático. Da sua observação podemos constatar 

que as três categorias de inquiridos atribuem uma grande importância a este 

facto. Todos os coordenadores técnicos consideram esta importância 

preponderante (100%), seguidos dos pais (98,1%) e dos técnicos de N.B. 

(93,8%). 

 

 

Figura 23. Importância da adaptação da criança ao meio aquático, na perspectiva das 
três categorias de inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 

 

No que diz respeito à idade para a criança iniciar a AMA nos espaços de 

piscina, encontramos um leque bastante variável de idades (figura 24), para as 

três categorias de inquiridos, que se situam entre 1 mês e os 24 meses. 

Contudo, para todas elas os 6 meses parecem ser uma idade consensual, 
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N.B. (17,9%) e para os coordenadores técnicos (16,7%). 
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Figura 24. Idade para a criança iniciar a AMA nos espaços de piscina, na perspectiva 
das três categorias de inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 

 

No que se refere aos motivos que justificam a inscrição do bebé nas aulas de 

N.B., também se verificam algumas opiniões concordantes, ou seja, os motivos 

que as três categorias de inquiridos mais assinalam são, em primeiro lugar a 

contribuição para o desenvolvimento integral do bebé, em segundo, a 

possibilidade do bebé aprender a nadar e, em terceiro, o facto da água se tratar 

de um elemento de risco. Os restantes motivos apresentam para todas as 

categorias cotações inferiores (figura 25). 
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Figura 25. Motivo para a inscrição do bebé nas aulas de N.B., na perspectiva das três 
categorias de inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 

 

Relativamente aos efeitos educativos esperados na prática da N.B., 

representados graficamente na figura 26, encontramos alguma divergência de 

opiniões. Os efeitos educativos mais cotados por parte dos pais encontram a 

seguinte ordem: adaptação ao meio aquático (94,9%), desenvolvimento 

psicomotor (81,9%), autoconfiança (76,7%), socialização (65,6%), percepção 

do perigo (36,7%), afectividade (30,7%), disciplina (28,4%), aprender a lidar 

com frustrações (10,2%), amenizar o egocentrismo (8,4%) e, por fim, 

divertimento (0,5%). Já os técnicos de N.B. assinalam de outra forma estes 

efeitos, ou seja, o efeito educativo mais cotado é adaptação ao meio aquático 

(96,9%), seguido do desenvolvimento psicomotor (93,8%), tal como nos pais, 
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da socialização (90,6%), afectividade (71,9%), autoconfiança (62,5%), 

percepção do perigo (37,5%), disciplina e aprender a lidar com frustrações no 

mesmo patamar (6,3%). Os coordenadores técnicos assinalam os efeitos 

educativos da seguinte forma, socialização (100%), desenvolvimento 

psicomotor e adaptação ao meio aquático (95,2%), autoconfiança e 

afectividade (81%), percepção do perigo (19%), disciplina (14,3%) e aprender a 

lidar com frustrações (4,8%). 

 

Figura 26. Efeitos educativos esperados na prática da N.B., na perspectiva das três 
categorias de inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 

 

Quando questionados relativamente ao facto de considerarem imprescindível 

consultar o pediatra antes de iniciar as aulas de N.B., apenas 100% dos 

coordenadores técnicos estão de acordo. Na categoria dos pais 77,9% está de 

acordo e na categoria dos técnicos de N.B. 93,8% concordam (figura 27).  
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Figura 27. Pertinência da consulta ao pediatra, antes da frequência das aulas de N.B., 
na perspectiva das três categorias de inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e 
Coordenadores Técnicos). 

 

No que concerne às funções do técnico de N.B. (figura 28) a maioria, de todas 

as categorias de inquiridos, está de acordo com a função de orientar e mediar 

todo o processo. Os coordenadores técnicos colocam em paralelo a esta 

função, a de estabelecer princípios de ordem pedagógica e de intervenção na 

aula (76,2%), função que é a segunda mais assinalada pelos pais (66%) e 

pelos técnicos de N.B. (75%). A função de estabelecer objectivos (47,6%) é a 

segunda mais cotada na categoria dos coordenadores técnicos e a terceira 

para os pais (46,5%) e para os técnicos de N.B. (53,1%). Os coordenadores 

técnicos não assinalam mais nenhuma função, ao passo que a função de 

definir o processo de controlo da actividade é assinalada pelos pais (32,1%) e 

pelos técnicos de N.B. (28,1%). A função de fornecer feedback correctivo ao 

par pai/bebé é apenas sugerida pelos pais (1,4%).  
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Figura 28. Funções do Técnico de N.B. na perspectiva das três categorias de 
inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 

 

No que se refere à participação dos pais como agentes de desenvolvimento da 

actividade, verificamos, pela observação da figura 29 que todos os elementos 

constituintes das três categorias de inquiridos consideram que esta 

participação deve ocorrer. 

 

Figura 29. Participação dos pais como agentes de desenvolvimento da actividade, na 
perspectiva das três categorias de inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores 
Técnicos). 
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Na figura 30, podemos observar a forma como estes podem participar, no 

papel de agentes de desenvolvimento da actividade, segundo as três 

categorias de inquiridos. As formas mais assinaladas pelos pais apresentam a 

seguinte ordem: colaborando no desenvolvimento da actividade (30,9%), 

transmitindo segurança à criança (23,6%), seguindo a orientação dos técnicos 

(17,6%), mediador (15,2%), incentivando a criança (9,7%), repetindo os 

exercícios noutros momentos (1,8%) e sugerindo actividades (1,2%). As formas 

mais assinaladas pelos técnicos de N.B. apresentam a seguinte ordem: 

colaborando no desenvolvimento da actividade (29,6%), tal como no caso dos 

pais, mediador (25,9%), transmitindo segurança à criança (14,8%), 

incentivando a criança e seguindo as orientações do técnico (11,1%), 

sugerindo actividades e estabelecendo metas (3,7%). No caso dos 

coordenadores técnicos, observamos que seguindo as orientações do técnico 

(33,3%) é a forma mais assinalada, seguida do mediador (26,7%), e 

encontrando-se com a mesma cotação, colaborando no desenvolvimento das 

actividades, transmitindo segurança à criança e incentivando a criança. 

 

Figura 30. Forma de participação dos pais como agentes de desenvolvimento da 
actividade, na perspectiva das três categorias de inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e 
Coordenadores Técnicos). 
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Relativamente àquele que deve acompanhar o bebé nas aulas de N.B., as três 

categorias de inquiridos assinalam sobretudo que devem ser a mãe e o pai os 

responsáveis por esta tarefa. Para os técnicos de N.B. e para os 

coordenadores técnicos a segunda resposta mais assinalada foi alguém em 

quem a criança confia, e a terceira a mãe ou o pai. Estas duas respostas, no 

caso dos pais, correspondem respectivamente à quarta e segunda mais 

assinalas. A mãe é a terceira opção mais cotada no caso do parecer dos pais. 

Ainda relativamente às respostas dadas pelos pais, um familiar próximo da 

criança aparece como a quinta resposta mais apontada e o pai logo de 

seguida, aparecendo por último o familiar com mais à vontade na água. No 

caso dos técnicos de N.B. o pai, a mãe e um familiar próximo da criança são 

assinalados a seguir aos anteriormente referenciados. Para os coordenadores 

técnicos, o pai, é a categoria menos apontada (figura 31).  

 

Figura 31. Responsável pelo acompanhamento do bebé na água, na perspectiva das 
três categorias de inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 

 

Quanto ao tipo de divisão das classes de N.B., todas as categorias de 

inquiridos apresentam uma cotação mais elevada para a divisão por escalão 

etário, como podemos observar na figura 32.  
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Figura 32. Tipo de divisão das classes de N.B., na perspectiva das três categorias de 
inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 

 

Na figura 33 podemos verificar que todas as categorias de inquiridos dão 

preferência ao balneário do tipo familiar, em detrimento do balneário do tipo 

geral. 

 

Figura 33. Tipo de balneário, na perspectiva das três categorias de inquiridos (Pais, 
Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 
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1,9% dos pais e 9,5% dos coordenadores técnicos manifestam uma opinião 

contrária (figura 34). 

 

Figura 34. Importância do material didáctico como factor imprescindível para a 
aprendizagem, na perspectiva das três categorias de inquiridos (Pais, Técnicos de 
N.B. e Coordenadores Técnicos). 

 

Os sujeitos da amostra que responderam afirmativamente ao anteriormente 

exposto apresentam os argumentos que enumeramos de seguida. No caso dos 

pais, este tipo de material constitui um elemento de motivação (25,7%), 

estimula o desenvolvimento psicomotor (18,4%), é um meio facilitador de 

aprendizagem (17,1%), facilita a adaptação ao ambiente (15,5%), diversifica as 

actividades (7,5%), estimula o bebé (6,4%), promove o relaxamento e favorece 

a socialização/integração (3,2%) e promove a partilha. Já os técnicos de N.B. 

respondem de modo um pouco diferente representado pela seguinte ordem, 

meio facilitador de aprendizagem (23,3%), estimula o desenvolvimento 

psicomotor (20%), cria um espaço lúdico na aula (16,7%), diversifica as 

actividades (13,3%), elemento de motivação (10%), estimula o bebé e facilita a 

adaptação ao ambiente (6,7%) e favorece a socialização/integração (3,3%). 

Ainda noutra perspectiva, os coordenadores técnicos respondem de forma 

diferente, assinalando sobretudo a criação de um espaço lúdico (33,3%), 

elemento de motivação (27,8%), meio facilitador de aprendizagem (16,7%), 
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estimula o bebé, facilita a adaptação ao ambiente, diversifica as actividades e 

estimula o desenvolvimento psicomotor (5,6%), estes últimos, todos com o 

mesmo nível de cotação (figura 35). 

 

Figura 35. Justificação da importância do material didáctico, como factor 
imprescindível para a aprendizagem, na perspectiva das três categorias de inquiridos 
(Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 

 

Na figura 36 podemos observar que os coordenadores técnicos que não 

consideram o material didáctico indispensável para a aprendizagem, 

argumentam que este é apenas importante e não imprescindível (9,5%). No 

caso dos pais que manifestam a mesma postura dos coordenadores técnicos, 

referem que este tipo de material pode ser motivo de distracção para o bebé 

(0,5%). 
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Figura 36. Argumentos que justificam a pouca importância do material didáctico, como 
factor imprescindível para a aprendizagem, na perspectiva das três categorias de 
inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 

Relativamente ao número ideal de alunos por professor, podemos observar 

(figura 37) que 10 alunos se evidencia como a resposta mais consensual e 

mais cotada entre as três categorias de inquiridos. As restantes respostas 

distribuem-se, no caso dos pais por números que se situam entre os 3 e os 15 

alunos, no caso dos coordenadores técnicos, entre os 4 e os 12 alunos e, no 

caso dos técnicos de N.B., entre os 6 e os 12 alunos, com valores percentuais 

bastante variáveis.  

 

Figura 37. Número ideal de alunos por professor, na perspectiva das três categorias 
de inquiridos (Pais, Técnicos de N.B. e Coordenadores Técnicos). 
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6.Discussão dos resultados 

6.1. Caracterização das Instituições da amostra 

Segundo Del Castillo (2004), e tendo em conta que os bebés devem vir 

acompanhados dos seus pais, ou de alguém da sua confiança, os horários 

devem coincidir com o tempo mais livre dos mesmos. Tudo indica que o horário 

pós-laboral e o fim-de-semana reúnam melhores condições para a realização 

destas aulas, por se tratar do período em é mais provável que os pais possam 

estar presentes (Fernandes, 2004, p.6). Os resultados obtidos no nosso estudo 

vão de encontro ao descrito na literatura relativamente a este aspecto, na 

medida em que as aulas de N.B. se realizam na sua maioria ao fim-de-semana 

e em horário pós-laboral. 

Relativamente à duração da aula de N.B. esta situa-se entre os 30 e os 50 

minutos, que é, de certa forma, concordante com o que podemos encontrar na 

literatura, que regista durações entre os 10 e os 45 minutos, dependendo da 

idade do bebé. 

No que se refere à divisão das turmas, em 59% das instituições esta é feita por 

escalão etário, sendo nas restantes (31,8%) por nível de desenvolvimento. Esta 

ocorrência parece estar associada ao facto dos bebés do mesmo escalão 

etário apresentarem características aproximadas e motivações semelhantes. 

De acordo com Santos, 2003 e Velasco, 2001 a piscina deve gozar de um 

ambiente calmo e sossegado, sobretudo nos momentos em que decorrem as 

aulas de N.B.. Esta situação verifica-se em 63,6% das instituições do nosso 

estudo e em 36,4% dos casos decorrem outras aulas em simultâneo com as 

aulas de N.B.. 

 

6.2. Condições estruturais das diferentes Instituições 

Soares (2004) relativamente à tipologia mais frequente de piscinas refere as 

dimensões de 25m de comprimento por 12,5m de largura. Os dados obtidos no 

nosso estudo apontam dimensões mais variáveis, em que o comprimento mais 

comum se situa entre os 9 e os 25 m, com um comprimento mais frequente de 

12m. Quanto à largura, 8m é a dimensão mais comum, apresentando valores 

entre os 4 e os 15m. Este aspecto poderá estar associado ao facto de algumas 
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das piscinas serem propriedade dos clubes, que normalmente apresentam 

dimensões mais reduzidas. 

No que se refere à profundidade da piscina, Soares (2004) refere que no caso 

de tanques infantis ou chapinheiros a profundidade se deve situar entre 0,20m 

e 0,45m e, no caso de tanques de aprendizagem e recreio entre 1,10m - 

1,50m. A profundidade das piscinas das instituições visitadas varia entre os 

0,60 e 1,50m, com valores de declive variável, sendo 1,20m a medida mais 

frequente, aspecto que parece estar associado ao facto da maioria destas 

piscinas serem também usadas para as outras actividades aquáticas da 

instituição. 

Quanto à temperatura da água da piscina, esta apresenta valores que se 

situam entre os 28 e os 32ºC, sendo a temperatura mais apontada a de 31ºC, o 

que está de acordo com os dados da literatura relativos a este aspecto, apesar 

de alguma da literatura disponível apontar a temperatura entre os 30 e os 34ºC 

como valores ideais, para este tipo de actividades. 

Relativamente à temperatura do ar da nave, os valores encontram-se entre os 

25 e os 32 ºC, sendo que os 27 e os 31ºC são as temperaturas mais 

frequentes, o que parece evidenciar que esta temperatura se encontra um 

pouco abaixo do recomendado pela literatura, que apontam 1 a 3ºC acima da 

temperatura da água para este tipo de aulas. 

De acordo com Soares (2004, p.42) nos vestiários e balneários, os valores de 

temperatura recomendados são de 22 a 24ºC, por forma a estabelecer 

condições de transição progressiva entre as temperaturas da piscina 

propriamente dita das zonas de recuperação e exteriores. Contudo, nos 

resultados obtidos no nosso estudo constatamos, que neste âmbito, os valores 

se encontram entre os 22 e os 32ºC, sendo a temperatura de 25ºC a mais 

referenciada, ou seja, um pouco acima da recomendada pela literatura. 

No que se refere ao tipo de tratamento da água da piscina, e no caso de este 

ser efectuado através da utilização do cloro, Soares (2004) refere que para 

valores de pH entre 6,9 – 7,4 a quantidade de cloro livre activo deve estar entre 

0,5-1,2 mg/l e para valores de pH entre 7,5 – 8,0 a quantidade de cloro livre 

activo deve estar entre 1,0-2,0 mg/l. Nos resultados obtidos no nosso estudo o 
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valor médio de cloro apresenta valores entre 0,7 e 1,5 mg/l e os valores de pH 

situam-se entre os 0,6 e 7,6. Quanto ao valor do cloro parece estar de acordo 

com que é exposto na literatura. Já no que concerne ao valor de pH, o valor 

mais baixo encontra-se consideravelmente abaixo do referenciado na literatura. 

Quando questionados relativamente ao facto de durante as aulas de N.B. haver 

música adequada à faixa etária, constatamos que em 66,7% dos casos se 

verifica esta situação, o que parece ser um bom indicador de um ambiente 

agradável e apelativo para a realização deste tipo de aulas. 

As aulas de N.B. são apoiadas por estruturas específicas em apenas 15,2% 

dos casos. Estas estruturas de apoio são constituídas pelos fraldários e por 

uma marquesa/cabides. Nas restantes instituições (84,2%) não existem 

estruturas de apoio à aula de N.B., o que não se encontra de acordo com o 

descrito na literatura que defende que, esta instalação deverá possuir bancos 

ou superfícies de apoio no cais da piscina e estruturas específicas de apoio à 

aula de N.B. (Diem et al., 1974). 

 

6.3. Condições materiais das diferentes Instituições 

Na perspectiva de Carvalho (1994) no caso particular da N.B. os brinquedos 

devem ser coloridos e flutuantes de maneira a constituírem-se como um 

elemento apelativo e intermediário entre a água e o cais da piscina. De igual 

modo Martínez e Moreno (2008) consideram que se deve facilitar a utilização 

de material, o mais diversificado possível, com o intuito de promover a 

motivação nas sessões de trabalho. Neste contexto podemos constatar que as 

várias instituições visitadas possuem material adequado a esta faixa etária e 

que possibilita o desenvolvimento das diferentes competências delineadas para 

este tipo de actividade. 

 

6.4. Condições humanas das diferentes Instituições 

Os resultados obtidos neste âmbito não se encontram de acordo com a 

literatura disponível, na medida em todos os técnicos de N.B. se encontram 
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dentro da água durante estas aulas. Relativamente a este aspecto Santos 

(1997), Santos et al. (1998) e Del Castillo (2004), defendem que o número 

mínimo de elementos a formar a equipa deverá ser de dois técnicos. Um 

deverá estar sempre na água e outro fora, de forma a responder a um conjunto 

de necessidades específicas da actividade, que ocorrem antes da entrada na 

água e durante a actividade. 

Os técnicos de N.B., quando questionados relativamente ao facto de 

estabelecerem comunicação com os diferentes elementos envolvidos no 

projecto de N.B., respondem que estabelecem comunicação, fora do contexto 

de aula, sobretudo com os restantes técnicos de natação N.B., com o 

director/coordenador técnico, com os restantes técnicos de natação e com 

técnicos de outras instituições, sendo os pais aqueles com quem estabelecem 

menor comunicação, talvez pelo facto de o fazerem com maior frequência 

durante o tempo de aula. 

Relativamente à habilitação dos técnicos de N.B., em particular no que se 

refere à habilitação académica, são na sua maioria licenciados (84,4%), o que 

está de acordo com um estudo realizado por Santos (2001) que concluiu que 

60% dos professores que leccionam aulas de bebés possuem grau académico 

de licenciatura. 

Santos (2001) constata ainda que os técnicos de N.B. complementam a sua 

formação específica nesta área através de acções de formação e seminários, e 

em cursos específicos sobre a temática. No nosso estudo observamos que os 

técnicos de N.B. das várias instituições complementam a sua formação 

académica sobretudo através de cursos de formação no âmbito da N.B., de 

consulta bibliográfica sobre o tema da N.B., da participação em congressos 

sobre esta temática, de workshops de N.B. e, em menor escala, através da 

observação de aulas de N.B. o que evidencia um certo grau de concordância 

com os dados da literatura. 

Relativamente aos conhecimentos pedagógicos e científicos que os técnicos de 

N.B. das diversas instituições melhor dominam, destacando-se os 

conhecimentos ao nível da natação, seguidos dos conhecimentos ao nível da 

pedagogia da natação, da área da N.B., da pedagogia do processo educativo 



114 
 

no trabalho com bebés, do desenvolvimento biológico da criança, do 

desenvolvimento sócio-afectivo da criança, da motricidade infantil e do treino 

em natação pura desportiva e pólo aquático, o que demonstra que os 

conhecimentos que estão mais directamente relacionados com este tipo de 

actividade não são aqueles que os técnicos melhor dominam, justificando 

talvez um investimento por parte dos técnicos nessas áreas chave. 

 

6.5. Objectivos 

6.5.1. Objectivos gerais 

Da análise destes dados observamos que alguns objectivos são enumerados 

com um carácter mais prioritário, pelos técnicos de N.B. no trabalho em que 

desenvolvem, do que outros. Assim, aqueles que são mais assinalados são, 

em primeiro lugar, estimular o desenvolvimento motor, seguido dos objectivos, 

promover a segurança física do bebé, face à água, desenvolver a autonomia no 

meio aquático, promover o desenvolvimento sócio-afectivo, criar um espaço 

lúdico, desenvolver a autoconfiança, promover o desenvolvimento cognitivo, 

desenvolver a autonomia de uma forma geral, desenvolver a percepção do 

perigo face à água e, por fim, promover a saúde. Estes objectivos gerais estão 

de acordo com os definidos na literatura e a sua cotação poderá estar 

associada à idade e ao tipo de bebé com que o técnico desenvolve a sua 

actividade. 

 

6.5.2. Objectivos específicos 

Os resultados obtidos no nosso estudo relativamente aos objectivos 

específicos da N.B. evidenciam uma concordância com os dados da literatura, 

na medida em os objectivos mais assinalados são, em primeiro lugar, estimular 

o deslocamento vertical e horizontal com material auxiliar, seguido dos 

objectivos, promover a autonomia no meio aquático, em relação aos pais, 

estimular os reflexos arcaicos do bebé, adquirir regras convivência com outras 

crianças, promover a socialização, adquirir equilíbrio e propulsão rudimentares, 

dorsal e ventral, realizar saltos da posição de pé, desenvolver a imersão e 
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executar saltos variados, adquirir propulsão rudimentar, para atingir a 

superfície, desenvolver a respiração e realizar mergulhos na posição sentado, 

desenvolver a flutuação dorsal sem qualquer auxílio e realizar jogos em grupo, 

estimular o deslocamento vertical e horizontal, com ajuda dos pais, desenvolver 

a imersão/respiração (em profundidade) e, por fim, desenvolver a flutuação 

dorsal e promover a autonomia afectiva (em relação aos pais), que constituem 

os objectivos específicos propostos, de igual modo, por alguns autores. Tal 

como se verificou nos objectivos gerais, o facto de alguns deles não serem tão 

cotados poderá estar associado à idade e ao tipo de bebé com que o técnico 

desenvolve a sua actividade. 

  

6.6. Opções metodológicas 

Os dados da literatura apontam para o facto de ser fundamental a informação 

fornecida/acompanhamento proporcionado aos pais durante todo o programa 

de natação (durante as aulas e em vários momentos ao longo do programa). 

Os dados obtidos no nosso estudo relativamente a este parâmetro encontram-

se assim de acordo com a literatura, na medida em que em 61,3% dos casos, 

os técnicos realizam uma reunião com os pais que integram a actividade no 

seu início, realizando também uma reunião com os pais que integram a 

actividade no decorrer do ano (56,3%).  

No que concerne aos objectivos destas reunião, os dados da literatura não são 

específicos relativamente aos mesmos, contudo, os resultados obtidos 

parecem evidenciar alguma coerência relativamente ao cariz do seu 

estabelecimento.  

Relativamente à recomendação do banho de banheira em casa, como 

processo de adaptação ao meio aquático, podemos observar que a maioria 

(87,5%) dos técnicos de N.B. o sugere aos pais do bebé, estando de acordo 

com a perspectiva de alguns autores (K.McKay e R.McKay, 2005), contudo, é 

necessário salvaguardar que os objectivos deste tipo de abordagem devem ser 

bem esclarecidos aos pais, de modo a que não se desvirtue a verdadeira 

intenção desta etapa. Tendo em consideração os objectivos desta 

recomendação mais assinalados pelo técnicos de N.B. parece haver alguma 
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falta de informação relativamente ao verdadeiro propósito desta etapa, na 

medida em que os objectivos mais cotados passam pela preparação da 

transição para a piscina (29,6%), proporcionar experiência aquática em 

ambiente familiar e promover a adaptação ao meio aquático (18,5%), não 

sendo assinalado nenhum que permita diagnosticar o tipo de bebé com que o 

técnico de N.B. se depara. 

A maioria dos técnicos de N.B. (56,7%) concorda com a utilização de 

flutuadores/braçadeiras no decorrer da actividade, recomendando que estes se 

devem usar em situações pontuais (31,3%), numa fase mais avançada da 

aprendizagem (31,3%), só nas primeiras aulas (12,5%), após o bebé 

demonstrar algum equilíbrio (12,5%), durante a adaptação ao meio aquático 

(6,3%) e quando se desenvolvem movimentos propulsivos (6,3%). Os técnicos 

de N.B. que não concordam com a sua utilização apresentam os seguintes 

argumentos: estes materiais criam dependência (83,3%), limitam a relação 

bebé/acompanhante (8,3%) e induzem a uma falsa percepção de segurança no 

meio aquático (8,3%). Os dados da literatura relativamente a este aspecto 

referem que, por um lado, devemos reduzir ao máximo o uso deste tipo de 

material, de modo a não interferir na posição natural de equilíbrio que o bebé 

encontra na água e, sobretudo, para evitar dependências físicas ou 

psicológicas através do uso frequente do mesmo, por parte do bebé, acabando 

este por o incorporar no seu esquema corporal (Del Castillo, 2004). Por outro 

lado, na perspectiva de Sarmento (2001) a utilização de braçadeiras, em 

determinadas etapas, procura acelerar o grau de autonomia em deslocamentos 

e saltos, o que de facto se verifica em relativamente pouco tempo. Neste 

contexto, qualquer uma das posições parece estar de acordo com os dados da 

literatura, no entanto, deverá haver um especial cuidado por parte dos técnicos 

de N.B. na determinação do momento e das estratégias de utilização deste tipo 

de material auxiliar de flutuação. 

Relativamente à realização da avaliação da actividade, a maioria dos técnicos 

de N.B. (96,9%) efectuam esta função, sobretudo através do feedback dos 

pais/acompanhante (s), do modo como decorrem as aulas, da observação dos 

vários técnicos de N.B., da realização de um inquérito aos pais/acompanhante 
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(s) do bebé, do registo em grelhas de observação e do registo em vídeo das 

aulas (4,4%) e em diferentes momentos que se distribuem entre inicial, 

intermédia, aula a aula e final, o que vai de encontro ao que defendem vários 

autores como Santos (1999) e Del Castillo (2004). 

6.7. Comparação entre as três categorias de inquiridos 

No que diz respeito ao parecer das três categorias de inquiridos [pais e/ou 

acompanhante (s), técnicos de N.B. e coordenadores técnicos das instituições] 

relativamente a algumas condições de desenvolvimento da actividade, 

deparamo-nos com o seguinte contexto. Constatamos que todos eles 

consideram de grande importância para a criança a adaptação ao meio 

aquático nos espaços de piscina, indicando um leque bastante variável de 

idades para o seu início, situado entre 1 mês e os 24 meses. Contudo, os 6 

meses parecem ser uma idade consensual, e que vai de encontro aos dados 

da literatura. 

De mesma forma, no que se refere aos motivos que justificam a inscrição do 

bebé nas aulas de N.B., verificam-se algumas opiniões concordantes, ou seja, 

os motivos que as três categorias de inquiridos mais assinalam são, em 

primeiro lugar a contribuição para o desenvolvimento integral do bebé, em 

segundo, a possibilidade do bebé aprender a nadar e, em terceiro, o facto da 

água se tratar de um elemento de risco. Os restantes motivos apresentam para 

todas as categorias cotações inferiores. Segundo Martins et al. (2006), os 

motivos que levaram os pais a escolher a N.B. enquadram-se na área da 

saúde, e desenvolvimento e, em menor percentagem, na área do lazer e da 

relação social.  

Relativamente aos efeitos educativos esperados na prática da N.B., 

encontramos alguma divergência de opiniões. Os efeitos educativos mais 

cotados por parte dos pais encontram a seguinte ordem: adaptação ao meio 

aquático, desenvolvimento psicomotor, autoconfiança, socialização, percepção 

do perigo, afectividade, disciplina, apresentando cotações inferiores, aprender 

a lidar com frustrações, amenizar o egocentrismo e, por fim, divertimento. Já os 

técnicos de N.B. assinalam de outra forma estes mesmos efeitos, ou seja, o 
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efeito educativo mais cotado é adaptação ao meio aquático, seguido do 

desenvolvimento psicomotor, tal como nos pais, da socialização, afectividade, 

autoconfiança, percepção do perigo, disciplina e aprender a lidar com 

frustrações no mesmo patamar. Os coordenadores técnicos, por sua vez, 

assinalam os efeitos educativos da seguinte forma, em primeiro lugar a 

socialização, seguida do desenvolvimento psicomotor e da adaptação ao meio 

aquático, da autoconfiança e da afectividade, da percepção do perigo, da 

disciplina e de aprender a lidar com frustrações. Apesar desta divergência de 

opiniões todos estes efeitos educativos são assinalados pelas três categorias 

de inquiridos.  

Quando questionados relativamente ao facto de considerarem imprescindível 

consultar o pediatra antes de iniciar as aulas de N.B., a maioria dos elementos 

constituintes das três categorias de inquiridos considera importante este 

parecer, o que vai de encontro ao descrito na literatura (Flores, 2000; Soares, 

2001; Santos, 2003).  

No que concerne às funções do técnico de N.B. a maioria dos sujeitos, de 

todas as categorias de inquiridos, está de acordo com a função de orientar e 

mediar todo o processo. Os coordenadores técnicos colocam em paralelo, a 

esta função, a de estabelecer princípios de ordem pedagógica e de intervenção 

na aula, função que é a segunda mais assinalada pelos pais e pelos técnicos 

de N.B.. Em suma, todas estas funções se encontram de acordo com o descrito 

na literatura por diversos autores (Del Castillo, 2004; Pansu, 2002; Patrício, 

1999; Santos, 1997; Sanz, 1991). 

No que se refere à participação dos pais como agentes de desenvolvimento da 

actividade, verificamos que todos os elementos constituintes das três 

categorias de inquiridos consideram esta participação preponderante, tal como 

descrito na literatura, na medida em que, um clima de segurança estabelecido 

pela presença dos pais se torna essencial (Neto, 1995; Pansu, 1997; 

Sarmento, 2001). 

No que diz respeito à forma como estes podem participar, no papel de agentes 

de desenvolvimento da actividade, e comparando as três categorias de 

inquiridos, constatamos que a forma mais assinalada pelos pais e pelos 
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técnicos de N.B. recai sobre a colaboração no desenvolvimento da actividade. 

Por outro lado, a forma mais assinalada pelos coordenadores técnicos, 

consiste na opção: seguindo as orientações do técnico. Qualquer uma das 

opções assinaladas está de acordo com o descrito na literatura.  

Relativamente ao elemento que deve acompanhar o bebé nas aulas de N.B., 

as três categorias de inquiridos assinalam sobretudo que devem ser a mãe e o 

pai os responsáveis por esta tarefa. Para os técnicos de N.B. e para os 

coordenadores técnicos a segunda resposta mais assinalada foi alguém em 

quem a criança confia, e a terceira a mãe ou o pai. Estas duas respostas, no 

caso dos pais, correspondem respectivamente à quarta e segunda mais 

assinalas. De acordo com Sanz (1991) a participação de ambos os pais 

enriquece a actividade, situação que nem sempre acontece nos nossos 

espaços de piscina. Por outro lado, para K.McKay e R.McKay (2005) no caso 

de os pais não poderem acompanhar o bebé na aula, este acompanhamento 

deverá ser feito por alguém que a criança conhece e confia. 

Todas as categorias de inquiridos dão preferência ao balneário do tipo familiar, 

em detrimento do balneário do tipo geral. 

No que se refere à utilização de material didáctico durante as aulas de N.B., a 

grande maioria dos sujeitos que compõem as três categorias de inquiridos são 

da opinião de que este é preponderante para a aprendizagem, havendo, no 

entanto, algumas opiniões contrárias, justificadas, no caso dos coordenadores 

técnicos, pelo facto deste tipo de material ser apenas importante e não 

imprescindível e, no caso dos pais, pelo facto deste tipo de material poder ser 

motivo de distracção para o bebé. Os dados da literatura relativos a este 

domínio defendem que a utilização de material didáctico é necessária para que 

as crianças possam entrar em contacto com certo número de objectos e assim 

exercer e estruturar a sua motricidade (Neto, 1995), o que se encontra de 

acordo com o parecer dos restantes elementos das três categorias de 

inquiridos que responderam afirmativamente ao anteriormente exposto.  

Relativamente ao número de alunos por professor, podemos observar que 

todos corroboram que a ideia de que 10 alunos se constitui como o número 

ideal. Os dados da literatura apresentam algumas reservas relativamente a 
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este aspecto, sugerindo que o mesmo está dependente do espaço disponível 

para a aula, bem como da idade dos bebés. 

7.Conclusões 

 

A caracterização e comparação das diferentes condições estruturais, materiais 

e humanas, bem como a análise dos objectivos delineados para as aulas de 

N.B. e da metodologia implementada pelos técnicos de N.B. no 

desenvolvimento da actividade, nas diferentes instituições constituintes da 

amostra, permitiu estabelecer as seguintes conclusões: 

1. As aulas de N.B. na área do Grande Porto realizam-se sobretudo ao fim-de-

semana e em horário pós-laboral, sendo os 30 minutos a duração mais 

comum. A divisão das classes de bebés é, na maioria das instituições, feita 

por escalão etário, trabalhando todos os grupos no mesmo espaço e não 

decorrendo outras aulas em simultâneo com as aulas de N.B.. 

2. Nas instituições da área do Grande Porto parece existir uma evidência de 

que a N.B. apresenta condições estruturais que cumprem os requisitos 

mínimos de qualidade, quer ao nível do estado de conservação e do tipo de 

instalações, em que se desenvolve esta actividade, quer ao nível das 

temperaturas dos diferentes espaços e do tipo de tratamento da água 

efectuado na piscina. Contudo, verifica-se uma preferência por parte dos 

pais, técnicos de N.B. e coordenadores técnicos pelo balneário de tipo 

familiar, o que na realidade se verifica em menor escala nas instituições da 

amostra. Esta estrutura, de uma forma geral, também não apresenta as 

melhores condições para o tipo de população a que se destina. As aulas de 

N.B., na maioria das instituições não são apoiadas por estruturas especificas 

para este tipo de actividade, o que sugere que deve haver um maior 

investimento por parte dos gestores nestas duas condições (balneário e 

estruturas de apoio). 

3. As instituições visitadas estão bem equipadas no que se refere a material 

didáctico, sendo este adequado ao grupo a que se destina, e utilizado, 

sobretudo, como meio facilitador da aprendizagem, como forma de 

diversificar as aulas e no sentido de motivar os bebés para as actividades. 
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4. Os técnicos de N.B. que leccionam estas aulas são, na sua maioria, 

licenciados em E.F., completando a sua formação académica, 

especialmente através de cursos de formação no âmbito da área da N.B., de 

consulta bibliográfica sobre esta temática e da participação em congressos 

sobre este assunto. Os conhecimentos pedagógicos e científicos que melhor 

dominam não são os que estão mais directamente relacionados com as 

particularidades desta actividade, justificando, de certo modo, algum 

investimento por parte dos técnicos de N.B. nessas áreas de domínio. 

5. A percepção dos técnicos relativamente aos objectivos gerais preconizados 

para a N.B., parece evidenciar uma tendência para os seguintes objectivos: 

estimular o desenvolvimento motor, promover a segurança física do bebé 

face à água, promover o desenvolvimento sócio-afectivo, criar um espaço 

lúdico na aula e a desenvolver a autoconfiança. 

6. No que concerne aos objectivos específicos para as aulas de N.B. as 

opiniões recaem sobretudo sobre os seguintes objectivos: estimular o 

deslocamento vertical e horizontal com material auxiliar, promover a 

autonomia no meio aquático em relação aos pais, estimular os reflexos 

arcaicos do bebé e adquirir regras de convivência com outras crianças. 

7. Todos os técnicos de N.B. do nosso estudo leccionam as aulas dentro da 

água. A grande maioria realiza reuniões com os pais que integram a 

actividade, quer no seu início quer no decorrer do ano lectivo, com as 

principais preocupações de estabelecer objectivos e de dar a conhecer a sua 

metodologia, para se apresentarem e conhecerem as expectativas dos pais 

em relação à actividade. 

8. O banho de banheira em casa é sugerido aos pais, pela maioria dos técnicos 

de N.B., como processo de adaptação ao meio aquático e como forma de 

preparação da transição para a piscina. 

9. A utilização de flutuadores/braçadeiras no decorrer da actividade apresenta 

opiniões concordantes por parte dos técnicos de N.B., nomeadamente em 

situações pontuais e numa fase mais avançada da actividade. 
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10. A maior parte dos técnicos de N.B. refere que realiza uma avaliação da 

actividade, sobretudo através do feedback dos pais e do modo como 

decorrem as aulas, especialmente nas fases inicial, intermédia e final. 

11. A importância da adaptação ao meio aquático para a criança é consensual 

entre as três categorias de inquiridos (pais, técnicos de N.B. e 

coordenadores técnicos), sendo os 6 meses a idade mais apontada para o 

seu início, a ocorrer após a consulta ao pediatra do bebé. Os motivos para a 

inscrição neste tipo de actividades também apresentam alguma 

concordância e assentam sobre os parâmetros: contribuir para o 

desenvolvimento integral do bebé, aprender a nadar e o facto da água se 

tratar de um elemento de risco. 

12. Relativamente aos efeitos educativos esperados na prática da N.B., os pais 

e os técnicos de N.B. assinalam sobretudo a adaptação ao meio aquático e 

o desenvolvimento motor, e os coordenadores técnicos assinalam em maior 

escala a socialização seguida dos dois parâmetros anteriores. 

13. As três categorias de inquiridos assinalam em maior número a função de 

orientar e mediar todo o processo, para os técnicos de N.B. 

14. A participação dos pais como agentes de desenvolvimento da actividade 

também é consensual, com o papel de colaboração no desenvolvimento da 

actividade, na perspectiva dos pais e dos técnicos de N.B., e seguindo as 

orientações do técnico, na perspectiva dos coordenadores técnicos. 

15. Relativamente ao elemento que deve ser responsável pelo 

acompanhamento do bebé nas aulas, encontra uma opinião unânime que 

recai sobre a mãe e o pai. 

16. A maioria dos elementos constituintes das três categorias de inquiridos 

concorda que a utilização do material didáctico é preponderante para a 

aprendizagem, sobretudo como elemento de motivação, na perspectiva dos 

pais e dos coordenadores técnicos, como meio facilitador de aprendizagem 

na perspectiva dos técnicos de N.B., para o desenvolvimento psicomotor na 

perspectiva dos pais e dos técnicos de N.B. e na criação de um espaço 

lúdico na perspectiva dos coordenadores técnicos. 
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8.Perspectivas futuras 

 

Sendo a N.B. uma área em desenvolvimento, com uma adesão bastante 

grande por parte dos pais, e sendo ainda escassos os estudos científicos sobre 

esta temática emergem algumas sugestões para futuros trabalhos: 

- Alargar o presente estudo a todas as instituições da área do Grande Porto 

que disponibilizam a N.B. no seu quadro de actividades desportivas. 

- Alargar o presente estudo a outras zonas do país.  

- Caracterizar este tipo de actividade centrando o estudo num menor número 

de variáveis. 

- Averiguar se a estimulação precoce destas crianças no meio aquático pode 

trazer alguma vantagem para a natação como modalidade desportiva. 
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Anexos 

Anexo 1. Carta de autorização para a recolha de dados 

 

Assunto: Levantamento das condições estruturais, materiais e humanas, objectivos e opções 

metodológicas da Natação para Bebés em instituições da área do Grande Porto.  

 

 

Exmo (a). Senhor (a) 

 

No âmbito da conclusão dos estudos de licenciatura da estudante Laura Matos, finalista do 

Curso de Desporto e de Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

vimos, por este meio, solicitar a sua participação num estudo em que pretendemos saber qual 

a realidade actual da Natação para Bebés na área do Grande Porto, no que diz respeito a 

condições estruturais, materiais e humanas, a objectivos e a opções metodológicas. O 

procedimento experimental consistirá no preenchimento de um questionário anónimo, de 

auto-resposta. O questionário será aplicado ao (s) acompanhante (s) do bebé, aos técnicos de 

Natação para Bebés e aos coordenadores técnicos das instituições que oferecem esta 

modalidade.  

Todos os dados recolhidos serão utilizados na produção de resultados de investigação, 

garantindo sempre o anonimato dos sujeitos participantes no estudo.  

A supervisão do trabalho será realizada pela signatária Profª. Doutora Susana Soares, Auxiliar 

do Gabinete de Natação da Instituição supra citada. A coordenação estará a cargo da 

respectiva estudante. 

No caso, de necessitar mais esclarecimentos sobre este estudo, por favor contacte Laura 

Matos através do número: 91 244 22 42. 

Certos de merecer toda a sua colaboração, na medida em que os resultados produzirão 

conhecimentos importantes para a melhoria da qualidade das aulas de Natação para Bebés e 

para engrandecimento do conhecimento nesta área, enviamos os melhores cumprimentos, 

 

 

 

(Susana Soares, PhD)    (Laura Matos) 
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Anexo 2. Questionários (pais e/ou acompanhante (s) do bebé, técnico de N.B. 

e coordenador técnico). 


