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1. FOLHA DE ROSTO (CRÉDITOS – APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PALAVRAS DOS PROFESSORES 

 



Esta apostila foi criada pelos professores de Educação Física do campus São Cristóvão II, 2019, com o intuito de ajudar o 

estudante na compreensão sobre os Esportes Aquáticos. Ela se baseia nos conhecimentos trabalhados em aula, sejam os 

trazidos pelo professor, mas também daqueles gerados a partir de dúvidas, indagações, conhecimentos, vivências e situações 

trazidas pelos alunos ou que surgiram das interações entre os estudantes. 

Logo, haverá espaços para a escrita de textos, construção de figuras/desenhos e questionamentos construídos no trimestre 

que o ajude memorizar e relacionar o que foi aprendido com a sua forma de pensar e percepção. 

Os Esportes Aquáticos fazem parte da experiência do Ser Humano desde a antiguidade e no Rio de Janeiro eles fazem 

parte da cultura por ser uma cidade banhada pelo mar, além de cachoeiras, lagoas e piscinas, as quais apesar de grande parte 

ser restritas a clubes e de difícil acesso a pessoas com menor poder aquisitivo, é um direito e necessidade de toda a 

população.  

Logo, vivenciar uma variedade de Esportes Aquáticos e conhecimentos sobre sua relação com o corpo imergido/dentro da 

água, assim como esse corpo se relaciona na sociedade. Com isso, será possível encontrar textos sobre regras básicas, 

técnicas, táticas, efeitos de funcionamento do corpo em exercício físico, vestimentas e padronizações culturais no Mundo, 

Brasil e Rio de Janeiro.  

Também achamos importante a pesquisa em sites, livros, artigos e outras mídias como meio de aumentar o repertório de 

conhecimentos sobre a temática, inclusive relacionando com informações e trabalhos produzidos em outras disciplinas e outros 

espaços que cada um vivencia no dia a dia fora do horário de aula e do colégio.  

 

3. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

A Educação Física é uma disciplina que faz parte do currículo de todos os alunos, desde a pré-escola até o final do ensino 

médio, construindo conhecimentos sobre a cultura corporal. Ou seja, ela traz para as aulas vivências de técnicas e regras 



básicas sobre diferentes esportes, danças, ginásticas, lutas e jogos, mas também contribuir para compreender as influências 

que o corpo sofre na sociedade em diferentes espaços (país, estado, cidade, bairro, praças, praias, escolas, clubes etc) e até 

mesmo em casa através da interação das pessoas entre si e com as mídias sociais através da televisão, internet, jornais e 

revistas. 

Assim, a Educação Física vem ajudar numa visão crítica sobre a relação do corpo com a cultura, no caso dessa apostila, 

através dos Esportes Aquáticos. Questões relacionadas ao respeito a individualidade do outro e também o direito a uma 

formação democrática também fazem parte no apoio da disciplina na formação do cidadão do Colégio Pedro II. 

Os estudos envolvidos nesse conteúdo utilizaram de conhecimentos e informações vivenciadas e apreendidas nos anos 

anteriores sobre adaptação ao meio líquido, os nados crawl, costas e peito, além da segurança na piscina.  

Ao final desse trimestre faremos uma breve revisão sobre adaptação ao meio líquido, dos nados crawl, costas e peito, além 

de vivenciarmos formas variadas de viradas e entradas na água. Iremos também conhecer sobre Apneia, Polo Aquático, 

Natação Artística, Travessia, Biribol entre outros. Além disso, iremos discutir sobre a importância do cuidado e respeito à 

natureza como forma de possibilitar a existência de vários Esportes Aquáticos e a vivência do cidadão com o meio líquido na 

forma de lazer. 

Porém, antes de iniciar a leitura, gostaríamos que vocês parassem um instante para refletir sobre algumas as questões 

relacionadas a adaptação ao meio líquido, como o equilíbrio do corpo na água na vertical e horizontal, flutuação, respiração 

aquática e propulsão, ou seja, os movimentos corporais utilizados para se mover dentro da água.  

 

 

 

 

 



4. HISTÓRICO SOBRE A TEMÁTICA 

 

 

 

5. ESCRITA SOBRE OS CONTEÚDOS  

Apresentar as fontes de origem das imagens que você selecionou para ilustrar o seu texto didático;  
 

 
trações discriminações (sexistas, racistas, classistas etc.).  

 
 

CONTEÚDO INICIAL 

Revisão sobre Adaptação ao meio líquido (equilíbrios, flutuações, respiração aquática) e propulsões dos nados crawl, costas e 

peito. 

Objetivos:  

- Discutir os princípios fundamentais da adaptação ao meio líquido; 

- Vivenciar as atividades de adaptação ao meio líquido desenvolvidas no sexto e sétimo ano; 

- Vivenciar os nados crawl, costas e peito, diferenciando as formas de pernada e braçada (alternada ou simultânea); 

- Expor os erros mais comuns dos nados. 

Desenvolvimento: 

   

Esta primeira observação na relação dos indivíduos com a água é de grande importância, pois é um meio que muitas vezes 

gera receio e até pavor em algumas pessoas, seja por algum acidente (afogamentos etc) no passado ou mesmo pela falta de 

vivência, seja na piscina ou mesmo em praias, cachoeiras, lagos etc. 

   



Devemos lembrar que as aulas são montadas pensando na estimulação prática e na transmissão e discussão dos 

conhecimentos com os alunos, mas que dependem também da motivação de cada indivíduo, do estado físico e do nível de 

desenvolvimento motor de cada pessoa. Ou seja, o grau de desenvolvimento motor de cada pessoa é único e o professor faz esta 

observação inicial de forma que as exigências avaliativas sejam mais corretas possíveis e que gera a necessidade do aluno não só 

saber-fazer as atividades práticas exigidas, mas que consigam compreender os motivos de cada atividade avaliativa que será 

cobrada e também as causas de não conseguirem realizá-las quando for o caso. 

Segurança 

Lembramos que as práticas corporais na água geram maiores riscos de traumas quando se realizam brincadeiras de 

empurrar, de subir sobre os companheiros, correr em volta da piscina entre outras.  Durante a aula haverá alunos com diferentes 

níveis de consciência aquática, além de outras turmas na piscina, o que demanda uma maior atenção dos Salva-Vidas e do próprio 

professor da turma. Logo, fique atento na realização das práticas e orientações. Como forma de aquecer, utiliza-se de 

movimentações individuais de forma livre dentro da água, sendo que o tempo dependerá da temperatura da água no dia da aula.  

Equilíbrio e Flutuações 

Caminhadas e corridas dentro da água, como forma de se perceber as dificuldades de estar em um meio diferente (líquido) 

e também o atrito que a água gera no corpo, e consequentemente maiores ou menores esforços para conseguir se mover.  

Apesar das formas mais comuns de flutuação (boiar) serem em decúbito ventral (barriga para baixo) e dorsal (costas para 

baixo), pois são posições corporais similares aos nados crawl e costas, respectivamente, podemos experimentar diferentes formas 

de manter o corpo sob a água, as quais poderão serem utilizadas em diferentes esportes aquáticos como o Polo Aquático, 

Natação Artística etc. Ou seja, A flutuação não ajuda somente no momento de afogamento, como meio para descansar para voltar 

a nadar após um tempo ou mesmo para esperar por um socorro, mas também representa a posição horizontal que é comum aos 

nados crawl e costas. 

 

 

 

 



Figura 1 Flutuação ventral e dorsal 

 

Retirado de http://natacao-teoria.blogspot.com.br/2015_01_01_archive.html. Disponível em 29 de abril de 2017. 

 Para a prática da flutuação podemos abrir mão dos “macarrões” por trás do corpo e segurando em cada mão uma ponta do 

mesmo. É possível também utilizar as pranchas na cabeça e até mesmo a ajuda de um companheiro segurando pelos ombros. 

Aos poucos, ou seja, quando se sentir mais confiante e a vontade vai retirando o material ou a ajuda do amigo para em seguida 

realizar a posição ventral. Com o tempo é possível variar os movimentos: braços (membros superiores) ao longo do corpo, braços 

abertos, braços acima da cabeça, membros inferiores (pernas) juntas e separadas. Em seguida tentar passar de uma posição para 

a outra sem colocar os pés no chão, pois isto fará que sinta mais a vontade no meio líquido e perceba o corpo em diferentes 

posições e ajude na percepção corporal e consequentemente maior desenvoltura no meio líquido. Importante tentar relaxar a 

mente e inspirar (puxar o ar), pois como o ar possui menor densidade que a água, encher os pulmões facilita na flutuação.  

 

Respiração Aquática 

 A respiração aquática se difere da terrestre por ser considerada forçada. Na respiração terrestre a mesma é considerada 

automática, ou seja, não necessita de ser pensada, enquanto que na respiração aquática a mesma precisa de controle, pois caso 

na haja o controle da expiração (soltar o ar), a água pode entrar pelo nariz ou boca. 

Para vivenciar a respiração e consequentemente o contato do rosto com a água, pode-se utilizar de materiais/ brinquedos 

(argola, golfinho, bola etc) para pegar individualmente, variando a profundidade. É possível também realizar as brincadeiras de 

http://natacao-teoria.blogspot.com.br/2015_01_01_archive.html


passar por dentro de arcos e por baixo das pernas dos amigos. Outra forma de vivenciar é através da experimentação de colocar 

diferentes partes do corpo no fundo da piscina ou junto com amigos mostrar números debaixo da água, assim exigindo a abertura 

dos olhos e maior familiaridade com o meio líquido. 

 

Propulsão de pernas, braços e respiração 

As propulsões (movimentos que geram deslocamento) podem ser de diferentes formas, inclusive com a cabeça fora da 

água para visualizar pedras, pessoas e inclusive a bola em esportes aquáticos. Porém, nessa situação há uma queda dos 

membros inferiores “pernas” e consequentemente um maior atrito com a água, levando a um maior esforço, conforme visto na 

caminhada na piscina no início da aula. Já no nado com a cabeça dentro da água na horizontal permite um deslizamento mais fácil 

e com menor esforço, posição esta similar às flutuações dorsal e ventral.  

Figura 2. Respiração frontal e respiração lateral 

 

Retirada www.portaldoprofessor.mec.gov.br e www.ganatravessias.blogspot.com.br/2011/06/respiracao-do-nado-crawl.html. 

Disponível dia 29 de abril de 2017. 

 

Além disso, temos o nado submerso, utilizado em mergulhos e na parte inicial de alguns estilos de nados e após as viradas. 

Neles se pode controlar a respiração e também utilizar de diversas formas de movimentar os braços e pernas. 

http://www.ganatravessias.blogspot.com.br/2011/06/respiracao-do-nado-crawl.html


 

Figura 3. Nado submerso 

 

Retirada de https://www.ativo.com/natacao/treinamento-natacao/tecnicas-de-natacao-nado-submerso. Disponível em 29 de abril de 

2017 

 

A respiração aquática fica mais fácil quando conhecemos a diferença entre a respiração peitoral e a diafragmática. Na 

respiração peitoral temos um menor controle sobre a expiração (soltar o ar) acarretando uma maior dificuldade na coordenação 

dos nados e consequentemente um esforço ou desgaste maior. Nas figuras 4 e 5 abaixo é possível entender o funcionamento da 

respiração de forma geral. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ativo.com/natacao/treinamento-natacao/tecnicas-de-natacao-nado-submerso


Figura 4. Movimentos do ar na inspiração e na expiração 

 

Retirado de https://pt.slideshare.net/LuisMiguelCunhaVaz/sistema-respiratrio-6-ano. Disponível em 29 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/LuisMiguelCunhaVaz/sistema-respiratrio-6-ano


Figura 5. Movimentos respiratórios 

 

Retirado de https://pt.slideshare.net/LuisMiguelCunhaVaz/sistema-respiratrio-6-ano. Disponível em 29 de abril de 2017. 

 

A atividade conhecida como “Elevador” (Figura 6), na qual apoiamos as mãos na borda da piscina e realizamos a inspiração  

fora da água e em seguida expiramos (soltamos o ar) dentro da água sucessivamente e de forma devagar ajuda no controle 

respiratório e na diminuição da frequência cardíaca. Devemos nesse momento tentar realizar uma inspiração lenta (similar ao 

bocejo) e uma expiração rápida. Essa atividade pode ser feita no momento que se sentir cansado e com os batimentos cardíacos 

acelerados.   

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/LuisMiguelCunhaVaz/sistema-respiratrio-6-ano


Figura 6. Atividade Elevador 

 

 Retirado de Costa e Lacerda (2010) em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26654. Disponível 

em 24 de abril de 2017. 

  

Nesta parte iremos realizamos atividades com o uso de pranchas e macarrões nas mãos, podendo inicialmente os alunos 

segurar a prancha na parte superior, o que gerará a necessidade de respirar frontalmente e consequentemente fará com que as 

pernas desçam fazendo com que haja um contato ou atrito maior do corpo com a água e um maior esforço para deslizar na água. 

Em seguida os alunos podem realizar a pegada na parte baixa da prancha e tentar respirar lateralmente, para que o corpo fique o 

maior tempo na posição horizontal, facilitando o deslize e um nado mais fácil ou econômico. A terceira parte os alunos em posse 

da prancha no peito ou do macarrão realizarão a pernada de costas, de forma que possam comparar os nados. A pernada ou 

propulsão de membros inferiores são similares entre os nados crawl e costas, com as pernas sendo batidas de forma alternada e 

pés bem esticados, evitando dobrar os joelhos. Abaixo nas figuras 7 e 8 é possível observar as formas de propulsão (pernada) dos 

nados crawl e costas. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26654


Figura 7. Pernada do nado Crawl  

 

Retirado de http://natacao-teoria.blogspot.com.br/2015_04_01_archive.html. Disponível em 29 de abril de 2017 

 

Figura 8. Pernada do nado Costas 

 

http://natacao-teoria.blogspot.com.br/2015_04_01_archive.html


Retirado de http://tecnicadenado.blogspot.com.br/2009/03/papel-das-pernas-na-propulsao-da.html. Disponível em 29 de abril de 

2017. 

Devemos lembrar que ao longo da história e inclusive das competições como nas Olimpíadas houve mudanças nas formas 

dos nados crawl e o costas, os quais foram aperfeiçoados para que pudessem realizar o nado de forma mais econômica, menor 

gasto de energia, quanto com maior velocidade.  

Nos sites: http://www.coladaweb.com/educacao-fisica/natacao e http://www.brasil2016.gov.br/pt-

br/olimpiadas/modalidades/natacao é possível conhecer um pouco sobre estas mudanças. Estas modificações nas técnicas em 

esportes, principalmente nos individuais, como na natação e atletismo são comuns ao longo da história e podem ser percebidas no 

salto em altura, por exemplo. 

Na figura 9 abaixo observar e analisar os quatro estilos de nado com seus respectivos gestos técnicos (padrões) utilizados 

para a propulsão. 

Figura 9. Movimentos das Fases dos Quatro Estilos de Nado (Crawl, Peito, Costas e Borboleta)  

 

Retirado de http://www.amaralnatacao.com.br/natacao-saiba-quais-sao-os-tipos-de-nado. Disponível em 15 de maio de 

2017. 

Após isto, os alunos irão para a borda da piscina e com ambas as mãos na parede da piscina, realizarão a braçada 

alternada do crawl com o foco na respiração lateral no momento que um dos braços estende (vai para trás). Em seguida 

segurando a prancha os alunos realizarão a braçada, como será necessário segurar a prancha, automaticamente farão de forma 

http://tecnicadenado.blogspot.com.br/2009/03/papel-das-pernas-na-propulsao-da.html
http://www.coladaweb.com/educacao-fisica/natacao
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades/natacao
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades/natacao
http://www.amaralnatacao.com.br/natacao-saiba-quais-sao-os-tipos-de-nado


alternada e devem concentrar em respirar lateralmente, assim como a atenção no cotovelo na retirada do braço como um dos 

maiores erros neste nado e no nado costas a atenção na mão, com o “dedinho” entrando na água e o dedão saindo.  

Depois podemos como forma de diferenciação e vivência realizar a perna simultânea, ou seja, as duas pernas batendo ao 

mesmo tempo. Nesse momento utilizamos da pernada do nado peito e do nado borboleta. A importância acontece como meio de 

entender que é possível realizar várias formas de propulsão, além da necessidade do uso de todo o corpo, principalmente do 

tronco, para que conseguir maior desenvoltura na pernada do nado borboleta, por exemplo. 

Terminamos com a realização completa dos nados crawl, costas e peito, realizando um feedback, para que cada um possa 

perceber as melhorias que podem fazer para conseguir um nado mais fácil e com menor esforço possível de acordo com a 

individualidade de cada um. 

 
Pólo Aquático 

→ Histórico: Ao final realizaremos um jogo de equipes que para marcar pontos deve-se tocar com a bola na borda inferior 

da piscina, pois historicamente o Polo Aquático que foi criado pelos ingleses, um dos esportes mais antigos das Olimpíadas 

Modernas, era chamado de Rugby da água, pois tinha como objetivo avançar com a bola, sendo introduzidas as balizas ou “gols” 

pelos escoceses. Logo, a brincadeira citada anteriormente ajudará que se lembrem do histórico mais facilmente e fará uma relação 

com esta parte do conteúdo. 

→ Entrada na água: No pólo aquático a entrada na água no momento das substituições é realizada através do salto similar 

aos dos nados crawl, das competições de natação, mas sem o uso da plataforma, pois a mesma é realizada lateralmente na 

piscina.  

→ Flutuações: a forma mais comum utilizada neste esporte é o equilíbrio/flutuação vertical, pois as piscinas neste esporte 

possuem no mínimo 1,80 metros de profundidade e é proibido colocar os pés no fundo. Logo, os atletas para observar a bola, 

companheiros e adversários é importante que cabeça esteja na superfície da água, conforme a figura 10 abaixo: 

 

 

 



Figura 10. Equilíbrio Vertical 

 

Retirado de http://www.wikihow.cz/Jak-%C5%A1lapat-vodu. Disponível em 8 de maio de 2017. 

→ Propulsão: Iniciamos com uma atividade com o nado característico do pólo aquático, similar ao demonstrado no exercício 

B da figura 14, com a cabeça na superfície, facilitando a visualização do jogo, sem a posse da bola. Em seguida iremos realizar 

uma brincadeira em que os alunos irão dividir em 4 grupos, os quais irão ficar divididos de cada lado da piscina e deverão levar a 

bola até o parceiro conduzindo a bola conforme a figura 13, sem que se possa segurar a mesma, ou seja, com a mesma entre os 

braços e sendo empurrada com a cabeça ou mesmo com o movimento da água.  

Somente o goleiro no Pólo Aquático pode segurar a bola com ambas as mãos. Regras básicas e técnicas deste esporte 

podem ser vistas de forma simples no site www.infograficos.estadao.com.br.  

 

Outra atividade para que todos possam ter um maior contato com a bola é através da divisão de grupos de acordo com a 

quantidade de bolas e assim os alunos podem passar a bola entre si. Com isto, será possível experimentar a condução e 

arremesso da bola. Depois dividiremos a turma em 4 grupos, sendo dois grupos com os alunos que possuem facilidade no nado e 

dois de alunos que ainda não realizam o nado de forma coordenada, necessitando de uma maior prática. Esta divisão será feita 

para que possamos colocar os alunos em regiões diferentes na piscina que possuem profundidades distintas, ou seja, aqueles que 

nadam melhor ficam na parte mais funda e assim podemos diminuir os riscos.  

http://www.wikihow.cz/Jak-%C5%A1lapat-vodu
http://www.infograficos.estadao.com.br/


Nesta atividade os alunos realizarão o jogo dos 10 passes em que a equipe que conseguir dar 10 passes sem que a outra 

consiga tocar na bola fará um ponto. O objetivo é trabalhar a condução, recepção e principalmente o deslocamento e flutuação na 

água, pontos importantes para o jogo do Polo Aquático.  

Figura 11. Atividades de Vivência de Técnicas do Polo Aquático 

 

Retirado de http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28615. Disponível em 15 de maio de 2017. 

 

 

 

 

OBS: Na página da figura acima é possível ver 

indicações de vídeos sobre Polo Aquático e também de 

outras páginas sobre o esporte. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28615


Como última atividade foi feito um jogo com a cesta de basquete e outro com as balizas, dividindo a turma em dois grupos, 

os quais após um tempo trocam os objetivos (cesta e gol). O Pólo antigamente, criado pelos ingleses, era chamado de Rugby 

Aquático e depois modificado no formato atual com traves pelos escoceses. No site http://www.brasil2016.gov.br/pt-

br/olimpiadas/modalidades/polo-aquatico é possível ver um informativo simples para um entendimento geral sobre as regras gerais 

do esporte como: o campo de jogo (20 x 30 metros), 7 jogadores incluindo o goleiro (similar ao handebol, ponto que foi destacado 

em aula por alguns alunos), a partida é realizada em quatro tempos de oito minutos, a partida inicia com a bola ao centro e as 

equipes saem da borda em direção a mesma, o uniforme é diferenciado pela cor da touca, é proibido segurar a bola com as duas 

mãos, não podem tocar o pé no fundo da piscina, afundar a bola, empurrar o adversário entre outras regras.  

Viradas Olímpicas 

Ao final iniciaremos a vivência das duas formas de viradas: nado peito e outros nados (crawl, costas e borboleta) conforme 

as imagens 12 e 13 abaixo.  

Iniciaremos com a virada do nado peito por sua maior facilidade, pois a mesma não necessita realizar a cambalhota da outra 

virada que veremos a seguir. Nesta virada deve-se ao se aproximar da borda, tocar com a ponta dos dedos das mãos e encolher o 

corpo para que se consiga jogar ambos os pés contra a parede e posteriormente impulsioná-la, neste momento o corpo estará 

lateralmente para em seguida girar o tronco na forma do nado peito.  

Depois partiremos para a vivência da virada realizada nos outros nados com os alunos de frente para as raias onde a uma 

maior parede, facilitando a impulsão dos pés após a virada. Começaremos com cada um realizando uma cambalhota no mesmo 

lugar, lembrando-se de jogar os braços para trás e colocar o queixo no peito. 

 

Importante para facilitar o giro (cambalhota) fazer um movimento rápido jogando os braços à frente e utilizar no momento da 

expiração (soltar o ar) pelo nariz para dificultar a entrada de água pelo mesmo. 

  

Após isto iniciaremos o movimento realizando o nado crawl em direção à borda da piscina para facilitar uma melhor noção 

de espaço, já que a virada deve-se iniciar antes de tocar a borda com as mãos. Nesta atividade ao realizar a virada, realize a 

parada no mesmo lugar para perceber a melhor distância para a cambalhota em relação à borda.  

http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades/polo-aquatico
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades/polo-aquatico


A seguir começaremos a realizar a virada com o impulso na parede, sendo que a tendência que ao iniciar a aproximação do 

nado crawl que após a virada o corpo saia da água de costas, sendo necessário iniciar um rolamento durante o nado submerso 

para que o corpo volte para a posição frontal, similar aos nados crawl e borboleta. Deve-se lembrar, como já foi dito na aula 

anterior, que no caso de uma pessoa estar realizando o nado costas é necessário girar o corpo para a posição do nado crawl antes 

de chegar na borda para realizar a virada. 

 

Figura 12. Virada do Nado Peito 

 

Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=0Rxf6IBpbfI. Disponível em 10 de maio de 2017. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Rxf6IBpbfI


Figura 13. Virada Olímpica 

 

Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=19hoI8kNhyE. Disponível em 10 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=19hoI8kNhyE


ENTRADAS NA ÁGUA 

Na natação (nados crawl, peito e borboleta) se inicia as competições com saltos como meio de se entrar na água, ou seja, 

através do salto da plataforma ou fora da piscina, já o nado costas a saída é realizada de dentro d’água, conforme a figura 14  e 15 

abaixo. 

Figura 14. Entrada na água dos nados Crawl, Peito e Borboleta 

 

Fonte: http://estatico.globoesporte.globo.com/foto3d/natacao.html. Retirado em 15 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

http://estatico.globoesporte.globo.com/foto3d/natacao.html


Figura 15. Entrada na água do nado Costas 

 

Fonte: http://www.regrasdenatacao.com.br/o-dispositivo-auxiliar-de-saida-de-costas. Retirado em 15 de abril de 2018. 

 

Em seguida é possível observar o passo a passo de uma entrada na água da plataforma, sendo que os pés podem estar um 

a frente do outro ou mesmo com os dois pés juntos. 

 

 

 

 

 

http://www.regrasdenatacao.com.br/o-dispositivo-auxiliar-de-saida-de-costas


Figura 16. Passo a passo da entrada na água 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=KtYJv_L3po8. Retirado em 15 de abril de 2018. 

 

CURIOSIDADE: Já pensou como as pessoas com deficiência visual realizam as viradas de forma que a cabeça não atinja a 

borda da piscina? Na figura abaixo é possível ver o implemento utilizado como forma de avisar ao atleta do momento da virada e 

chegada nas bordas da piscina. 

https://www.youtube.com/watch?v=KtYJv_L3po8


 

Retirado do site: https://www.treinus.com.br/blog/natacao-para-deficientes-visuais/. Disponível em 20 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

https://www.treinus.com.br/blog/natacao-para-deficientes-visuais/


ESPORTES DE APNEIA 

→ Histórico 

É uma forma de mergulho antiga como meio para a pesca e até mesmo na busca por riquezas. Há relatos no Japão e 

Coreia de apneístas na busca por pérolas e seu uso de forma esportiva, através de competições iniciou-se após a Segunda Guerra 

Mundial com Raimondo Bucher, o qual era capitão da Força Aérea Italiana que desceu 30 metros com a utilização de materiais 

como o snorkel e nadadeiras. Na página abaixo é possível ler textos e visualizar figuras de pessoas do mundo e do Brasil que 

fizeram e fazem parte da história do esporte.  

 

http://www.aidabrasil.com.br/anterior/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=21 

 

 A seguir há um relato sobre o histórico dos esportes de mergulho em apneia: 

“Dentre as diversas técnicas existentes de mergulho a do mergulho livre em apneia é a mais antiga. 

Teve origem na tentativa do homem de encontrar tesouros e alimentos. A apneia tem várias passagens 

pela história, dentre as quais se destaca a da Grécia Antiga; os apneístas gregos ficaram conhecidos por 

terem feito parte de explorações militares em 500 a.C., quando realizaram uma fuga, pelo mar, da prisão 

no navio do rei persa Xerxes I, e soltaram todos os navios persas ancorados, enquanto os guardas 

pensavam que os gregos haviam se afogado”. Trecho retirado em 20 de março de 2019 do site 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/apneia-mergulho.htm.  

 

→ Modalidades 

Estática: vence o atleta que ficar maior tempo possível; 

http://www.aidabrasil.com.br/anterior/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=21
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/apneia-mergulho.htm


Dinâmica sem nadadeiras: vence quem nadar maior distância na horizontal sem materiais de apoio para a propulsão; 

Dinâmica com nadadeiras: Idem o anterior que permite nadadeiras (bipalma ou monopalma) somente. 

 

Obs: Além das provas de Lastro constante sem nadadeiras e com nadadeiras, imersão livre,  

lastro variável e No-Limits que são relacionadas a disputas de profundidade. 

 

 

Na atualidade na prova de Apneia Estática na disputa feminina a brasileira Karol Meyer do estado de Pernambuco possui a 

melhor marca com 7 minutos de 18 segundos realizados em 2006 e no masculino Ricardo da Gama Bahia do Rio de Janeiro com 

7 minutos e 44 segundos realizado em 2006. Já na prova de Dinâmica sem nadadeiras Adriana Brandão do Paraná com 104 

metros conseguidos em 2016 no feminino e Ricardo Bahia do Rio de Janeiro 127 metros em 2009. No site a seguir é possível 

verificar regras e resultados das outras provas: http://www.aidabrasil.com.br.  

Durante a vivência do esporte de Apneia lembramos a respiração diafragmática e formas de conseguir controlar a expiração 

(soltar o ar) para manter-se maior tempo submerso, além da importância do controle psicológico (ficar calmo).  

Essa questão tem relação com a questão psicológica associadas a dificuldade de respiração em pessoas que entram em 

pânico quando estão em situações de afogamento, que gera um aumento dos batimentos cardíacos. Logo, tentar durante a prática 

pensar em locais e palavras calmas ajuda na diminuição da frequência cardíaca.  

CURIOSIDADE 

No link abaixo é possível ler um artigo sobre um povo de mergulhadores que tiveram mudanças físicas através de adaptações 

que se acredita serem pela prática do mergulho em Apneia. 

http://www.aidabrasil.com.br/


Evolução pode ter transformado habitantes de povo marítimo em grandes 
mergulhadores 

Evidências genéticas sugerem que povo do Sudeste Asiático tem físico especialmente adequado para a caça submarina                            
https://www2.uol.com.br/sciam/noticias/evolucao_pode_ter_transformado_habitantes_de_povo_maritimo_em_mergulhadores_de_
alta_performance.html. Disponível em 15 de março de 2018. 

 
PONTO IMPORTANTE: O treinamento de esportes de apneia não deve ser feito sozinho, pois é um esporte de risco e erros nos 

controle da respiração pode levar a desmaios. No link a seguir é possível entender um pouco sobre os perigos do esporte: 

http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2015/08/morte-de-russa-campea-de-apneia-traumatiza-

comunidade-do-mergulho.html. Disponível em 20 de março de 2018. 

 

 

TRAVESSIA (MARATONAS AQUÁTICAS) 

 

 As maratonas aquáticas são disputas de natação realizada em longas distâncias, sendo utilizadas 25km, 10km e 5km nas 

competições oficiais. As provas podem ser em algas salgadas ou doces, mas é mais comum provas no mar. Com isso, há a 

influência das ondas, apesar de só ser permitido em momentos que as variações de marés e correntes sejam pequenas. Na figura 

a seguir é possível visualizar uma prova de maratona aquática: 

https://www2.uol.com.br/sciam/noticias/evolucao_pode_ter_transformado_habitantes_de_povo_maritimo_em_mergulhadores_de_alta_performance.html
https://www2.uol.com.br/sciam/noticias/evolucao_pode_ter_transformado_habitantes_de_povo_maritimo_em_mergulhadores_de_alta_performance.html
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2015/08/morte-de-russa-campea-de-apneia-traumatiza-comunidade-do-mergulho.html
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2015/08/morte-de-russa-campea-de-apneia-traumatiza-comunidade-do-mergulho.html


 

Fonte: https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/maratonas_aquaticas.htm. Retirado em 6 de abril de 2019. 

  

Durante as provas em águas abertas há boias para que os competidores contornem, sendo utilizado o nado livre. Outro 

ponto importante está relacionado à poluição, pois a mesma interfere na realização desse esporte. No link a seguir é possível ver 

uma reportagem sobre esse problema na praia do Rio de Janeiro, antes das Olimpíadas de 2016, e no Espírito Santo, 

respectivamente: 

→ https://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,poluicao-da-baia-de-guanabara-preocupa-para-a-rio-2016-,1734821  

→https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2018/08/25/maratona-aquatica-chama-atencao-sobre-a-poluicao-do-mar-em-

vitoria.ghtml 

  

De acordo com o site do governo brasileiro (http://www.brasil2016.gov.br/pt-

br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/maratonas-aquaticas), é antigo o ato de nadar longas distâncias, sendo que o inglês 

Matthew Webb em 1875 ao ser o primeiro Homem a cruzar o Canal da Mancha, num percurso de 64km. Com isso, outras pessoas 

começaram a se interessar por esses desafios, como ocorre nas corridas, onde é possível ver pessoas comuns desafiando seus 

https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/maratonas_aquaticas.htm
https://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,poluicao-da-baia-de-guanabara-preocupa-para-a-rio-2016-,1734821
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2018/08/25/maratona-aquatica-chama-atencao-sobre-a-poluicao-do-mar-em-vitoria.ghtml
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2018/08/25/maratona-aquatica-chama-atencao-sobre-a-poluicao-do-mar-em-vitoria.ghtml
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/maratonas-aquaticas
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/maratonas-aquaticas


limites para terminarem provas como as maratonas e a Corrida de São Silvestre, tradicional no último dia do ano no Brasil. Logo, 

além das disputas entre atletas nas competições, há pessoas que participam das provas como uma forma de testar seus limites 

pessoais e o prazer em nadar distâncias cada vez maiores. As provas longas de natação também fazem parte das provas de 

Triatlo, onde os atletas realizam a natação, seguida do ciclismo e termina com a corrida.  

→ Para lembrar: nessa aula juntamos todos os conhecimentos sobre os esportes aquáticos que tivemos até o momento e 

os alunos tiveram que realizar o desafio de completar, cada um no seu tempo e com os materiais de apoio que acharem 

necessários (prancha, macarrões etc), os nados em decúbito ventral com propulsão alternada e simultânea, uma volta com o nado 

costas, as flutuações horizontal e vertical, a condução e passes do Polo Aquático e as viradas. 

 

 

 

NATAÇÃO ARTÍSTICA 

 

Histórico  

A Natação Artística como modalidade Olímpica apareceu em 1984, ou seja, não faz muito tempo que participa desta 

competição, apesar de ter surgido no início do século passado nos Estados Unidos como uma forma de balé aquático. Um dado 

curioso e que merece destaque refere-se de inicialmente ter tido um caráter masculino, ou seja, foram predominantemente 

praticadas por homens e em seguida as grandes as competições se tornaram exclusivas para as mulheres. Atualmente houve a 

mudança de nome de Nado Sincronizado para Natação Artística e a inclusão da apresentação individual/solo e de dupla mista. 

 

 

 

 



Esta parte histórica demonstra como as questões relacionadas aos preconceitos esportivos  

como a relação de um esporte com um sexo (masculino e feminino) é cultural  

e pode ser modificado ao longo da história, além das diferenças entre países, estados e regiões, 

 sem justificativa para que qualquer pessoa possa ser ridicularizada e padronizada  

por participar de um tipo específico de exercício físico ou esporte. 

 

 A Natação Artística é normalmente disputada também em equipes (de quatro a oito componentes). As competições são 

realizadas com duas apresentações, sendo um de rotina técnica com movimentos obrigatórios, além da inclusão de música e outra 

chamada rotina livre. Na figura abaixo a um painel com as principais informações sobre o esporte que facilita o entendimento sobre 

a forma de disputa e movimentos utilizados, mas ainda com o nome de Nado Sincronizado. 

 

ATENÇÃO 
Na Natação Artística não é obrigatório o uso da entrada na água da mesma forma que a maioria dos saltos das 

modalidades de natação, inclusive é comum os saltos de forma de lado, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 



Figura. Informativo sobre a Natação Artística 

 

                                       Fonte: https://br.pinterest.com/pin/82964818105654521/ Retirado em 10 de abril de 2018. 

https://br.pinterest.com/pin/82964818105654521/


 

Nas figuras a seguir é possível visualizar a organização da aula com o uso de material de apoio como macarrões, pranchas 

e pull boia e o quadro com alguns exemplos de movimentos. Importante lembrar que os grupos também podem criar seus próprios 

movimentos e figuras.  

Figura. Organização da Aula Inicial de Natação Artística 

 

 

 



 

 

Figura. Exemplos de Movimentos da Natação Artística 

 

         Fonte: http://www.chakalat.net/2016/04/elementos-basicos-do-nado-sincronizado.html. Retirado em 10 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chakalat.net/2016/04/elementos-basicos-do-nado-sincronizado.html


Figura. Alguns Movimentos da Natação Artística. 

 

        Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/dicionario_olimpico67.htm. Retirado em 10 de abril de 2018.  

Na Natação Artística a avaliação é realizada por dois grupos de 7 avaliadores que analisam a execução, ou seja, a técnica e 

o outro grupo a expressão artística. As notas variam de 0 (completamente falho) a 10 (perfeito), sendo que no site 

http://www.cbda.org.br/regraFinaNadoSincronizado.pdf é possível verificar as regras gerais e a descrição de cada item.  

A natação artística, de forma adaptada, será uma das ferramentas avaliativas desse trimestre, podendo ser apresentada 

individualmente, em duplas ou trios. A construção da coreografia deve possuir conteúdos trabalhados em todo o trimestre como: a 

entrada na água, a respiração aquática, nado submerso, flutuação, deslocamentos, figuras da natação artística e as mais variadas 

formas de propulsão.  Nas imagens abaixo é possível observar que a apresentação já se inicia fora da piscina e deve haver um 

sincronismo quando é realizada em duplas ou em grupo. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/dicionario_olimpico67.htm
http://www.cbda.org.br/regraFinaNadoSincronizado.pdf


  



   

Fonte: http://www.cbda.org.br/media/galeria/776/Mundial%20Budapeste,%20Nado%20Sincronizado. Retirado em 6 de abril de 
2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbda.org.br/media/galeria/776/Mundial%20Budapeste,%20Nado%20Sincronizado


BIRIBOL 

→ Histórico 

 Este esporte foi criado no Brasil no interior do Estado de São Paulo em 1968, sendo como na maioria dos esportes, 

instituído a partir de uma brincadeira. É um esporte coletivo, praticado numa piscina de 4 por 8 metros numa profundidade de 1,30 

metros. As equipes podem ser formadas por duplas ou quartetos. A página a seguir pertence a Associação Brasileira de Biribol e é 

possível ler sobre as regras e curiosidades sobre as competições e o histórico:  https://abrab.org.br/sobre-o-biribol/. 

 

Figura. Quadra de Biribol 

 

Fonte: http://m.folhavitoria.com.br/economia/noticia/2014/08/esportes-aquaticos-para-praticar-sem-precisar-sair-de-casa.html. 

Retirado em 15 de abril de 2018.  

 

https://abrab.org.br/sobre-o-biribol/
http://m.folhavitoria.com.br/economia/noticia/2014/08/esportes-aquaticos-para-praticar-sem-precisar-sair-de-casa.html


OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO DE NATAÇÃO ARTÍSTICA 

Grupos Objetivos mínimos (avaliação) 

Entrada na Água 

 

Duas formas de 
Flutuação 

     

Duas formas de 
deslocamento 

 



Três Figuras com os 
Membros Superiores 

(“braços”) 

     

Três Figuras com os 
Membros Inferiores 

(“pernas”) 

    
OBS: Outros objetivos poderão ser acrescidos de acordo com os conteúdos que cada professor tenha trabalhado durante as aulas. 

 

Importante: Durante a apresentação pode ser utilizado de materiais de apoio como as pranchas e macarrões. Além disso, o uso 

de bolas e arcos e de música de apoio podem fazer parte da coreografia. É importante a sincronia, mas nem todos da equipe 

precisam realizar o mesmo movimento, respeitando dessa forma as dificuldades e facilidades de cada estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


