
 

2º ENCONTRO – 19 E 28 DE ABRIL DE 2022 (8º ANO) 

 

1) Conteúdo da Aula: Revisão dos princípios da adaptação ao meio líquido e dos nados. 

2) Objetivos:  

- Compreender os princípios da adaptação ao meio líquido e sua relação com os esportes aquáticos. 

- Rever os nados experimentados crawl, costas e peito.  

- Propulsionar-se de acordo com cada estilo 

3) Desenvolvimento: 

     Nesse nosso primeiro encontro no espaço da piscina, iremos vivenciar, 

discutir e relembrar os princípios que fazem parte da adaptação de uma pessoa aos esportes 

aquáticos, e, principalmente, da natação. 

              

   Esses princípios são importantes para entender como funcionam os esportes 

aquáticos e como se desenvolver na prática deles. 

       Nós temos, em geral, quatro princípios: equilíbrio, flutuação, 

respiração e propulsão. Alguns pesquisadores consideram a flutuação como um equilíbrio. A 

respiração que relatamos é a respiração aquática, a qual é diferente da utilizada no nosso dia 

a dia. E a propulsão são as formas de movimento corporal que utilizamos para nos 

deslocarmos e realizarmos giros, cambalhotas, entre outras habilidades, no meio líquido. 

O EQUILÍBRIO: Os pesquisadores Mann et al (2009 - 

https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz/article/view/2333) dizem que 

equilíbrio tem relação com a estabilidade do corpo. No nosso caso, com o corpo estável no 

meio líquido (a piscina), na posição que desejamos para realizar algum movimento ou para 

nos mantermos parados. Por isso, alguns pesquisadores consideram a flutuação uma forma 

de equilíbrio. O equilíbrio depende do nosso sistema nevoso central, que recebe informações 

dos nossos sentidos, principalmente do sistema visual e auditivo/ vestibular e proprioceptivo 

(http://cienciaviva.org.br/index.php/2019/06/24/os-sete-sistemas-sensoriais-humanos/).  

A FLUTUAÇÃO: A flutuação é o equilíbrio do corpo no meio líquido, sem colocar os pés no 

chão ou no fundo da piscina. É muito importante para um deslocamento com o menor esforço 

possível, ou seja, para um melhor deslize. Também é importante para casos de afogamento 

(esperar por um socorro) e para a realização de movimentos em outros esportes aquáticos, 

além dos realizados na natação, como na observação da bola, dos companheiros/adversários 

https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz/article/view/2333
http://cienciaviva.org.br/index.php/2019/06/24/os-sete-sistemas-sensoriais-humanos/


e da trave no polo aquático e biribol, por exemplo, e movimentos da natação artística (antigo 

nado sincronizado).  

Essa técnica de flutuação vertical é chamada de Eggbeater e é uma técnica de 

flutuação vertical. A seguir, é possível observar algumas formas de flutuação que 

experimentamos em aula nas figuras 1,2,3 e 4 abaixo: 

Figura 1. Flutuação Ventral, Dorsal e Medusa 

 

Fonte: Imagens retiradas do livro “Atividades Aquáticas: um olhar dirigido ao ensino. Organizadores: Gu ilherme 

Tucher e Márcia Fajardo. Capítulo 5: Descoberta de um novo mundo: a fase de (re)adaptação ao meio 

líquido. Márcia F. Faria, Rafael B.Q. Silva e Viviane Natasha. Página 107.  

 

Figuras 2,3 e 4. Equilíbrio Vertical 

 

Figuras 2 e 3 retiradas de http://www.wikihow.cz/Jak-%C5%A1lapat-vodu. Disponível em 8 de maio de 2017. E 

figura 4 retirada de https://www.youtube.com/watch?v=-UE_A2CecfY. Disponível em 11 de abril de 2022. 

→ No link a seguir é possível ver um vídeo sobre o Eggbeater, ou a forma de flutuação 

vertical: https://www.youtube.com/watch?v=WjRYkh9rXFI  

 

http://www.wikihow.cz/Jak-%C5%A1lapat-vodu
https://www.youtube.com/watch?v=-UE_A2CecfY
https://www.youtube.com/watch?v=WjRYkh9rXFI


A RESPIRAÇÃO AQUÁTICA: A respiração aquática se difere da terrestre por ser 

considerada forçada. A respiração terrestre é considerada automática, ou seja, não necessita 

ser pensada, enquanto a respiração aquática precisa de controle, pois caso não haja o 

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

O movimento respiratório consiste em dois momentos: inspiração (puxar o ar) e expiração 

(soltar o ar). Em geral, se indica que comecemos a praticar a expiração através do nariz, 

evitando que a água entre e cause um desconforto, mas podemos utilizar a boca também. A 

forma que se sentir melhor deve ser a utilizada.  

Outro ponto importante é a abertura dos olhos. 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 passar por dentro de arcos e por baixo das pernas de 

outras pessoas ou mesmo, junto de amigas e amigos, no fundo da piscina, mostrar números 

debaixo da água para que o outro adivinhe, exigindo, dessa forma, a abertura dos olhos e 

maior familiaridade com o meio líquido. 

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 várias vezes. Esse exercício, feito de forma lenta, ajuda no controle respiratório e na 

diminuição dos batimentos do coração.  

Figura 6. Atividade Elevador 

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


 

 Retirado de Costa e Lacerda (2010) em 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26654. Disponível em 24 de abril de 2017. 

 

PROPULSÃO: As propulsões (movimentos que geram deslocamento), em geral utilizando 

“braços” (membros superiores) e “pernas” (membros inferiores), além do tronco. Esses 

movimentos podem ser de variadas formas, inclusive com a cabeça fora da água, como meio 

de se visualizar pedras, pessoas e até mesmo 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, como numa 

caminhada na piscina. Já no nado com a cabeça dentro da água, na horizontal, o deslize fica 

mais fácil e com menor esforço, posição esta similar às flutuações ventral e dorsal ou os 

nados crawl e costas.  

Figura 7. 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 utilizar diversas 

formas de movimentar os braços e as pernas. 

Figura 8. Nado submerso 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26654
http://www.ganatravessias.blogspot.com.br/2011/06/respiracao-do-nado-crawl.html
http://www.ganatravessias.blogspot.com.br/2011/06/respiracao-do-nado-crawl.html


 

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

em 29 de abril de 2017 

 

Abaixo nas figuras 9 e 10 é possível observar as formas de propulsão (pernada) dos nados 

crawl e costas. 

Figura 9. 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 10. Pernada do nado Costas 

 

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

em 29 de abril de 2017. 

Na figura 11 abaixo observar e analisar os quatro estilos de nado com seus respectivos 

gestos técnicos (padrões) utilizados para a propulsão. 

Figura 11. Movimentos das Fases dos Quatro Estilos de Nado (Crawl, Peito, Costas e 

Borboleta) 

https://www.ativo.com/natacao/treinamento-natacao/tecnicas-de-natacao-nado-submerso
http://natacao-teoria.blogspot.com.br/2015_04_01_archive.html
http://tecnicadenado.blogspot.com.br/2009/03/papel-das-pernas-na-propulsao-da.html


 

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

maio de 2017. 

http://www.amaralnatacao.com.br/natacao-saiba-quais-sao-os-tipos-de-nado

