
 

3º ENCONTRO – 26 DE ABRIL E 5 DE MAIO DE 2022 (8º ANO) 

 

1) Conteúdo da Aula: Vivência do nado crawl e iniciação ao polo aquático. 

2) Objetivos:  

-  Rever os nados experimentados crawl;  

- Experimentar alguns jogos e atividades do polo aquático, através de 

atividades individuais e coletivas; 

- Identificar diferentes possibilidades de deslocamento no meio aquático. 

- Vivenciar os principais movimentos relacionados ao polo aquático; 

- Problematizar as diferenças entre esporte de rendimento, lazer e saúde. 

3) Desenvolvimento: 

 No nosso primeiro encontro com atividades práticas na piscina, 

vivenciamos/experimentamos cada princípio relacionado à adaptação ao meio líquido 

(equilíbrio, flutuação, respiração aquática e propulsão). Nesse momento, relatei que os 

utilizaríamos para entender o funcionamento e a prática de outros esportes aquáticos, além 

da natação.   

 No nosso terceiro encontro iremos realizar no início da aula uma prática/vivência do 

nado crawl e observar os erros mais comuns no momento da execução da técnica. 

 Quando falamos de técnica é importante compreendermos e pensarmos sobre alguns 

pontos: habilidades motoras básicas e específicas, a técnica como um gesto motor que leva 

ao entendimento sobre a forma correta de se realizar (eficiência e eficácia) e a técnica como 

uma forma de se fazer algo, inclusive para o lazer e a diversão. 

As HABILIDADES OU TÉCNICAS são divididas em BÁSICAS, ou seja, aquelas que 

fazem parte do ser humano e que “em geral” todas as pessoas realizam naturalmente como 

correr, andar, pular, arremessar de forma geral, chutar entre outras. Já as HABILIDADES 

ESPECÍFICAS são aquelas que necessitam de “ensino” e treino, como as técnicas dos estilos 

dos nados, escrever, amarrar um sapato, o arremesso de bandeja no basquete etc. Logo, não 

é comum ter pessoas que não sabem nadar ou se movimentar com facilidade no meio líquido. 

Em relação às duas formas de se analisar a técnica, ou seja, como a forma mais 

eficiente e eficaz e como uma forma de realizar algo, muito comum entre artistas, artesãos e 

outras áreas da sociedade e de várias culturas, como a indígena. 

 Daolio e Velozo (2008), no artigo intitulado “A TÉCNICA ESPORTIVA COMO 

CONSTRUÇÃO CULTURAL: IMPLICAÇÕES PARA A PEDAGOGIA DO ESPORTE”, o qual é 



possível ler no link: https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/1794 , no qual podemos  

entender melhor sobre esse tema. No texto, os pesquisadores lembram que a técnica pode 

ser vista como o movimento correto e que começou a ser mais valorizada a partir do século 

XVIII, com a revolução industrial. Essa forma de análise do movimento está relacionada ao 

treinamento de atletas, tanto na iniciação esportiva quanto no alto rendimento. Já a técnica 

como forma de realizar algo, tem uma relação com a transmissão cultural, muito comum em 

povos como os indígenas e comunidades ribeirinhas, por exemplo. Essa técnica é passada de 

geração para geração, muitas vezes relacionada a costumes, rituais, tradições etc, como a 

arte. 

Polo Aquático 

Figuras 1 e 2. Atletas praticando o polo aquático 

  
Figura 1 retirada de https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/polo-aquatico.htm. Disponível em 18 de abril 
de 2022. Figura 2 retirada de https://abdabauru.com.br/blog/2020/06/16/entenda-a-origem-do-polo-aquatico-e-as-
regras-desse-esporte/. Disponível em 18 de abril de 2022. 
 

→ Histórico: É um esporte de origem europeia, criado no meio do século XIX, sendo o 

primeiro esporte coletivo a ser introduzido nas Olímpiadas. No Brasil, o Rio de Janeiro foi a 

cidade onde se iniciou sua prática, sendo que o primeiro jogo oficial ocorreu em 1908. 

Apesar de ser bem antigo no Brasil, o país não possui tradição, ou seja, não é comum 

muitas escolinhas de iniciação esportiva e equipes de alto rendimento. Por exemplo, nas 

Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, a equipe masculina de polo aquático teve 5 atletas 

estrangeiros, entre os 13 convocados 

(https://memoria.ebc.com.br/esportes/rio2016/2016/07/brasil-tem-14-atletas-estrangeiros-na-

disputa-por-esportes-menos-populares).  

Esse esporte foi criado pelos ingleses, inicialmente chamado de rugby aquático, pois 

não havia as traves, como acontece nos dias de hoje, e os pontos eram marcados no contato 

da bola com a borda da piscina. Depois, os escoceses introduziram as balizas (traves ou 

“gols”) e o nome polo aquático ganhou força e maior relação com o formato de esporte.  

https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/1794
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/polo-aquatico.htm
https://abdabauru.com.br/blog/2020/06/16/entenda-a-origem-do-polo-aquatico-e-as-regras-desse-esporte/
https://abdabauru.com.br/blog/2020/06/16/entenda-a-origem-do-polo-aquatico-e-as-regras-desse-esporte/
https://memoria.ebc.com.br/esportes/rio2016/2016/07/brasil-tem-14-atletas-estrangeiros-na-disputa-por-esportes-menos-populares
https://memoria.ebc.com.br/esportes/rio2016/2016/07/brasil-tem-14-atletas-estrangeiros-na-disputa-por-esportes-menos-populares


→ Entrada na água: No polo aquático a entrada na água no momento das substituições 

é realizada através do salto similar ao dos nados crawl, das competições de natação, mas 

sem o uso da plataforma, sendo 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 (na regra oficial). Logo, os atletas para observarem a bola, 

os companheiros e os adversários precisam estar com a cabeça na superfície da água, 

conforme as figuras abaixo: 

Figuras 3,4 e 5. Equilíbrio Vertical 

 
Figuras 3 e 4 retiradas de http://www.wikihow.cz/Jak-%C5%A1lapat-vodu. Disponível em 8 de maio de 2017. E 

figura 5 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  

 Há também a troca nas posições do corpo para mudança de direção e sentido. Logo, 

há momentos com a flutuação ventral (barriga para baixo) e dorsal (as costas para baixo). 

→ Respiração aquática: muitas vezes a respiração no polo aquático acontece fora da 

água, pois os participantes precisam observar a bola, companheiras (os), adversários (as) e a 

baliza. Entretanto, também há deslocamentos com o nado crawl e outras formas de se 

movimentar, inclusive submerso, principalmente quando está sendo marcada (o). 

→ Propulsão: Em geral, quando a pessoa está de posse da bola, a condução é feita 

com um nado similar ao crawl, mas com a cabeça fora da água. Como na regra oficial não é 

permitida carregar a bola na mão, ela fica entre os braços, conforme a figura 6 a seguir: 

Figura 6. Técnica de condução da bola 

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


 
Figura 6 retirada de https://pt.slideshare.net/pedroalves790/polo-aquatico-principal . Disponível em 18 de 

maio de 2022. 
 

Somente o goleiro no Polo 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.  

 

O arremesso é realizado com a utilização da flutuação vertical (eggbeater) e o 

arremesso de ombro, bem comum no handebol, conforme a figura 7 abaixo: 

Figura 7. Técnica de arremesso da bola 

 
Figura retirada de https://pt.slideshare.net/pedroalves790/polo-aquatico-principal . Disponível em 18 de abril de 

2022 
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