
 

4º ENCONTRO – 3 E 12 DE MAIO DE 2022 (8º ANO) 

1) Conteúdo da Aula: Vivência do costas, fundamentos/ técnicas do polo aquático e jogo. 

2) Objetivos:  

-  Rever o nado costas;  

- Experimentar algumas técnicas e o esporte polo aquático, através de atividades individuais e coletivas; 

- Identificar diferentes possibilidades de deslocamento no meio aquático, variando as flutuações  

- Vivenciar os principais movimentos relacionados ao polo aquático; 

- Problematizar o motivo de estudantes com câimbra e o fator psicológico no meio aquático. 

3) Desenvolvimento:  

No nosso primeiro contato com o polo aquático, foi possível experimentar a flutuação 

vertical, conhecida como eggbeater, e algumas técnicas, como a forma de conduzir e passar a 

bola.  

 Na nossa segunda aula com o polo aquático, vamos experimentar, além desses 

fundamentos (técnicas), o arremesso e o jogo propriamente dito. Nas figuras abaixo é possível 

observar esses movimentos e como é a marcação de uma quadra do esporte. 

Figuras 1 e 2. As técnicas do polo aquático 

  
Fonte: Retirado da página: https://www.youtube.com/watch?v=-JAsp34juSM. Disponível em 29 de abril de 
2022. E retirado da página: http://www.megatimes.com.br/2009/10/polo-aquatico-historia.html. Disponível 
em 29 de abril de 2022. 

Figura 3. A quadra de polo aquático 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-JAsp34juSM
http://www.megatimes.com.br/2009/10/polo-aquatico-historia.html


Fonte: Retirado da página: https://www.otempo.com.br/infograficos/polo-aquatico-1.1346147 . Disponível em 
29 de abril de 2022.  
 

CÂIMBRAS  
 Nas nossas aulas houve alguns casos de câimbra. Esse fato é muito comum, mas 
pouco compreendido entre as pessoas. Num estudo realizado por Schimitt et al. (2016), o 
qual pode ser lido na página 
https://www.fontouraeditora.com.br/periodico/upload/artigo/1260_1505331750.pdf, muito 
do que se pensa sobre a câimbra, principalmente no senso comum, inclusive que está no 
Wikipedia, está incorreto. De acordo com os pesquisadores as câimbras geram uma dor 
muito forte causa por contrações musculares involuntárias, ou seja, sem o nosso controle. 
Após o estudo eles concluíram que ela é gerada pela dificuldade ou incapacidade de 
produzir mais energia para a realização do exercício que estamos fazendo. Esse fato faz 
com que as proteínas que se “ligam” para gerar a contração muscular não se desliguem e 
uma diminuição na produção de força.  
 Os estudiosos concluem que esse fato pode ser gerado por vários motivos, como: 
falta de hidratação adequada, desgaste físico, seja por excesso de exercício e atividade 
física ou recuperação insuficiente. Para isso, eles aconselham “Com base nestes 
fenômenos biofísicos e metabólicos fica claro que o procedimento adequado para que a 
incidência das câimbras seja reduzida, é manter um nível de hidratação adequado antes, 
durante e após exercícios intensos, quer seja atleta, praticante de exercício físico ou 
praticante de atividade física. Associada a hidratação é importante manter uma alimentação 
equilibrada, e hábitos de vida saudáveis que facilitam a manutenção de níveis satisfatórios 
de hidrólise e ressíntese de ATP, durante o exercício e mais especificamente, no caso das 
câimbras, no período pós exercício (recuperação)” (Schimitt et al., 2016). 
 

O MEDO NO MEIO AQUÁTICO 
 Durante nossa primeira aula relatei que o ser humano é terrestre e que muitas pessoas 
não têm oportunidade de estar em ambiente aquáticos e até mesmo aprenderem a se 
movimentarem satisfatoriamente nesses locais (piscinas, praias, lagoas, cachoeiras etc). 
Além disso, há aqueles que já tiveram alguma sensação ou emoção ruim quando estiveram 
no ambiente aquático. 
 Logo, esse fator emocional dificulta a aprendizagem e a realização de movimentos, 
como na piscina, sendo uma das principais emoções experimentada o medo. Chaves et al. 
(2015) relatam que esse fato pode gerar, além da dificuldade de aprender a nadar, o 
abandono, ou seja, a não querer ter contato com o meio líquido.  
 Esse fato merece nossa atenção para compreendermos e apoiarmos a todas e todos 
que possuem alguma dificuldade na água. Na pesquisa realizada por Chaves et al. (2015) 
que podemos ler na pagina https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/31285/19788, 
percebeu-se que a falta de prática, experiências ruins na água, além do medo de mergulhar 
e colocar o corpo dentro da água (imersão), foram os principais motivos que geraram medo 
na natação. E que a forma que a maioria encontrou para melhorar foi realizar os 
movimentos que geram medo e técnicas de respiração, as quais iremos aprender nas 
próximas aulas. 
 

https://www.otempo.com.br/infograficos/polo-aquatico-1.1346147
https://www.fontouraeditora.com.br/periodico/upload/artigo/1260_1505331750.pdf
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/31285/19788

