
 

ENTRADA E VIRADAS / COMPETIÇÕES DE NATAÇÃO/ MARATONA  

6 º ENCONTRO – 17 E 26 DE MAIO DE 2022 (8º ANO) 

 

VIRADAS OLÍMPICAS 

As viradas são técnicas utilizadas na natação para evitar a perda de ritmo no nado. 

Algumas provas de velocidade, como as de 50 metros, em geral, não realizam as viradas. 

Lembrando que há diferenças em tamanhos de piscina (25 metros e 50 metros).  

Nas figuras 1 e 2 a seguir há o exemplo das duas principais formas de viradas, do 

nado crawl, costas e borboleta (figura 1) e a do nado peito (figura 2). 

Figuras 1 e 2. Viradas das provas de natação 

 
Fonte: Figura 1 – https://www.youtube.com/watch?v=fa4XdrkcWGc Figura 2 – https://cepe.usp.br/tips/video-

virada-natacao-prof-christian/  

Importante: Na prova de nado costas, deve-se, perto da borda, realizar a virada do 

corpo para o nado crawl antes da virada. Em geral, nas provas oficiais, realiza-se uma 

braçada do nado crawl e depois a virada em sequência.   

→ https://www.youtube.com/watch?v=1R0OsP5M7Vo (técnica de virada simples para os 

nados). 

→ https://www.youtube.com/watch?v=fa4XdrkcWGc (técnica da virada através da 

cambalhota). 

Na virada simples, uma das mãos toca a parede e em seguida se junta a outra para 

realizar o deslize, ou seja, o impulso na parede (borda da piscina) e a colocação de uma 

mão sobre a outra. Em geral, essa virada, nas provas oficiais, é utilizada no nado peito. 

Porém, pode ser utilizada em qualquer forma de nado. O mais importante é não perder o 

ritmo. 

Na virada olímpica ou de cambalhota, há outros elementos importantes que 

devemos observar.  

→ Soltar o ar pelo nariz no momento do giro para evitar que a água entre pelo nariz;  
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→ Colocar o queixo no peito para facilitar o giro e evitar traumas na coluna; 

→ Jogar os dois braços para trás de forma rápida, juntando as pernas; 

→ Realizar o impulso na parede (borda da piscina) e mudar a posição do corpo de acordo 

com o nado (crawl/borboleta e costas). 

Importante: Para facilitar a cambalhota deve haver uma aceleração do nado quando 

estiver chegando perto da borda, isso irá facilitar a realização do giro. 

Figura 3. Virada do Nado Peito 

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

 

Figura 4. Virada Olímpica 

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

 

ENTRADAS NA ÁGUA 

https://www.youtube.com/watch?v=0Rxf6IBpbfI
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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 5 e 6 abaixo. 

Figura 5. 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. 

 

Figura 6. 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 juntos. 

Figura 16. Passo a passo da entrada na água 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=KtYJv_L3po8. Retirado em 15 de abril de 2018. 

 

→ https://www.youtube.com/watch?v=0jncvutp_0E (técnica de mergulho na piscina) 

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. 

 

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