
NATAÇÃO ARTÍSTICA 

7 º ENCONTRO – 31 DE MAIO E 2 DE JUNHO DE 2022 (8º ANO) 

Histórico 

A Natação Artística como modalidade Olímpica apareceu em 1984, ou seja, não faz 

muito tempo que participa desta competição. Porém, no século XIX já havia apresentações 

similares ao nado artístico. 

De acordo com Hercowitz et al. (2020), no início do século XX já se encontrava 

demonstrações em diversos países da Europa e América do Norte com diferentes nomes, 

como: nado artístico, balé aquático, natação ornamental entre outros. 

Um dado curioso e que merece destaque é que inicialmente as apresentações de 

nado artístico tinham um caráter masculino, ou seja, foram predominantemente praticadas 

por homens, mas depois as competições oficiais se tornaram exclusivas para as mulheres. 

Atualmente temos apresentações de duplas mistas, onde os homens podem participar das 

competições oficiais, fato esse que se iniciou em 2015. 

Além disso, o nome nado sincronizado, atualmente foi alterado para Natação 

Artística, como meio de maior popularização e por causa da inclusão de apresentações 

individuais. Logo, as formas de disputa são: individual, duplas femininas e mistas e por 

equipes (de quatro a oito). Nas apresentações deve haver a demonstração de uma 

coreografia através de figuras, as quais veremos a seguir. 

 

Esta parte histórica demonstra, como os preconceitos, inclusive no meio 

esportivo, é cultural e pode ser modificado ao longo da história. Além das diferenças 

encontrada entre países, estados e regiões, sem justificativa para que qualquer 

pessoa possa ser ridicularizada ou mesmo caracterizada dentro de padrões por 

gostar ou participar de um tipo de exercício físico ou esporte. 

 

 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. 

Para a realização das figuras é necessário de uma forma de movimento chamado 

palmateio. O palmateio seria a forma de propulsão e o meio para manter o corpo flutuando 

numa posição. Ou seja, são movimentos realizados com as mãos e braços para a 

realização de figuras e movimentos artísticos. Ver links a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=8_LfjKzEs1U ; 

https://www.youtube.com/watch?v=GlpJPuhzLf8 ; 

https://www.youtube.com/watch?v=MySA1hbLECE ; 

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

https://olympics.com/pt/video/tudo-o-que-voce-sempre-quis-saber-sobre-natacao-artistica  

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. 

Figura. Alguns Movimentos da Natação Artística. 
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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.  

  

   

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

http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/dicionario_olimpico67.htm
http://www.cbda.org.br/regraFinaNadoSincronizado.pdf
http://www.cbda.org.br/media/galeria/776/Mundial%20Budapeste,%20Nado%20Sincronizado


 

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. 

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO DE NATAÇÃO ARTÍSTICA 

Grupos Objetivos mínimos (avaliação) 

Entrada na 
Água 

 

Duas formas 
de Flutuação 

(uma vertical 
e outra livre) 

 

    

Um 
deslocamento 
submerso e 

um momento 
de apneia 

  



Três formas 
de 

deslocamento 

(estilos de 
nados) 

  

  

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, macarrões entre outros. 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. 

 

 


