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1. Atividades Aquáticas: segurança na água/piscina 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, quase 1% de todas as 

mortes do mundo ocorre por afogamento. A Sociedade Brasileira de Salvamento 

Aquático (SOBRASA), com base em dados dos últimos anos, estima que no 

Brasil cerca de 16 pessoas morrem afogadas por dia. Neste sentido, o assunto 

ganha grande importância para nós, uma vez que o Brasil é um país que 

apresenta um extenso litoral, sendo conhecido por recursos hídricos em 

abundância, como por exemplo, lagos, rios, açudes entre outros. Vale ressaltar 

que a piscina é responsável por boa parte destes acidentes letais. 

Além disso, nossa escola, o Colégio Pedro II, se localiza no Rio de 

Janeiro, uma cidade litorânea onde saber nadar é realmente uma questão de 

sobrevivência. Além disso, dentre muitos problemas estruturais, pela grande 

incidência de chuvas típica de países tropicais, a cidade apresenta vários pontos 

de alagamento. Portanto, alunos, este conteúdo é de extrema importância para 

suas vidas e vocês devem participar ativamente de todas as aulas, seguindo 

todas as orientações e respeitando as normas de segurança. Abaixo, listamos 

algumas das regras básicas: 

 Jamais entrar na piscina sem autorização do professor; 

 Seguir rigorosamente as orientações do professor; 

 Nunca mergulhar; 

 É proibido correr na área da piscina devido ao risco de escorregões; 

 Estar sempre atento às orientações dos guardiões. 

 Não empurrar, puxar ou apoiar-se em um colega, dentro ou fora d’água. 

 Não realizar brincadeiras paralelas e fazer silêncio sempre que o 

professor falar. 

 

 

 

Vamos relembrar nossa primeira aula!? 
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 Em nosso primeiro encontro, conversamos sobre a Disciplina de 

Educação Física, seus conteúdos, objetivos, avaliação, uniformes, regras de 

convivência, acordos entre outros assuntos. Em seguida, falamos bastante da 

segurança na piscina e o risco de afogamento. Lembrem-se, somos 

responsáveis uns pelos outros! Segue abaixo a cadeia de sobrevivência do 

afogamento.  

 

Figura 1. Cadeia de sobrevivência do afogamento. 

 

Além das regras básicas, devemos entender que as aulas de Natação e 

atividades aquáticas envolvem um risco maior comparado às demais aulas. 

Então, os alunos devem se conscientizar para garantir a segurança e a vida dos 

colegas. Outra questão importante para nossas aulas é a proteção aos raios 

ultravioletas devido ao forte calor do Rio de Janeiro. Portanto, passar 

previamente protetor solar é uma questão de prevenção de doenças. 
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Recomenda-se que os alunos assistam os vídeos dos links abaixo 

que foram retirados do site da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático 

(SOBRASA). (HTTP://www.sobrasa.org)     

 

- https://youtu.be/PtwLv%GLR1o 

- https://youtu.be/c8sovMzJKU0 

- https://youtu.be/-P6t2rDhO7g 

- https://youtu.be/VKrxfPeWMol 

-https://www.youtube.com/watch?list=UUJuK-3Ip1pMza4SHj-

VhKUQ&v=VKrxfPeWMoI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sobrasa.org/
https://youtu.be/PtwLv%25GLR1o
https://youtu.be/c8sovMzJKU0
https://youtu.be/-P6t2rDhO7g
https://youtu.be/VKrxfPeWMol
https://www.youtube.com/watch?list=UUJuK-3Ip1pMza4SHj-VhKUQ&v=VKrxfPeWMoI
https://www.youtube.com/watch?list=UUJuK-3Ip1pMza4SHj-VhKUQ&v=VKrxfPeWMoI
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2. Histórico das atividades aquáticas 

As atividades aquáticas fazem parte da humanidade desde as sociedades 

primitivas, na luta pela sobrevivência e para recreação. Mais tarde, as atividades 

aquáticas tiveram espaço na Grécia e Roma Antiga, onde era praticada pela 

aristocracia e treinamento para guerra. Já na sociedade feudal, essa prática era 

dominada por cavaleiros e burgueses, sujeitos com elevado prestígio social. 

Dessa forma, como o nosso tema este ano é INCLUSÃO vale uma reflexão 

sobre o acesso de determinados grupos de pessoas a este tipo de atividade, 

inclusive nos dias atuais. Vale também ressaltar que o mar e as águas abertas 

em geral sempre foram uma alternativa inclusiva.  

No contexto inclusivo, a cada dia aumenta a preocupação com a imagem 

corporal. Com a influência da mídia e estabelecimento de um padrão corporal 

“perfeito”, com pouca gordura corporal e bastante massa muscular magra, as 

pessoas e os adolescentes em especial, muitas vezes demonstram vergonha e 

insegurança em praticar atividades aquáticas em geral pela vestimenta que 

normalmente expõe o corpo (sungas, maiôs...). Precisamos repensar estes 

padrões de beleza estereotipados que são impostos, pois cada um é de um jeito. 

Nós possuímos características individuais, sendo importante nos aceitar como 

somos, sem desconsiderar que devemos nos preocupar com a saúde, pois 

elevados níveis de massa gorda, circunferência abdominal e sobrepeso estão 

relacionados a um maior risco de doenças em geral. A preocupação exacerbada 

com a imagem corporal não é saudável, podendo gerar transtornos graves na 

saúde como a anorexia, bulimia, fatorexia e vigorexia. Portanto, jamais 

podemos ridicularizar ou fazer brincadeiras com a imagem corporal dos colegas. 

Muito pelo contrário, devemos olhar com naturalidade a existência de 

individualidades biológicas e incentivar aqueles que estão inseguros ou 

descontentes a praticar as aulas sem tais preocupações. Vamos combater 

condutas discriminatórias e preconceituosas! 

Com base no livro de Tucher e Fajardo (2020), descreveremos os aspectos 

históricos das atividades aquáticas. Em 1538 foi escrito o 1º manual de natação 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11684-018-0640-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11684-018-0640-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11684-018-0640-1
https://www.scielo.br/j/rbp/a/6KGDMDn3wJFGvkcVFQfNgyD/?lang=pt
https://books.google.com.br/books/about/Atividades_Aqu%C3%A1ticas_Um_Olhar_Dirigido.html?id=cdnyDwAAQBAJ&redir_esc=y
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(“Colymbetes”, que quer dizer a arte de nadar). As primeiras competições de 

Natação da era moderna foram organizadas por Johann Cristoph Friederick Guts 

Muths (1759-1839). Nestas competições utilizava-se um nado semelhante ao 

atual nado de peito denominado Nado Científico. Dessa forma, o nado peito pode 

ser chamado do pai de todos os nados. Atualmente, existem 4 estilos de nado 

definidos: borboleta, costas, peito e crawl. A figura abaixo ilustra a evolução 

destes 4 nados. 

 

Figura 2. Evolução do nado peito para o nado crawl, costas e borboleta.  

 Apesar desta evolução apresentada pela figura acima, incrivelmente 

Catteau e Garoff (1990) apresenta uma pintura rupestre conhecida como 

“Hieróglifo Nadar” de talvez mais de 5 mil anos antes de cristo. Esse desenho 

retratava um estilo de nado bem próximo do que chamamos atualmente de crawl, 

muito mais rápido que o nado denominado “científico”. 

 

https://www.estantevirtual.com.br/livros/r-catteau-g-garoff/o-ensino-da-natacao/640644900
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Figura 3. Hieróglifo Nadar. 

As atividades aquáticas, em especial a Natação, possuem 

grande potencial inclusivo no que se refere à prática de pessoas com deficiência. 

Na piscina, podemos experimentar algumas situações para auxiliar o 

entendimento de como pode ser tal prática para as pessoas com deficiência 

(nadar de olhos fechados, utilizando apenas os braços ou pernas, nadar sem 

utilizar algum segmento corporal entre outras situações). Abaixo segue um link 

do Comitê Paralímpico Brasileiro para melhor entendimento de como pessoas 

com severos comprometimentos físicos podem praticar e competir na Natação: 

https://cpb.org.br/noticia/detalhe/3078/saiba-como-competem-os-atletas-com-

deficiencias-fisicas-mais-severas-na-natacao-paralimpica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cpb.org.br/noticia/detalhe/3078/saiba-como-competem-os-atletas-com-deficiencias-fisicas-mais-severas-na-natacao-paralimpica
https://cpb.org.br/noticia/detalhe/3078/saiba-como-competem-os-atletas-com-deficiencias-fisicas-mais-severas-na-natacao-paralimpica
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Ainda pensando em inclusão nos esportes, normalmente não vemos 

atletas negros se destacar na Natação de alto rendimento, como por exemplo 

nos Jogos Olímpicos. Neste sentido, existem uma discussão acerca de duas 

hipóteses principais, uma biológica (negros em geral possuem maior densidade 

óssea comparado aos brancos) e outra socioeconômica, que parece ser a mais 

determinante, conforme abordado no início deste capítulo. Gabriel Mangabeira, 

Joana Maranhão, Etiene Medieros são exemplos de atletas negros brasileiros 

que se destacaram nacional e internacionalmente. Nos jogos Olímpicos, os 

atletas Anthony Nesty e Simone Manuel foram o primeiro e a primeira atleta a 

serem campeões. No Brasil, Edvaldo Valério (link abaixo) foi o primeiro negro 

medalhista olímpico. 

 

Fonte:https://www.cob.org.br/pt/cob/time-brasil/atletas/edvaldo-valerio-silva-

filho/ 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4466133/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4466133/
https://www.cob.org.br/pt/cob/time-brasil/atletas/edvaldo-valerio-silva-filho/
https://www.cob.org.br/pt/cob/time-brasil/atletas/edvaldo-valerio-silva-filho/
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3. Familiarização ao meio aquático 

Antes de nadar é necessário se adaptar ao ambiente aquático. Sendo 

assim, iniciamos este tópico com o esclarecimento de alguns conceitos 

importantes. 

Imersão – Estar dentro de um ambiente líquido, por exemplo: “quando entro na 

piscina, eu estou imerso na água”. 

Deslize – Deslizar pela água sem se movimentar, com o corpo alinhado e braços 

à frente. Exemplo: “empurrar a borda da piscina com as pernas e deslizar até 

que comece a nadar”. 

Propulsão – Força gerada para mover o corpo na água. 

Garrafinha – Atividade de respiração em ambiente aquático no qual o aluno 

capta o ar fora d’água e o solta dentro, fazendo bolhas como se fosse uma 

garrafa.  

Nado submerso – deslocar-se por baixo da superfície água, sem que nenhuma 

parte do corpo esteja fora do meio líquido. Bastante utilizado após o deslize. 

 

Ao longo das aulas de natação, onde o objetivo final é aprender a nadar, 

é fundamental a consciência do que significa vencer etapas com características 

próprias. Antes de tudo, o aluno precisa adquirir tranquilidade e domínio corporal 

na água. Portanto, existem diferentes fases de aprendizagem, com diferentes 

limites.  

Existem três habilidades aquáticas básicas ou fatores fundamentais 

intimamente relacionados às competências no ambiente aquático, que não 

devem ser interpretados isoladamente para adaptação ao meio aquático: 

equilíbrio, a respiração e a propulsão. Existem diferenças que provocam 

dificuldades nessa mesma adaptação. O equilíbrio depende da capacidade do 

corpo para flutuar e este, depende das características do individuo e do meio, no 

caso o aquático. 

https://efdeportes.com/efd33a/aquat.htm
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Portanto, o objetivo inicial das aulas práticas será de promover uma 

adaptação ao ambiente aquático, por meio de atividades envolvendo equilíbrio, 

a respiração e a propulsão, individualmente e em grupo, utilizando tapetes 

flutuantes, brinquedos, objetos que afundam, bambolês, bolas e macarrões. 

     

 

Figura 4. Imagem de um bebê familiarizado ao ambiente 

aquático. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nado Crawl 
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O nado crawl é caracterizado pela ação alternada e coordenada dos 

braços e pernas. Os braços rodam (circundução) pela ação dos ombros e as 

pernas “batem” com movimentos que ocorrem alternadamente.  

 

Movimentos de Braçada  

O ciclo de braçada é composto de uma fase submersa e uma fase de 

recuperação, que ocorre por sobre a superfície da água. A fase submersa é 

também chamada de fase propulsiva. Abaixo, será descrito as fases da braçada 

com base em Maglischo (2010). 

 

 3ª Lei de Newton (ação e reação)      A aplicação desta lei auxilia na 

compreensão do deslocamento propulsivo e ajuda a entender a técnica 

mais adequada para eficiência do nado. “Você empurra a água para um 

lado e a água empurra você para o outro”. 

 

1. Entrada – deve ser feita a frente da cabeça, os dedos devem ser os 

primeiros a tocar na água. Após isso, o braço desliza pela água, sem causar 

muita turbulência, alongando-se suavemente. 

2. Movimento para baixo – movimento para baixo, com a mão se 

deslocando em trajeto curvilíneo, promovendo aquilo que também pode 

ser chamado de “agarre”. 

3. Movimento para dentro – a mão desloca-se para baixo, para dentro e 

para cima até que esteja ao nível da linha média do corpo ou tenha ultrapassado. 

Dessa forma permitindo que a água seja empurrada para trás. 

4. Finalização ou movimento para cima – após o movimento para 

dentro, haverá uma aproximação do braço e do cotovelo ao tronco, com uma 

https://www.manole.com.br/nadando-o-mais-rapido-possivel/p?gclid=CjwKCAjw0dKXBhBPEiwA2bmObS3w1WZg9jGHlc9Yv5dp0qDWIlzTaujLaNR-923v2s6G7GwPGH5NshoC7dsQAvD_BwE
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extensão (não total) do antebraço, em seguida retirando a mão da água junto ao 

quadril.  

5. Recuperação – a primeira parte a deixar a água deve ser o cotovelo, 

os braços devem estar relaxados neste momento, preparando a entrada na 

água. 

 

Figura 5. Movimento dos braços.  

Os movimentos de pernas do nado crawl, são realizados alternadamente, 

com movimento de trajetória descendente, ascendente e até laterais de acordo 

com o rolamento do tronco. Estes componentes laterais, que consistem em 

movimentos diagonais e alternados das pernas podem ser chamados de 

pernada de adejamento. 

 

Figura 6. Pernada do nado crawl. 
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5. Aulas práticas 

Inicialmente, será priorizada a adaptação ao meio líquido por meio de 

diferentes atividades e brincadeiras, com e sem uso de equipamentos 

(macarrões, tapetes, plataformas, pranchas, pullbuoy, bolas, objetos variados, 

bambolês, entre outros): 

- Equilibrar-se verticalmente na piscina; 

- Caminhar na piscina e dominar alguns movimentos básicos; 

- Flutuar em diferentes posições corporais, com ou sem auxílio de equipamentos 

(Tapetes, macarrões...); 

- Imergir parcial e completamente, entendendo a relação da respiração aquática; 

- Controlar a respiração no meio aquático e durante as trocas de meios 

(Terrestre/Aquático); 

- Deslocar-se na piscina por meio de propulsão.  

Vários exercícios serão realizados durante as aulas com intenção de 

aprendizado e aprimoramento da técnica do nado crawl, sempre visando a 

autonomia do aluno no ambiente aquático através do domínio da técnica. Nestes 

exercícios equipamentos flutuantes também serão utilizados, por exemplo: 

- Uma das pernas a frente, tronco inclinado para frente, um dos braços 

estendidos à frente e outro realizar o movimento da braçada de Crawl. 

- Idem, porém com alternância de braços 

- Segurando a prancha à frente e realizar a braçada com um dos braços, 

depois repetir com o outro. 

- Idem, porém utilizando apenas a fase submersa da braçada 

- Com flutuante entre as pernas realizar a braçada completa do Crawl 
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- Idem, mas pedir para que o aluno toque os dedos nas axilas antes de 

realizar a entrada. 

- E muitas outras atividades serão realizadas em função das demandas da 

turma. 

 

Para garantir uma posição alinhada, recomendamos recomenda:   

  Uma posição natural para a cabeça, olhando para frente e fundo da 

piscina; 

  Costas planas; 

  Não atingir grande amplitude no movimento das pernas; 

 O rolamento do tronco é imprescindível para manutenção de um bom 

alinhamento lateral do corpo e para diminuição do arrasto.  

 Os corpos devem seguir os movimentos de seus braços, rolando os 

ombros, troncos e pernas. 

 

 

Figura 7. Alinhamento vertical do nado. 
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Figura 8. Alinhamento horizontal do nado. 

 

Evolução da técnica e novas pesquisas científicas 

Antigamente, acreditava-se que um padrão de puxada em “S” era 

promovia maior propulsão. Contudo, atualmente, essa teoria é questionada. Em 

pesquisa relativamente recente, Van Houwelingen et al. (2017) demonstrou que 

tal padrão em “S” não é capaz de gerar maior propulsão. Os movimentos 

submersos da braçada se resumem em três curtos movimentos contínuos (para 

baixo, para dentro e para cima). Após a entrada na água, a mão muda de direção, 

movendo-se para baixo e para dentro, atravessando a linha do meio do corpo no 

meio do trajeto. A mão gira ao passar pela cintura enquanto a braçada termina. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27705060/
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Figura 9. Braçada do nado crawl. 

Em relação à respiração, durante o momento em que o rosto permanece 

dentro da água é realizada a expiração (pela boca e nariz simultaneamente). Já 

o momento da inspiração ocorre logo após a expiração através do movimento de 

rotação lateral do tronco e da cervical. A inspiração é realizada pela boca (mais 

próximo da água possível). A respiração (fase aérea da braçada) ocorre no 

momento em que um dos braços estiver finalizando a braçada. 

 Respiração unilateral (2x1; 4x1; 6x1...); 

 Respiração bilateral (3x1; 5x1...) 
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É importante ficar claro que o objetivo das aulas de Educação 

Física não é formar atletas nem nadadores. Contudo, abaixo segue um link 

adicional com o maior atleta da história da Natação, Michael Phelps, realizando 

o nado crawl. 

https://www.youtube.com/watch?v=Im8SaOubbNs 

https://www.youtube.com/watch?v=Im8SaOubbNs

