
 

AULA 4: Conhecendo e reconhecendo o nado costas 

 

Objetivo: Conhecer um pouco mais dos movimentos necessários para realizar o 

nado costas e aprimorá-los, assim como o nado crawl. Aproximar os alunos da 

história da natação e trazer algumas reflexões sobre o contexto histórico que 

permeia essa modalidade, abordando o racismo, o machismo e a misoginia. 

 

Conversa suleadora: 

Retorne às perguntas da aula anterior e use as respostas para fazer novos 

questionamentos - Quem podia nadar em clubes? Quem tinha acesso a esses 

espaços? Quem tinha condições financeiras de pagar professores para aprender 

a nadar? Qual era a cor dessas pessoas? –  

A partir dessas respostas, se pergunte por que as toucas de hoje ainda não 

cabem em cabelos volumosos. Quem, hoje, tem acesso a piscinas e clubes? 

Que tem acesso a aulas particulares de natação? Você sabe quanto custa uma 

aula de natação no seu bairro? E quanto custa os materiais necessários para 

fazer a aula, como touca, sunga ou maiô, pé de pato, palmar, óculos de natação? 

E sabendo quanto custa o material e aulas, quem você acha que hoje acessa 

esses espaços? Qual a cor dessas pessoas?  

Isso se deve ao processo de escravização pelo qual o Brasil passou não faz 

muito tempo. Faz tão pouco tempo que hoje vivemos em uma sociedade que 

ainda reproduz pensamentos e ações que são reflexo desse período.  

As pessoas foram trazidas de vários países da África a força, sendo separadas 

de suas famílias e amores. Para transportá-las até aqui foram usados muitos e 

muitos navios que hoje conhecemos como navios negreiros. Nestes navios as 

pessoas escravizadas morriam durante a viagem porque ficavam junto com ratos 

e doenças durante meses. Os sobreviventes eram vendidos para pessoas aqui 

no Brasil, que ainda era uma colônia de Portugal, e eram obrigadas a trabalhar 

dia a após dia sem nenhum direito. Isto é, dormiam nas senzalas, no chão, sem 

condições mínimas, sem roupas e sem ter o que comer. Além disso sofriam 

castigos caso tentassem fugir dessa vida tão miserável.  

Com o passar dos anos e por uma situação política que não tinha interesse em 

continuar com a escravização das pessoas, estas foram “libertas”. Há quem 

chame essa libertação de “jogar as pessoas fora”, uma vez que as pessoas 

escravizadas foram colocadas fora das fazendas sem dinheiro, sem roupas, sem 



comidas e sem ter pra onde ir. Nessas condições, formaram as primeiras favelas. 

Isso tem pouco mais de 100 anos. Ou seja, pouquíssimo tempo. Pergunte por aí 

na sua família, em que ano seus avós e bisavós nasceram. Vai ver que quase 

chega lá no tempo que estamos falando aqui. 

O reflexo disso é que as pessoas negras não tiveram condições mínimas de vida 

e isso impactou nos seus descendentes. Não atoa vemos que até hoje a maioria 

das pessoas que moram nas favelas são negras, a maioria das pessoas que 

compõe as unidades carcerárias são negras, a maioria das pessoas em situação 

de rua são negras, a maioria das mulheres que trabalham como faxineiras e 

babás são negras, e poucas são as pessoas negras que estão em lugares de 

liderança e destaque nas empresas, na mídia e nas novelas.  

Sabendo desse contexto histórico como as pessoas teriam acesso a uma 

modalidade tão cara quanto é a natação? E além da situação financeira, essas 

pessoas, ainda que talvez tivessem dinheiro para frequentar esses lugares, não 

poderiam por ser consideradas pessoas menores ou até não humanos por ter a 

pele de outra cor.  

Daí chegamos no porquê de não encontrarmos toucas para cabelos volumosos 

com tanta facilidade nos dias de hoje. Isso é o reflexo dessa pequena 

historicização que fiz aqui. 

Se quiser saber mais, assista o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s  

 

 Após a leitura e assistir o vídeo, responda: 

1. Você já sabia de toda essa história e o motivo de não encontrar toucas 

para cabelos volumosos?  

2. Você achou importante saber mais sobre isso? 

3. Como aprender sobre isso impactou na sua vida? 

Dando continuidade à parte prática: 

1. Alongamento e aquecimento fora da água; 

2. Pernadas do nado crawl com 10 respirações para aquecer; 

3. Fazer nado costas completo ida e volta da borda para observar o 

desenvolvimento dos estudantes; 

4. Fazendo deslocamento ida e volta de uma borda a outra e com o auxílio 

da prancha colada ao tronco, fazer a pernada do nado costas; aos alunos 

que apresentarem maior dificuldade ou medo da posição, “amarrar” um 

macarrão; 

5. Aprimorar a braçada do nado costas - os alunos parados na borda; 

6. Fazer deslocamento ida e volta somente até a metade da piscina, fazendo 

a braçada do nado costas e com auxílio do pullboy. 

https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s


7. Fazer o nado costas completo sem objetos de auxílio; 

Observação: a cada chegada após deslocamento, fazer 10 garrafinhas.  

 

Para não ficarmos perdidos no que aprendemos, responda as perguntas abaixo 

para um estudo dirigido (NÃO PRECISA ENTREGAR): 

1. Você acha que a flutuação ajuda a melhorar algum desses nados? 

2. Você conhece o nado peito? 

3. Você conhece ou já ouviu falar da filipina do nado peito? 

 

 


