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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as possíveis metodologias da iniciação da
natação, entre as faixas etárias de crianças, adolescentes e adultos, e o trabalho dos
professores de educação física no ensino da natação. Este trabalho foi realizado através
de uma revisão sistemática, buscando compreender os trabalhos publicados que abordam
diretamente o tema proposto. Este trabalho buscou artigos nos bancos de dados, SCIELO
Brasil e SCIELO Portugal, BDTD, CAPES e Google Acadêmico, mesclando as palavras
chaves, selecionando artigos a partir do ano de 1997. A seleção dos artigos foi a partir da
leitura de seus títulos e respectivos resumos, excluindo trabalhos que tenham relação
com os seguintes critérios: artigos que abordam o alto rendimento, nutrição, fisiologia e
cinesiologia. A leitura e compreensão dos artigos encontrados nos levam a concluir que
em relação as faixas etárias estudadas encontramos um maior  número de pesquisas
relacionadas a crianças mas com um foco direcionado ao lúdico, no processo de ensino e
com  a  relação  a  adolescentes  e  adultos  o  número  de  pesquisas  é  mais  limitado,
principalmente em relação a adolescentes, pois a muitas pesquisas com o foco no treino
de alto rendimento e muito pouco para iniciação, e quando o tema é adultos as pesquisas
estão mais relacionadas ao medo, do que ao processo pedagógico propriamente dito.
Deste  modo,  concluímos  que  há  a  necessidade  de  mais  estudos  com  foco  nas
metodologias utilizadas no processo pedagógico da iniciação da natação 

Palavras  chaves:  “natação  iniciação”,  “natação  crianças”  “natação  adolescentes”  e
“natação adultos”
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ABSTRACT 

The present study aims to analyze the possible methodologies of swimming initiation, 
among the age groups of children, adolescents and adults, and the work of physical 
education teachers in swimming education. This work was carried out through a 
systematic review, seeking to understand and understand the published works that directly
address the proposed theme. This work looked for articles in the databases, SCIELO 
Brazil and SCIELO Portugal, BDTD, CAPES and Google Academic, merging the key 
words, selecting articles from the year of 1997. The selection of the articles was from the 
reading of their titles and respective abstracts, excluding papers that have to do with the 
following criteria: articles that address the high yield, nutrition, physiology and kinesiology. 
The reading and comprehension of the articles found lead us to conclude that in relation to
the studied age groups we found a greater number of researches related to children but 
with a focus directed to the playful, in the teaching process and with the relation to 
adolescents and adults the number of research is more limited, especially in relation to 
adolescents, since the many researches with a focus on high performance training and 
very little for initiation, and when the subject is adults the researches are more related to 
fear, than to the pedagogical process itself . Thus, we conclude that there is a need for 
more studies focusing on the methodologies used in the pedagogical process of initiation 
of swimming

Keywords: "swimming initiation", "swimming children" "swimming adolescents" and "adult 
swimming"
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1 INTRODUÇÃO

• Historia da Natação

• Papel do professor de E.F na Natação

O Ato de aprender, de buscar novos conhecimentos, vem desde o início da história

da humanidade. Nossos antepassados aprenderam a caçar para sobreviver, a viver

em comunidades para sobreviver, a trocarem mercadoria entre si para sobreviver, e

se adaptarem e conheceram os desafios da natureza em volta  de  si  mesmos.

Aprender e se adaptar a subir uma montanha, seguir um caminho, uma trilha ou

até  mesmo  atravessar  um  rio,  ou  mesmo  uma  costa  pequena,  estes  últimos

desafios levaram os primeiros humanos a se locomoverem num meio em que não

fazemos parte. A curiosidade vem a sobrevivência, que levou o aprender, o que

chega na adaptação, foi desta maneira que nascia a natação há vários milênios

(LEWILLIE, 1983). 

A locomoção  ao  meio  líquido  com  o  passar  dos  séculos,  foi  se  adaptando  e

ganhando  mais  técnica  entre  os  povos,  como  registrados  no  antigo  Egito,  de

grandes piscinas e até mesmos professores que ensinavam a locomoção ao meio

líquido  aos  filhos  de  nobres(LEWILLIE,  1983).Na  Grécia  durante  o  período  da

antiguidade, a natação foi bastante desenvolvida, visto que era uma época de culto

ao corpo, ao desenvolvimento corporal muito valorizado pelos grandes filósofos e

pensadores gregos (LEWILLIE, 1983).

Foi durante esta época, que tivemos os primeiros jogos Olímpicos, e as primeiras

competições de nado (LEWILLIE,  1983).  Desde o  início  vem acompanhando a

história da humanidade, mas nunca de uma forma extremamente competitiva, mas

isto  mudaria  a  partir  do  século  18  com  a  criação  das  primeiras  associações

desportivas  do  nado  amador.  Em  1896  com  a  primeira  olimpíada  dos  jogos

olímpicos modernos, a natação esteve presente nas modalidades executadas nos

jogos, e desde então ela faz parte (RODRIGUEZ,1997).

Mas  sabendo  o  quanto  e  importante  a  natação  na  história,  o  que  faz  um

profissional de educação física ensinar a natação? São vários cursos? Ou talvez

horas  complementares,  ou  mesmo  e  a  turma em que  ele  trabalha,  quem são

diferentes umas às outras? Como se dá este trabalho de ensino e adaptação para
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diferentes  faixas  etárias  e  diferentes  dificuldades  que  o  profissional  possa

encontrar, seja em escolas, clubes ou até mesmo o condomínio onde você mora.

Em grande parte da situação, o professor de natação tem que entender o contexto

que está inserido sua turma, para assim ter uma forma melhor de trabalho, pois

cada  grupo  tem  que  receber  um  tipo  de  ensino  diferente,  e  também  muitos

possuem objetivos  diferentes,  aprender  por  lazer  ou  por  uma necessidade,  ou

mesmo os mais jovens pensando numa carreira de atleta. O professor de natação

tem que compreender ao treinar natação a um grupo de alunos que: O Treinador

tem  o  papel  de  ser  um  “facilitador”  de  aprendizagens,  tem  de  ser  um

“proporcionador” de ambiente para as aprendizagens, um “estruturador” das tarefas

mais adequadas para a aquisição de conhecimentos,  de ser  um “formador”  de

atletas e de cidadãos (SANTOS, 2006).

O ser humano possui muitas dificuldades, algumas delas ele mesmo acredita que

não  possa  superar,  seja  idade  ou  até  medo,  de  todas  as  formas  o  que  nós

precisamos para aprender, adaptar e termos controle sobre isto nas nossas vidas?

O desafio de aprender, para alguns e um sacrifício, para uns um prazer, e para

todos uma prática esportiva importante, então quais são os métodos e desafios do

ensino  a  locomoção  ao  meio  líquido  ou  simplesmente  natação  os  professores

poderão ver. 

Segundo ORIVAL JUNIOR (CAMPINAS,1998) “O meio líquido é a origem da

vida … assim aprendemos como os corpos aparecem no mundo. Sem aprofundar nas

teorias da existência humana, pois não é esse o objeto deste estudo, sabemos que o

ser humano, em sua vida, passa por um ciclo que se inicia na água e termina na terra. A

reconquista do meio líquido pelo homem é a volta ao ninho, é a volta aos primórdios da

vida. A água exerce uma função atrativa no ser humano e é sob essa atração natural

que ela pode ser convertida em um fascinante elemento de prazer. Embora seja difícil

fixar com exatidão o começo do nadar, somos forçados a ir  nessa busca, para que

tenhamos um ponto de partida para o desvelar do fenômeno nadar. Uma passagem

pelos momentos da história do nadar e faz necessário no sentido de localização da

relação  corporal  do  homem  com  a  água.  Assim,  acreditamos  que  enfocaremos

exatamente os pontos que mais podem interessar a este estudo. O nadar nasceu com o

homem, ou melhor, podemos dizer que foi o homem quem nasceu da água. Mesmo

antes de nascer,  no ventre materno,  o homem toma contato com a água, sente-se

aconchegado e envolto por ela.
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O professor que ministrará o ensino da natação precisa entender o porquê de cada

aluno estar ali,  seus reais desejos e necessidades, e isso só se torna possível

quando se  deseja  de fato  realizar  um trabalho consciente,  pois  ele  lidará  com

vários  fatores  diferentes,  especialmente  faixa  etária,  conhecimento  prévio  e

disponibilidade.

É importante o professor sentir confiança e entregar a mesma aos alunos durante o

processo, mas como se dá este processo?

Apesar de a natação se apresentar, em geral, como um movimento combinatório

da  respiração,  propulsão  e  flutuação,  através  de  movimentos  técnicos  e

específicos, entendemos que deva haver uma transcendência deste conceito, pois

temos a clareza de que a água é mais que um líquido confinado em uma piscina, e

o nadar é mais que o conjunto de movimentos técnicos (ANDRIES JUNIOR,1998).

Dessa  maneira,  a  natação  passa  a  ser  compreendida  como  a  adaptação  do

homem ao elemento água, feita através de todas as formas de movimento “junto

com” (nadar em rios), “sobre” (nados diversos) e “sob” (nados submersos) a água,

que produzam sustentação do corpo para o controle respiratório e a propulsão para

o deslocamento (FERNANDES E LOBO DA COSTA, 2006). 

Na literatura encontramos alguns trabalhos, principalmente artigos referentes ao

ensino  da  natação  porém  infelizmente  são  poucos,  mas  são  uma  base  para

entendermos como se dá o trabalho do profissional de educação no meio aquático,

trabalhando  especificamente  em  três  faixas  etárias,  crianças,  adolescentes  e

adultos, respectivamente a artigos encontrados que falam mais diretamente para

as faixas etárias dos alunos de iniciação a natação, onde falam sobre como foi o

ensino trabalhado para cada grupo distinto.

O  foco  deste  estudo  foi  observar  as  diversas  maneiras  como  o  professor  de

educação física possa trabalhar em diferentes aspectos e as dificuldades que o

mesmo possa encontrar, e foi observado como a natação vem sendo difundida e

ensinada, como os professores de educação física e também futuros graduandos

vem trabalhando no ensino desta modalidade.
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2 OBJETIVOS

• Observar as diferentes correntes metodológicas aplicadas no ensino da 

natação para iniciantes adultos, jovens e crianças.

• Buscar pesquisas sobre a iniciação a natação e seus resultados. 

•  Conhecer as diversas formas de trabalho utilizadas pelos profissionais de 

educação física que ministram aulas de natação

• Observar aspectos que facilitam ou não o ensino da mesma

• Verificar diversos fatores intrínsecos vindos dos alunos e extrínsecos. 

 3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi realizada no formato de revisão sistemática, buscando reunir e

avaliar  criticamente  os  resultados  e  dados  de  artigos  e  livros  relacionados

diretamente ao tema proposto, dividindo a revisão em faixas etárias de crianças (0

a 11 anos) adolescentes (12 a 17) e adultos (18 a 60) coletados entre março a

junho de 2018. Buscamos em sua grande maioria artigos na língua portuguesa.

Devido a falta de artigos em português sobre a história da natação, coletaremos

artigos em inglês e espanhol que detalhem sobre o tema histórico. Os bancos de

dados online  utilizados para  a  consulta  dos respectivos  artigos  foram:  SCIELO

Brasil  e  SCIELO  Portugal,  BDTD,  CAPES  e  Google  Acadêmico. E  também

utilizamos  livros  referentes  a  natação  atualmente  presentes  nas  bibliotecas  do

Centro de Educação Física da UFES e biblioteca central da instituição, a partir do

ano  de  1997  (com  20  anos  de  edição,  para  estudos  feitos  diretamente  sobre

iniciação do nado) já que grande parte são livros datados dos anos 80, e usamos

referências  mais  antigas  apenas  para  a  história  do  nado,  e  a  relação  do  ser

humano a água.

A busca foi realizada focando em artigos de ensino e iniciação do nado, através de

pesquisa  com  as  palavras-chaves  “natação”  “iniciação”  “crianças”  “adultos”

“adolescentes” e mesclando estas mesmas palavras nas abas de pesquisa, por
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exemplo:  “natação  iniciação”,  “natação  crianças”  “natação  adolescentes”  e

“natação adultos”. A seleção dos artigos foi realizada por meio da leitura de seus

respectivos  resumos,  excluindo  trabalhos  que  tenham  relação  com  assuntos

paralelos como: 

• Artigos que abordam o alto rendimento para atletas 

• Nutrição 

• Fisiologia 

• Cinesiologia 

Como critério de inclusão foram selecionados apenas os artigos que abordaram

sobre iniciação da natação. A análise dos artigos foi feita seguindo a cronologia das

datas de publicações, a partir da última data proposta ate o ano mais recente. 

Discutiremos os trabalhos e seus resultados a partir das faixas etárias: Crianças –

Adolescentes – Adultos, e discutiremos no final todos os resultados encontrados. 

3.2 RESULTADO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

Foram  encontrados  trabalhos  para  as  faixas  etárias  propostas,  e  trabalhos

relacionados a iniciação e de ensino lúdico do nado, trabalhos sobre a relação ser

humano e o meio líquido, incentivo e motivação para prática da natação, e medo

sobre o meio líquido. Em seguida fizemos o refinamento dos artigos encontrados,

diretamente com o tema.

Para ter uma leitura completa e minuciosa sobre a importância dos artigos para

nosso trabalho, levamos em consideração: 

 

1. Quais foram os métodos encontrados? 

2. Como foi aplicado estes métodos? 

3. Quais materiais e fontes foram trabalhados? 

4. Discussão e resultados 

Após esta seleção dos artigos em seguida partimos para a revisão dos trabalhos e

seus resultados, seguindo a sequência do menor para o maior nas faixas etárias

de idade. 
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Logo buscamos entender e estudar os diversos parâmetros em que os autores

falam nos referentes estudos encontrados.

Tabela 01 - Resultado da Revisão Sistemática 
Faixa Etária Total de Artigos Selecionados 

Crianças 3

Adolescentes 1

Adultos 3

Iniciação (Faixa etária em geral) 4

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A partir  dos  artigos  encontrados  foram realizadas análises  de  acordo  com uma

sequência cronológica e os critérios observados e estabelecidos na metodologia.

Nessa perspectiva foram elencadas quatro categorias de análise as quais foram

constituídas  pelos  próprios  artigos  analisados  e  estão  referenciadas  pelos

respectivos títulos.

4.1 NATAÇÃO/INICIAÇÃO

Em relação ao tema encontramos um total de 47 artigos a partir da leitura de seus

títulos, buscados em diferentes fontes. Selecionamos seis artigos a partir da leitura

de seus respectivos resumos e destes,  usamos quatro artigos para esta revisão

(Tabela 02).

Tabela 02 – Relação dos artigos 

Natação/Iniciação Número de artigos
encontrados

Artigos
Selecionados

Artigos que serão
usados

Google Acadêmico 15 4 4

Scielo BR 2 0 0

CAPES 26 1 0

BDDT 2 1 0

Scielo PT 2 0 0
 

Encontramos  diversos  artigos  variados  ao  mesclar  estas  duas  palavras  chaves,

porém encontramos e podemos observar uma maioria de trabalhos a respeito do

envolvimento da ludicidade com a natação. 
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Os artigos encontrados durante a pesquisa com as palavras chaves, foi encontrado

em grande maioria artigos de aprendizagem em outras modalidades esportivas, que

não nos interessa neste trabalho. Ao todo os artigos que foram selecionados para

leitura e não incluídos no trabalho, voltavam para a aprendizagem porém em outras

atividades esportivas, o que não era específico no título, ficando claro apenas na

leitura dos resumos. 

A ludicidade tem grande importância no ensino das crianças. Ate mesmo os pais,

entendem do sucesso do ensino lúdico, e de suas vantagens.

 
No  primeiro artigo analisado de TAHARA E SANTIAGO (2007)  “Lazer, Lúdico e

atividades aquáticas: uma relação de sucesso”  teve por objetivo investigar,  os

fatores  que  desencadeiam a  aderência  de  tais  atividades,  no  âmbito  do  lazer.  A

amostra do estudo desenvolveu utilizando como instrumento um questionário aberto,

para  20  pais  de  crianças,  as  quais  pertencem  a  faixa  etária  de  3  a  7  anos  e

frequentam aulas de natação em uma academia da cidade de Rio Claro-SP. 

O questionário a seguir mostra a partir das respostas dos pais, os motivos que os

levam a apresentarem a prática  da natação aos filhos e as respostas  positivas e

negativas sobre o trabalho do professor.

A questão número um do questionário procurou entender o por que dos pais optarem

pelas atividades aquáticas, no caso da natação, ministradas a seus filhos, isto e quais

os fatores que contribuem para a aderência das crianças em aulas de natação, no

âmbito do lazer. 

Sete  pessoas  (35%  dos  entrevistados)  responderam  que:  “Permitir  um  momento

alegre e descontraído as crianças com a prática saudável da natação associada a

aprendizado por meio das brincadeiras e da recreação aquática” 

Cinco pessoas (25%) responderam: “Possibilidade de ter um desenvolvimento físico e

psicológico cada vez mais recorrente” 

Três  pessoas  (15%)  responderam:  “Oportunidade  de  conhecer  novos  amigos  e

melhora na qualidade de vida da criança como um todo” 

Três pessoas (15%) responderam: “Contribuir para o emagrecimento da criança, uma

vez que a mesma caminha para a Obesidade” 
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Duas pessoas (10%) responderam: “Incentivar desde cedo a prática de exercícios

físicos, a fim de que a criança possa crescer consciente dessa importância” 

A maioria dos sujeitos que participaram da pesquisa (35%) aponta que a possibilidade

de  inserção  das  dinâmicas  lúdicas  em  atividades  aquáticas  (natação)  torna-se  o

principal motivo que contribui para aderência de seus filhos a programas de natação,

nos momentos dedicados ao lazer das crianças (TAHARA E SANTIAGO, 2007). 

Já  a  questão dois  procurou entender  a opinião dos pais  de como caracterizam o

profissional envolvido com o ensino da natação a seus filhos.

Oito  pessoas  (40%)  responderam  que:  “Muito  dedicado  e  responsável,  inserindo

constantes inovações em suas aulas” 

Seis pessoas (30%) responderam: “Sempre disposto e alegre, demonstrando que fez

com eficiência e prazer o que se dispõe a fazer”

Cinco pessoas (25%) disseram que: “Bem dinâmico e motivador, no sentido de não

deixar a criança sequer sem participar das aulas” 

Uma pessoa (5%) respondeu que: “Regular, pois poderia melhorar a dinâmica de suas

aulas” 

A dedicação e responsabilidade, tendo sempre em mãos contantes inovações nas

aulas  (40%) são as respostas  mais  coletadas com os pais  dos alunos quanto  ao

julgamento que fazem da caracterização básica dos professores que lidam com seus

filhos nas aulas. 

Com essa resposta  podemos observar  que a  ludicidade tem um grande papel  na

iniciação dentro do meio líquido e como ela tem uma importância no início do processo

pedagógico  do  nado  como  TAHARA (2007)  conclui  que  mergulhar,  tendo  o  meio

líquido  com espaço inclusivo,  e  um olhar  sobre  a  prática  pedagógica  da natação,

possibilitando a este ser um ambiente que ofereça condições para o desenvolvimento

pessoal de toda e qualquer indivíduo, sem excluir as expectativas tanto do professor

como do aluno, num processo bilateral, contribuindo para a construção de um novo

saber […]
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No  Segundo Artigo,  uma pesquisa de CARDOSO DA SILVA (2011)  O Lúdico no

Ensino da Natação para crianças no município de Criciúma/SC observamos três

categorias  que  expressam a  maneira  como  os  professores  de  natação  utilizam a

ludicidade em suas aulas para crianças. São elas: “brincadeiras e jogos”, os “materiais

lúdicos”  e  a  “imaginação”.  A  categoria  que  mais  encontramos  nas  falas  dos

entrevistados  foi  “brincadeiras  e  jogos”,  sendo  esta  uma  ferramenta  para  o

ensino/aprendizado da natação.

No trabalho realizado por CARDOSO DA SILVA (2011) foi feito um trabalho de campo,

de forma qualitativa usando um questionário, a 14 professores de natação de Criciúma

(SC) como eles utilizam e qual a importância da ludicidade na natação. 

A grande maioria dos professores, 10 (71% do total) responderam que SIM, sendo

apenas 4 (28%) respondendo AS VEZES. 

Os entrevistados citaram as “brincadeiras e jogos” como uma forma de utilizar o lúdico

nas aulas de natação como podemos observar nas falas dos entrevistados abaixo:

 “[…] utilizo brincadeiras, por exemplo, balões coloridos com pedrinhas dentro para

catar no fundo da piscina, uma barra na parte funda da piscina, para eles descerem

pela barra, basquete dentro da piscina […]” (Entrevistado N).

 “[…] para que os mesmos possam ter um momento de integração e descontração

com  os  outros  alunos,  executando  brincadeiras  e  jogos  que  possam  divertir  os

mesmos” (Entrevistado A). (CARDOSO DA SILVA, 2011)

Fez-se necessário destacar que a maioria dos entrevistados citaram que utilizam as

brincadeiras principalmente nos minutos finais da aula, sendo esse o momento livre

para brincar: 

Uma (7%) pessoa afirma que utiliza brincadeiras no INÍCIO da aula. 

Oito (57%) pessoas afirmam que utilizam brincadeiras no FINAL da aula. 

Duas (14%) pessoas afirmam que utilizam brincadeiras tanto no INÍCIO quanto no

FINAL. 

Três (21%) pessoas não relataram. 
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Outra categoria expressada pelos entrevistados quanto à utilização da ludicidade são

os  “materiais  lúdicos”,  sendo  este  um recurso  que  auxilia  em deixar  a  aula  mais

criativa e podendo assim alcançar objetivos, como podemos observar nos relatos dos

entrevistados: 

“[…]  a  gente  usa  de  diversos  materiais,  trabalhamos  com brinquedos  também na

piscina, com números, cores, com argolas, com brinquedinhos do fundo do mar, que

eles têm que buscar e falar o nome do bichinho” (Entrevistado J). Já outros se referem

a  “imaginação”,  quanto  à  utilização  da  ludicidade  no  meio  líquido.(CARDOSO DA

SILVA, 2011).

CARDOSO DA SILVA (2011) afirma que: Quanto à importância da ludicidade
para  o  ensino  da  natação,  todos  os  entrevistados  citaram  que  a  ludicidade  é
importante e contribui para o ensino da modalidade. Parte dos entrevistados citou a
ferramenta pedagógica como uma ideia de importância do lúdico, sendo esta uma
forma de propiciar um aprendizado mais harmonioso. Já outros citaram que é um
elemento que auxilia no andamento da aula, tornando ela mais produtiva e divertida,
sendo uma forma de chegar ao aprendizado. Contudo, outros citaram como quebra
de rotina e integração, proporcionando a socialização e realização de técnicas sem
que sejam desgastantes. 

A  atividade  lúdica  auxilia  no  processo  de  ensino  aprendizagem,  desenvolvendo

habilidades, interpretação, imaginação e criatividade, não sendo apenas como algo

não sério ou algo para distração, o lúdico ocupa o lugar de extraordinária importância

no ensino da natação, onde através do jogo o individuo pode brincar e explorar sua

espontaneidade criativa. 

Fazendo uma relação com o estudo de TAHARA E SANTIAGO (2007) e interessante

citarmos o Terceiro Artigo em que no paragrafo especifico sobre ludicidade, em que

DIAS (2007) diz em seu trabalho de monografia: 

O lúdico na presente proposta pedagógica vai além do simples entretenimento ou
recompensa por cumprimento das tarefas aquáticas, ele estará presente em todas
as aulas, ele será instrumento metodológico para o ensino de todos conteúdos da
natação. O lúdico possibilita desvelar emoções, sensações, assim como aspectos
relacionados a afetividade. A criança motivada pela brincadeira tem a possibilidade
de resolver seus conflitos no meio líquido, um exemplo, é quando a criança sente
medo de colocar o rosto na água, se este contato ocorrer por meio de brincadeiras
lúdicas, o medo pode ser minimizado, desvelando emoções e sensações que este
contato possa gerar. 

O lúdico nas aulas de natação possibilita o brincar, construindo laços afetivos entre o

professor  e  o aluno em um relacionamento bilateral,  onde ambos aprendem nesta

construção do saber, o que motiva a relação pedagógica (DIAS,2007).
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No Quarto Artigo, um estudo de GERSTER (2011) Natação infantil, ludicidade e os

aspectos  Metodológicos  apresentado  na  17°  Semana da  Iniciação  Cientifica,  da

UNICENTRO (PR) teve como objetivo mostrar as metodologias utilizadas na natação

infantil em três escolas de natação do município de Guarapuava/PR. Foi realizada uma

pesquisa descritiva qualitativa. Este estudo se deu através da observação das aulas

onde foram identificadas as atividades recreativas e sua importância na aprendizagem

de crianças, em seguida foi realizada uma entrevista semiestruturada com cada um

dos professores, de cada escola.

E interessante notarmos no trabalho de GERSTER (2011) a respostas dos professores

a  respeito  dos  procedimentos  metodológicos de  suas  aulas,  as  dificuldades

encontradas pelos alunos e a receptividade dos alunos, conforme quadro abaixo. 

Professores Procedimentos
Metodológicos 

Dificuldades
Encontradas 

Receptividade dos
Alunos 

Professor A Participativa/materiais
diversos 

Adaptação ao
meio líquido 

Boa recepção 

Professor B Lúdica/participativa Nenhuma Boa aceitação 

Professor C Metodologia
própria/flexível 

Profundidade da
piscina 

Boa recepção 

Professor D Recreativa/lúdica Interferência dos
pais 

Boa recepção 

Reparem que em todos os professores, o trabalho lúdico tem grande importância nas

metodologias de aprendizagem em suas aulas. 

GERSTER (2011) afirma isto: pode-se inferir no que se refere a promover
atividades  lúdicas  nas  aulas  de  natação  infantil  como  procedimento
metodológico, que os profissionais em questão se fazem valer da ludicidade,
com maior  ou menor ênfase;  o que foi  refletido tanto nas respostas dos
professores  quanto  ao  que  se  pôde  observar  nas  aulas,  que  estas
promovem  o  desenvolvimento  pessoal  e  social  do  ponto  de  vista  das
atitudes e conceitos metodológicos. 

Segundo TAHARA (2007) fazendo um contraponto “O brincar permite a satisfação de

seus desejos e a resolução de alguns conflitos, coisas que na vida real, não é possível

acontecer com tanta facilidade e espontaneidade.” 
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Os trabalhos destacam a importância da ludicidade, para a faixa etária, a importância

de destacar a imaginação das crianças, de usar isso a favor do ensino-aprendizagem

do nado e dentro da iniciação do processo aprendizagem tornando mais prazeroso

para as mesmas. 

Os artigos mostram que no início de um trabalho pedagógico, independentemente da

faixa etária do publico trabalhado em aulas, o trabalho de ludicidade em diferentes

faixas etárias é importante no trabalho de iniciação da natação. 

4.2 CRIANÇAS/NATAÇÃO

Em relação ao tema encontramos um total de 82 artigos a partir da leitura de seus

títulos, buscados em diferentes fontes. Selecionamos 12 artigos a partir da leitura de

seus respectivos resumos e destes, usamos 6 artigos para esta revisão. 

Tabela 03 – Relação dos artigos 
Crianças/Natação Número de artigos

encontrados
Artigos

Selecionados
Artigos que serão

usados

Google Acadêmico 43 9 2

Scielo BR 15 1 1

CAPES 22 0 0

BDDT 1 1 0

Scielo PT 1 1 0

Sabe se que o público infantil  tem uma facilidade maior para a aprendizagem dos

esportes e na natação não é diferente. As crianças podem progredir satisfatoriamente

mediante um treinamento de 3 a 4 vezes por semana, durante aproximadamente 45

minutos a uma hora por série (MAGLISCHO,1999).

Para  além  disso,  a  qualidade  de  ensino  da  natação  está  dependente  de  vários

fatores, nomeadamente aqueles que influenciam diretamente a sua organização e

que, portanto, determinam a sua eficácia (ROCHA, MARINHO, FERREIRA, COSTA,

2014). 

A relação do trabalho do professor de natação, e seu papel do modo de trabalho, tem

grande importância no desenvolvimento de turmas voltadas ao publico infantil. 
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Os professores possuem extrema importância no ensino da natação. Por ser amplo,

existem certas diferenças no trabalho de cada um. 

No  Primeiro Artigo de ROCHA, MARINHO, FERREIRA E COSTA,“Organização e

metodologia de ensino da natação no 1º ciclo do ensino básico em Portugal”

realizado  e  publicado  em 2014,  teve  como objetivo  conhecer  a  organização  e  a

metodologia de ensino da natação desenvolvida no 1º  ciclo do ensino básico em

Portugal. A amostra incluiu 89 responsáveis por escolas de natação municipais e 100

professores  que  ministram  as  respectivas  aulas.  Para  aferir  a  organização  e  a

metodologia de ensino foram aplicados dois  questionários,  cujos resultados foram

descritos com base em técnicas de análise estatística descritiva. As questões foram

em maiorias fechadas. Começamos a destacar a partir da sétima questão, relevante

para  a  análise  foi  proposta  por  este  trabalho  a  opinião  dos  professores  sobre  a

importância do ensino a natação para o 1º CEB (idade).

Na  tabela  04  retirada  respectivo  artigo,  foram  registradas  as  respostas  dos

professores entrevistados a respeito da finalidade da natação no 1º CEB. 

Dos professores entrevistados:

• 75 pessoas (75%) concordam que a grande finalidade é a “sobrevivência na

água”, enquanto 25 (25%) não concordam.

• 97(97%)  entrevistados  concordam  que  a  finalidade  é  a  “Deslocação  de

forma autônoma na água”, sendo que 3 (3%) discordam.

• 100 pessoas responderam que concordam que a finalidade é não ter “Medo

da água”, e não teve nenhuma discordância. 

• 100  (100%)  responderam  que  a  finalidade  é  “Dar  prazer”  e  não  teve

nenhuma discordância.

• 21(21%) responderam que a  finalidade é “Nadar  um percurso  de 50 m”

sendo que 79 (79%) discordaram. 

•  22(22%)  responderam  que  tem  como  finalidade  “Formar  futuros

nadadores”, sendo que 78(78%) discordaram. 

Tabela 04 – Retirado do Artigo 
Finalidade da Natação no 1º ciclo N° de professores

que Concordam 
N° de professores
que Discordam 

Sobreviver na Água 75 25
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Deslocação de forma autônoma na 
água

97 3

Não ter medo da Água 100 0

Dar prazer 100 0

Nadar num percurso de 50 m. 21 79

Formar futuros nadadores 22 78

A tabela 05 foi a respeito da  aplicação do material didático no processo de ensino

aprendizagem  da  natação  no  1º  CEB. 4  (4%)  responderam  que  sempre  usam

material, 34(34%) as vezes, 28(28%) raramente e 34(34%) responderam que nunca

usam. 

Sobre o uso de materiais

• 35(35%) afirmam sempre usarem PRANCHAS, 61(61%) usam as vezes,

4(4%) usam raramente e nenhuma pessoa nunca usa. 

•  4(4%) sempre usam BRAÇADEIRAS, 17(17%) as vezes, 19(19%) usam

raramente e 60(60%) nunca usam. 

• 22(22%) sempre usam NOODLES, 73(73%) usam as vezes, 3(3%) usam

raramente e 2(2%) nunca usam. 

• 17(17%) afirmam sempre usam ARCOS(não flutuantes), 78(78%) usam as

vezes, 3(3%) usam raramente e 2(2%) nunca usa. 

E outros materiais foram respondidos:

• 18(18%)  sempre  usam,  65(65%)  as  vezes,  11(11%)  usam  raramente  e

6(6%) nunca usam. 

Tabela 05 – Retirada do Artigo
Aplicação do

material
didático no
ensino da
natação 

Professores que
usam sempre

Professores
que usam as

vezes 

Professores
que usam
raramente 

Professores que
nunca usam 

Nenhum 4 34 28 34

Pranchas 35 61 4 0

Braçadeiras 4 17 19 60

Noodles 22 73 3 2
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Arcos (Não 
flutuantes)

17 78 3 2

Outros 18 65 11 6

A questão  da  tabela  06,  foi  a  respeito  da  aplicação  de  determinados  conteúdos

pedagógicos durante suas aulas no processo ensino-aprendizagem. E importante

destacarmos as respostas dos professores.

Na  tabela  06  que mostra  os  dados sobre  distribuição percentual  da  opinião  dos

professores inquiridos quanto à aplicação de determinados conteúdos pedagógicos

ao longo do processo de ensino-aprendizagem da natação no 1º CEB (adaptação ao

meio aquático e abordagem as técnicas formais). 

Mostra que na Aplicação dos conteúdos de Ensino da adaptação ao meio aquático:

• 72 professores (72%) sempre usam a Entrada de água, 25 (25%) usam as

vezes, 3(3%) usam raramente.

Sobre as tarefas que Geram confiança na água o número de professores que as

sempre utilizam é de:

• 90(90%), os que utilizam às vezes é de 10(10%).

As tarefas de submersão e apneia são sempre utilizadas por:

• 46(46%) dos professores, os que utilizam às vezes é de 43(43%), os que

utilizam raramente é de 10% e os que nunca utilizam é de 1%.

As tarefas de equilíbrio são utilizadas sempre por:

• 70 % dos professores, às vezes por 29 % e 1% raramente.

Autonomia propulsiva por ação MI (membros inferiores):

• 69% sempre usa, 28 % as vezes e 3 % nunca.

Autonomia propulsiva por ação MI/MS (membros inferiores e superiores):

• 57% as vezes, 8% raramente, 1% nunca.

Deslizes: 

• 50 % sempre usa, 43 % às vezes, 7 % raramente.

Rotações:
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• 24% sempre usa, 61 % às vezes, 13% raramente e 2% nunca.

Destrezas:

• 58% sempre usa, 37% as vezes e 5% raramente.

Mergulhos 

• 28 % sempre usa, 64% as vezes e 8 % raramente.

Controle da respiração:

• 86% sempre usa e 14% as vezes.

Imersão em águas profundas: 

• 20% sempre usa, 59 % as vezes, 18% raramente e 3% nunca.

Em relação ao ensino das técnicas formais 

• 60% afirmam que sempre usam a Entrada na água 29% as vezes, 10%

raramente e apenas 1% nunca. 

Equilíbrio dinâmico 

• 82% sempre usam, 16 % as vezes, 2% raramente. 

Ação propulsiva correta 

• 74% sempre usam, 24% usam as vezes, 2% usam raramente. 

Rotações simétricas 

• 30% sempre usam, 62% usam as vezes. 6% usam raramente, 2% afirmam

que nunca usam. 

Ação propulsiva corretamente 

• 24% sempre usam, 63% usam as vezes, 12% usam raramente e 1% nunca

usam. 

Destrezas específicas de técnicas 
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• 74% sempre usam, 23% as vezes, 2% raramente e 1% nunca usam. 

Controle da respiração ritmado 

• 39% sempre usam, 53% usam as vezes, 8% usam raramente. 

Partidas e viragens 

• 39% sempre usam, 47% usam as vezes, 10% usam raramente e 4% nunca

usam. 

Destrezas complexas 

• 7% sempre usam, 33% usam as vezes, 47% usam raramente e 13% nunca

usam. 

Tabela 06 – Retirada do Artigo 
Aplicação

dos
seguintes

conteúdos do
ensino 

Professores
que sempre

usam 

Professores
que usam as

vezes 

Professores
que usam
raramente 

Professores
que nunca

usam

Ensino da adaptação ao meio aquático.
Entrada de água 72 25 3 0

Tarefas que geram 
confiança na água 

90 10 0 0

Submersão em apneia 46 43 10 1

Equilíbrio 70 29 1 0

Autonomia propulsiva 
por ação MI

69 28 3 0

Autonomia propulsiva 
por ação MI/MS 

34 57 8 1

Deslizes 50 43 7 0

Rotações 24 61 13 2

Destrezas 58 37 5 0

Mergulhos 28 64 8 0

Controle da Respiração 86 14 0 0

Imersão em águas 
profundas 

20 59 18 3

Ensino das técnicas formais
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Entrada na água 60 29 10 1

Equilíbrio dinâmico 82 16 2 0

Ação propulsiva 
correta do MI

74 24 2 0

Rotações simétricas 30 62 6 2

Ação propulsiva 
correta do MS

24 63 12 1

Destrezas específicas 
das técnicas 

74 23 2 1

Controle da 
Respiração ritmado

39 53 8 0

Partidas e viragens 39 47 10 4

Destrezas complexas 7 33 47 13

Já a tabela 07 foi a respeito da importância de determinados assuntos, atitudes e

compreensões básicas durante o ensino-aprendizagem. E importante analisarmos

alguns detalhes da tabela a respeito das atitudes e compreensões básicas.

Sobre  a  aplicação  de  conteúdos,  referindo-se  em  atitudes,  os  professores

responderam que seus alunos devem: 

Não ter medo 

• 79% dos professores disseram que sempre ensinam nas atividades, 20%

as vezes e 1% raramente. 

Saber utilizar o equipamento

• 81% sempre ensinam, 19% as vezes. 

Respeito pelas regras na atividade 

• 94% sempre ensinam enquanto 6% ensinam as vezes. 

Respeito pelas ordens e organização

• 94% sempre ensinam enquanto 6% ensinam as vezes. 

A respeito de compreensões durante a aula foi respondido a respeito de: 
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Procedimentos e organização da turma

• 90% sempre utilizam, 9% as vezes e 1% raramente. 

Regras de segurança e salvamento

• 83% sempre utilizam e 17% as vezes. 

Jogos e atividades lúdicas

• 87% sempre utilizam enquanto 13% utilizam as vezes. 

Conhecimento da linguagem técnica

• 64% sempre utilizam, 35% as vezes e 1% raramente. 

Domínio teórico da mecânica do movimento 

• 54% sempre utilizam, 43% as vezes e 3% raramente. 

Tabela 07 – Retirada do artigo 
Aplicação

dos
seguintes

conteúdos no
ensino

Professores
que usam

sempre

Professores
que usam às

vezes

Professores
que usam
raramente

Professores
que nunca

usam

Atitudes
Não ter medo 79 20 1 0

Saber utilizar o
equipamento

81 19 0 0

Respeito pelas
regras na 
atividade

94 6 0 0

Respeito pelas
ordens e 
organização

94 6 0 0

Compreensões
Procedimentos
e organização 
da turma

90 9 1 0

Regras de 
segurança e 
salvamento

83 17 0 0
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Jogos e 
atividades 
lúdicas

87 13 0 0

Conhecimento
da linguagem 
técnica

64 35 1 0

Domínio 
teórico da 
mecânica do 
movimento

54 43 3 0

ROCHA, MARINHO, FERREIRA E COSTA (2014) fizeram a análise desta última

tabela verificando que a globalidade dos professores e considerado importante na

abordagem de todas as atitudes mencionadas, verificando-se apenas uma menor

relevância na atitude “não ter medo” e “saber utilizar o equipamento”. No que se

refere às compreensões básicas, destacaram-se os “procedimentos e organização

da turma”, as” regras de segurança e salvamento” e “os jogos e atividades lúdicas”

como aspetos valorizados “sempre” pelos professores inquiridos. 

 

Ate o momento a principal ênfase no treinamento, recairá na diversão e no domínio

das  mecânicas  de  nado.  O  treinamento  deverá  continuamente,  variar  entre  o

excitamento  inerente  ao  domínio  de  uma  habilidade  e  a  alegria  e  jogos  de

competição e socialização com os amigos, o que entra a grande importância do

trabalho da Ludicidade para este publico. 

No  Segundo artigo Desenvolvimento de Habilidades Motoras e Capacidades

Físicas  em  Crianças  Através  da  Natação:  Dados  Preliminares  dos  autores

ROSA,  ZANI,  CARLOS,  ZANQUETA,  COURI  (2005)  proporão  uma  nova

metodologia  de  ensino  a  natação  que  enfatiza  o  desenvolvimento  natural  dos

movimentos.

Para  aplicar  esta  metodologia  foi  realizado  um  estudo  de  campo.  Participaram

desse estudo 40 crianças (24 meninas e 16 meninos) com faixa etária entre 7 a 12

anos de idade da comunidade de Bebedouro.

As atividades do projeto foram desenvolvidas na piscina do Centro Esportivo da

Faculdade Integradas FAFIBE. As aulas de natação foram realizadas uma vez por

semana (quinta-feira) durante 1 hora no período da manha (9:30 as 10:30) com
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participação de 15 crianças e 1 hora no período da tarde (14:30 as 15:30) com

participação  de  25.  Os  materiais  utilizados  para  o  processo  pedagógico  foram:

pranchas, flutuadores brinquedos recreativos e plataformas de apoio para diminuir a

profundidade da piscina. 

Foram realizados 2 avaliações iniciais: 

1)  Avaliação  em  laboratório  onde  foram  medidos  =  peso,  altura  e  composição

corporal através do equipamento de bioimpedância. 

2)  Avaliança  teste  de  campo  onde  foram  avaliadas  habilidades  motoras  e

capacidades físicas. Materiais e testes utilizados nesta avaliação:

• Barra de equilíbrio, para testar o equilíbrio

• Mesa para Tapping Test, para testar velocidade de membros superiores

• Areá de salto de distância

• Banco de Wells, para testar Flexibilidade

• Área de cones, para testar velocidade 

• Barra Fixa, para teste de força funcional 

Em seguidas foram aplicados os seguintes:

1. Teste de Equilíbrio Flamingo 

2. Plate Tapping 

3. Sentar e alcançar 

4. Salto em Extensão 

5. Agilidade

6. Abdominais 

7. Velocidade de Corrida 

8. Apoio dos braços em barra

Durante o desenvolvimento do projeto foi ministrado as técnicas de adaptação ao

meio líquido e do nado crawl. 

Verificou-se  que,  através  da  natação,  foi  observada  melhoras  na  velocidade  de

membros  superiores,  agilidade  e  abdominais,  que  são  capacidades  estritamente

relacionadas com os movimentos realizados na natação.
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Por fim os autores ROSA, ZANI, CARLOS, ZANQUETA, COURI concluem dizendo

que  as  crianças  submetidas  ao  programa  de  natação  da  FAFIBE  adquiriram,

habilidades  e  capacidades  físicas  que  possibilitarão  um melhor  desenvolvimento

motor.  E também uma melhora na composição corporal,  que contribui  para uma

melhor qualidade de vida e prevenção da obesidade infantil nessas crianças.

No entanto, os autores concordam que são necessárias maiores investigações para

confirmação dos dados. 

Neste trabalho, ele aborda inicialmente o desenvolvimento motor e pedagógico da

aprendizagem da natação, as metodologias para o ensino mais rápido e prático para

o grupo trabalhado. Porém no decorrer do artigo, o foco passa a ser as melhoras da

composição corporal dos avaliados, e seus resultados com o tempo de treino. 

Como não foi  usado um grupo controle no início, e não e o foco deste trabalho

resultados como: perda de massa gorda, massa magra e percentual de gordura, foi

verificado  apenas  os  resultados  das  habilidades  motoras,  e  como  os  autores

verificaram os dados de sua pesquisa. 

Este artigo foi  selecionado por meio da leitura de seu título e resumo, porém ao

analisarmos  seus resultados  constatamos que seu foco não tem relação  com a

metodologia de ensino da natação que é o tema que abordamos em nosso estudo,

porém ele faz uma relação com outro artigo que utilizamos em nossa revisão. 

 

No Terceiro Artigo com o título “Desenvolvimento motor global de crianças do

1º ciclo do ensino básico com e sem prática previa de natação em contexto

Escolar” publicado em 2015 pelos autores MARTINS, SILVA, MARINHO E COSTA

buscaram descrever  o  desenvolvimento  motor  global  de  crianças do  1º  ciclo  de

ensino básico, com ou sem experiência com a natação. A amostra foi constituída por

140 crianças portuguesas do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. Participaram 53

crianças sem experiência em programas aquáticos,  e  87 crianças que possuíam

experiência do ensino da natação. Foi avaliado a partir de uma bateria de testes,

para se avaliar o desenvolvimento motor global e as habilidades de todos os anos da

escolaridade que participaram, com ou sem experiência prévia em programas de

ensino da Natação.
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Neste artigo os autores MARTINS, SILVA, MARINHO E COSTA (2015) fizeram uma

bateria  de  testes  e  analisaram os  resultados  de  cada grupo,  o  grupo com uma

pequena experiência e o grupo sem experiência  com natação.  Porém era como

objetivo avaliar as habilidades motoras simples, como agarrar, lançar e bater: bater

em bola parada, driblar, agarrar/apanhar, pontapear, lançar superior e inferior e não

havia nenhuma relação com o ensino da natação, e nenhum tipo de teste no meio

líquido,  apenas se  os  grupos participantes  possuíam ou não experiência  com o

nado. 

O  que  autores  afirmam,  e  que  é  importante  citarmos,  que  a  aprendizagem  da

natação  em  contexto  escolar  parece  contribuir  significativamente  para  um

desempenho  otimizado  em  variadas  habilidades  motoras  globais,  como  citadas

acima no teste. 

 Ao final os autores concluem que, eles concordam com o artigo publicado um ano

antes, já citado a cima ROCHA, MARINHO, FERREIRA E COSTA (2014) que ensino

da natação ao 1º ciclo básico de ensino promove preferencialmente a aquisição de

habilidades aquáticas básicas (como entrada na água,  o  equilíbrio  dinâmico e o

controlo  respiratório),  num  ensino  que  valoriza  a  aquisição  de  compreensões

básicas na gestão de jogos e atividades lúdicas aquáticas. Nestas assume-se o jogo

como  um recurso  metodológico  natural  que  agrega  simultaneamente  motivação,

eficácia pedagógica e, muitas vezes, a manipulação de material didático para fins

lúdicos  específicos.  Assim,  e  embora  não  seja  conhecido  efetivamente  essa

transferência entre habilidades aquáticas básicas e habilidades motoras globais no

meio terrestre (e vice-versa) quando se valoriza determinada concepção pedagógica

da natação, os nossos resultados deixam antever um efeito positivo do ensino da

natação em variadas habilidades motoras básicas […] MARTINS, SILVA, MARINHO

E COSTA (2015).

A  prática  acumulada  da  natação  parece  conduzir  a  uma  variação  positiva  e

significativa do desenvolvimento em várias habilidades motoras mas sobretudo no

controle de objetos (deslizar, bater em bola parada, driblar estático, chutar, lançar

superior e lançar inferior) MARTINS, SILVA, MARINHO E COSTA (2015). 
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Deixamos este artigo pois ele fez uma forte ligação ao primeiro artigo apresentado

neste  estudo  e  seu  trabalho  sobre  a  importância  do  ensino  da  natação  e  sua

iniciação desde cedo. 

Analisando  os  artigos  abordados  nesse  tópico,  verificamos  que  os  trabalhos

destacam  que  o  treinamento  inicial  para  crianças  deve  ter  ênfase  na  diversão,

socialização  e  nos ensinos  das habilidades e  técnicas de forma gradual,  que  o

desenvolvimento do ensino da natação, também tem uma grande importância no

desenvolvimento motor das crianças. E como a natação melhora o desenvolvimento

e habilidades básicas e a sua importância na melhoria da composição corporal das

crianças.

4.3 ADOLESCENTES

Em relação ao tema encontramos um total de 55 artigos a partir da leitura de seus

títulos, buscados em diferentes fontes. Selecionamos 10 artigos a partir da leitura de

seus respectivos resumos e destes usamos um único artigo para esta revisão. Na

pesquisa  sobre  adolescentes,  apenas  um  artigo  foi  selecionado,  pois  todos  os

trabalhos que passaram pela seleção envolviam o treinamento de alto rendimento, já

que este era um dos pontos de exclusão da nossa pesquisa.

Tabela 08 – Relação dos Artigos 
Natação/Adolesc

entes
Número de

artigos
encontrados

Artigos
Selecionados

Artigos que serão
usados

Google Acadêmico 25 7 0

Scielo BR 21 1 1

CAPES 7 0 0

BDDT 1 1 0

Scielo PT 1 1 0

Todos os nadadores que desejarem deverão treinar como competidores adultos ao

ingressarem nessa faixa etária, da adolescência. Contudo, isso não significa que

deverão treinar duas séries por dia, seis dias por semana e onze meses por ano.

(MAGLISCHO,1999). 

Como citado, na pesquisa sobre Adolescentes foi achado apenas um Artigo Único. 
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A fala  de  MAGLISCHO no primeiro  paragrafo  deixa  claro  que esta  faixa  etária,

busca  um  treinamento  mais  competitivo,  mas  e  interessante  citarmos  o  artigo

publicado na Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, por ALVES, JUNGER,

PALMA, MONTEIRO E RESENDE (2007) sobre Motivos que Justificam a Adesão

de adolescentes a  prática  da  Natação,  que vai  além disto  e  aborda diversos

outros fatores.

Neste artigo participaram 98 indivíduos (67 homens e 32 mulheres) com idade entre

13 e 18 anos de idade, matriculados em escolas de natação da cidade o Rio de

Janeiro.  o  instrumento  de  coleta  de  dados  utilizado  era  composto  de  questões

objetivas e uma escala de opinião sobre os motivos que influenciam o adolescente a

continuar praticando a natação. o estudo foi realizado em três estabelecimentos de

ensino a natação no município do Rio de Janeiro. Os resultados revelaram que os

motivos relacionados a saúde correspondem a 13 por cento do total. 

A escala de opinião utilizada para observar a permanência dos adolescentes na

natação, verificou que as categorias relacionadas à saúde obtiveram maior média

de  pontuação,  numa  escala  de  até  dois  pontos,  foram:  bem-estar  (1,86):

condicionamento  físico  (1,70);  e  prevenção  de  doença  (1,62).O  instrumento  foi

composto  por  duas partes.  A primeira,  um questionário  composto  por  perguntas

objetivas com o objetivo de identificar as características do grupo investigado, além

de uma pergunta para identificar os motivos que os influenciaram a iniciar a prática

de natação.

Os resultados do questionário são mostrados no quadro abaixo, Principais motivos

alegados  pelos  adolescentes  para  iniciar  a  prática  da  natação,  onde  foram

respondidas diversas perguntas, tanto ao grupo masculino quanto feminino, onde as

perguntas com mais respostas positivas foi:

89 adolescentes de ambos os sexos responderam que: Porque eu sempre gostei de

fazer natação (sendo 52 do sexo masculino, e 37 do sexo feminino)
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83  adolescentes  de  ambos  os  sexos  responderam  que:  Porque  meus  pais  ou

responsáveis decidiram que era importante eu praticar natação (sendo 66 do sexo

masculino e 17 do sexo feminino) 

72  adolescentes  de  ambos  os  sexos  responderam  que:  Porque  o  médico  me

aconselhou (Sendo 42 do sexo masculino e 30 do sexo feminino) 

Quadro - Retirada do Artigo. Principais motivos alegados pelos adolescentes
para iniciar a prática da natação

Motivos Adolescentes do sexo 
masculino 

Adolescentes do sexo 
feminino 

Porque eu sempre gostei de
fazer natação

52 37

Porque meus pais e 
responsáveis decidiram que 
era importante eu praticas 
natação 

66 17

Porque o médico me 
aconselhou 

42 30

No  quadro  abaixo,  foi  colocado  a  Média  de  pontuação  das  categorias;  foram

encontradas uma media acima para questões relacionadas a Bem-estar pessoal,

Condicionamento físico, Prevenção de doenças e Diversão. 

Categorias Media 

Bem-estar pessoal 1,867

Condicionamento Físico 1,704

Prevenção de doenças 1,622

Diversão 1,572

A fim  de  verificar  se  os  principais  motivos  que  influenciam  os  adolescentes  a

permanecer praticando natação são diferenciados por sexo, analisaram-se apenas

as  categorias  que  alcançaram  escores  acima  de  1,5:  ‘bem-estar  pessoal’,

‘condicionamento físico’, ‘prevenção de doenças’, ‘diversão

Na tabela 09 retirada do artigo, onde e colocado os Resultados distintos por sexo,

em relação aos motivos que justificam a permanência na natação os resultados
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com maiores respostas, acima da média de 1,5 tanto para o sexo masculino quanto

para o sexo feminino foram:

● Bem-estar social 

● Condicionamento físico 

● Prevenção de doenças 

Tabela 09 – Retirada do Artigo. Resultados distintos por sexo, em relação aos
motivos que justificam a permanência na natação

Categorias N° alunos 
sexo 
masculino 

N° alunos sexo 
feminino 

Media das 
respostas dos 
alunos do sexo 
Masculino 

Media das 
respostas dos 
alunos do sexo 
Feminino 

Bem-estar 
social 

67 31 1,8 1,8

Condiciona
mento físico

67 31 1,6 1,7

Prevenção 
de doenças 

67 31 1,5 1,6

Os autores ALVES, JUNGER, PALMA, MONTEIRO E RESENDE (2007) concluem

que a ‘relação estabelecida com os alunos’,  as ‘características educacionais do

programa’ e os ‘benefícios relacionados à saúde’ são extremamente importantes.

Isso mostra que a prescrição das atividades, pode envolver aspectos pedagógicos

além dos fisiológicos, e relaciona à didática do professor para organizar e passar os

conteúdos das aulas. E que ter uma noção inicial que o fator saúde não exerce um

peso acentuado na opção de adolescentes em iniciar um programa de natação,

enquanto que esse fator ganha maior importância para a permanência. É evidente

a necessidade de realização de novos estudos dessa natureza, envolvendo outras

faixas etárias, tipos de exercícios físicos, locais de prática, bem como grupos com

características diferentes das apresentadas neste estudo.

Na pesquisa com a palavra-chave “adolescente” foi encontrado apenas este único

artigo, sendo que os outros trabalhos envolvendo adolescentes, tinham como foco

o treinamento de alto rendimento, que por sua vez, o treinamento em adolescentes

não se relaciona com o objetivo deste estudo.
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O artigo analisado destaca os motivos que levam os adolescentes a prática da

natação e os fatores que os motivam a continuar. Eles concluem que motivos como

‘relação estabelecida com os alunos’, as ‘características educacionais do programa’

e os ‘benefícios relacionados à saúde’ estão entre os mais importantes.

4.4 ADULTOS/NATAÇÃO

Em relação ao tema encontramos um total de 43 artigos a partir da leitura de seus

títulos, buscados em diferentes fontes. Selecionamos 6 artigos a partir da leitura de

seus respectivos resumos e destes, usamos 3 artigos para esta revisão. 

Tabela 10 – Relação dos Artigos 
Natação/Inicia

ção
Número de artigos

encontrados
Artigos

Selecionados
Artigos que serão

usados

Google 
Acadêmico

17 4 2

Scielo BR 11 0 0

CAPES 12 2 1

BDDT 0 0 0

Scielo PT 3 0 0

E importante no trabalho com adultos entendermos as possíveis dificuldades que

este grupo de indivíduos possa ter na aprendizagem na natação, um deles e o

medo. 

No  primeiro artigo  realizado por CHAVES (2015) e colaboradores  O medo na

aprendizagem da natação,  teve como objetivo verificar o que causa medo nos

praticantes  de  natação  o  que  pode  ser  feito  para  superar  este  sentimento.  A

amostra do trabalho foi realizado com 18 alunos iniciados, de ambos os sexos que

estavam na primeira  sessão de aula.  Foi  feita  na  cidade de Uberaba(MG)  nas

escolas  de  natação,  o  instrumento  utilizado  para  a  coleta  dos  dados  foi  um

questionário, que primeiramente registrou o perfil do aluno, em relação à idade e o

sexo; e,  posteriormente, foi  composto por sete perguntas, sendo duas questões

fechadas e cinco questões abertas relacionadas ao medo na prática da natação.
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CHAVES(2015) obteve respostas diversas em relação ao homem e a mulher. Ao

todo foram feitas cinco perguntas, com resposta em cada tabela a seguir:

Tabela 11 – Retirada do Artigo. Sentimentos ao entrar na piscina
Amostra Ideias Centrais Principais Respostas 
n=1 Estado de alerta A1M: “Normal, apenas fico mais atento”. 
n=3 Nada A4M: “Nada específico”. 

A18F: “Quando conheço a piscina não 
sinto nada”

n=5 Aspectos 
psicológicos 
positivos

A5M: “Tenho vontade de mergulhar” 
A14F: “Vontade de aprender todos os 
métodos de nado”
 A15F: “Uma sensação boa” 

n=9 Aspectos 
psicológicos 
negativos

A7M: “Ansiedade e nervosismo”.
 A14F: “Ainda sinto um pouco de medo. 
No início há ±4,5 anos não entrava na 
piscina sem ajuda de alguém”. 

Tabela 12 – Retirada do artigo. Sentimento de medo ao entrar na piscina
Amostra Ideias centrais Principais Respostas 
N=11 Fatores Psicológicos 

Negativos  (sente 
medo) 

 A4M: “Tenho medo de escorregar na
borda” 
A9F: “Dependendo da profundidade 
da piscina tenho medo de me afogar”
A11F: “Quando era criança cai na 
borda da piscina e levei 3 pontos no 
rosto”. 

Tabela 13 – Retirada do Artigo. Medo relacionado a algum(s) movimentos(s) 
na piscina
Amostra Ideias Centrais Principais Respostas 
n=7 Imersão A16F: “Qualquer exercício que se tenha 

que colocar a cabeça inteira dentro 
d’água” 

n=4 Virada A6M: “Virada. Tenho medo de bater o pé
na borda e medo de entrar água no 
nariz”. 

n=5 Saída (mergulho) A3M: “Sim, virada e a saída”. 
n=3 Nado costas A10F: “Sim. Nadar de costas, afundar, 

perder o fôlego e passar mal”. 
n=2 Flutuação e uso de 

flutuadores 
A18F: “Flutuar e mergulhar”
 A14F “[...] o uso de flutuadores [...]”. 

n=1 Respiração A17F: “Da respiração do nado crawl” 
n=2 Vários A12F: “Dependendo da profundidade da

piscina, sinto insegurança em realizar 
qualquer tipo de movimento”
 A14F: “[...] de virar da posição de 
costas para a outra ou vice-versa e de 
pular na piscina” 
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Tabela 14 – Retirada do Artigo. Estratégias para superar o medo
Amostra Ideias Centrais Principais Respostas 
n=7 Respira mantendo 

a calma
A12F: “Respiro profundamente, digo para
mim mesma que devo manter a calma e 
me concentro no pensamento de que 
nada dará errado”.
 A13F: “Uso o método de respiração e 
tento buscar a confiança” 

n=3 Pensa positivo A3M: “Tento pensar que tudo vai dar 
certo”
 A10F: “Penso que devo ser corajosa e 
superar minhas barreiras” 

n=4 Não faz o 
movimento 

A4M: “Não tento fazer, mas fico passando
vontade”.
 A11F: “Evito olhar e saltar da borda, 
sempre entro na piscina pelas escadas” 

n=5 Tenta executar o 
movimento 

A14F: “Insisto bastante para executar o 
movimento e não desisto” 
A8M: “Tento me concentrar no exercício” 

n=1 Não pensa no 
medo 

A16F: “Não penso no medo” 

n=1 Não consegue 
superar 

A17F: “Não consigo driblar e acabo 
fazendo a respiração errada”. 

Tabela 15 - Retirada do Artigo. Medo com e sem influência externa
Amo
stra

Ideias Centrais Principais Respostas 

Sem influência externa

n=4 Falta de prática A1M: “[...] pode ser pela falta de 
prática”
 A17F: “Talvez pela falta de 
experiência prematura” 

n=4 Trauma A2M: “Talvez, mas no meu caso o 
medo é por um trauma ocorrido na 
infância”
 A11F: “[...] eu cai sozinha” 

n=1 Insegurança A4M: “[...] é pela falta de 
segurança” 

Com influência externa

n=1 Reportagens da mídia A6M: “Talvez por reportagens de 
TV, documentários [...]” 

n=3 Casos traumáticos com 
família e conhecidos 

A5M: “[...] porque eu já vi pessoas 
se machucarem ao tentar fazer 
esse salto” 

n=3 Trauma A9F: “Sim, quando criança meu 
irmão me jogou várias vezes na 
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piscina”
 A10F: “Quando criança minha mãe
estava me ensinando a nadar de 
costas e eu quase me afoguei”

CHAVES(2015)  conclui  que  para  superar  o  medo,  muitas  pessoas  realizam

técnicas de respiração para se acalmar, e tentam executar o movimento específico

no qual sentem medo. Porém, outras preferem não fazer o movimento por não se

sentirem confiantes  e  isso  acaba  dificultando  a  aprendizagem e  o  rompimento

dessa barreira do medo. 

O papel  do  professor  é  de  extrema importância  para  lidar  com este  problema

emocional,  que  atrapalha  esse  grupo  específico.  Neste  contexto,  o  professor

exerce um papel  fundamental  para  que o aluno com medo possa desenvolver

confiança, calma e persistência para a aprendizagem da natação. 

Assim,  a  relação  que  se  estabelece  entre  professor/aluno  e  aluno/ambiente  é

primordial para a transposição do medo e sucesso no processo de aprendizagem

na natação. 

Foi encontrado também o  Segundo artigo  chamado  “Natação para adultos: a

adaptação ao meio aquático fundamentada no aprendizado das habilidades

motoras  aquáticas  básicas” (BÔSCOLO,  SANTOS  e  OLIVEIRA,  2011),

publicado  na  Revista  Educação  Volume  6,  nº  1  da  UNG  –  Universidade  de

Guarulhos. 

Este estudo analisa o ensino da natação para adultos observando as habilidades

motoras aquáticas básicas, e os princípios mais importantes para aprendizagem de

iniciados a prática do nado. 

Na  metodologia  de  ensino  as  habilidades  básicas  os  autores  consideram

importante que a maneira de ensinar do professor de natação esteja baseada em

fatores teóricos de aprendizagem motora, pois conhecendo as características de

quem está nadando em cada um dos estágios de aprendizagem de movimento, a

atenção, a memória e as estratégias para motivar a aprendizagem, são fatores que

permitem avaliar de maneira correta o grau de progressão e aprendizagem das

habilidades motoras aquáticas.
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No  parágrafo  sobre  Adaptação  ao  meio  líquido no  estudo  de  BÔSCOLO,

SANTOS  e  OLIVEIRA (2011)  citam  os  objetivos  gerais  da  primeira  etapa  do

aprendizado: a) permitir que o aluno descubra as possibilidades de movimento do

corpo na água; b) conheça e explore os próprios limites de movimento; c) encontre

o prazer de nadar. 

Já os objetivos específicos estão baseados na aquisição das habilidades básicas:

relaxamento;  controle  da  respiração;  flutuação;  controle  corporal;  deslizes,

deslocamentos variados, saltos e rolamentos; propulsão de membros inferiores e

de membros superiores 

BÔSCOLO, SANTOS e OLIVEIRA (2011) um pouco mais abaixo em seu artigo,

citam a importância de 5 princípios importantes a serem trabalhados num iniciante

ao nado:

1. Controle da respiração

2. Flutuação

3. Relaxamento

4. Propulsão

5. Equilíbrio 

• Controle da respiração

No meio aquático a respiração é mista:  a inspiração é realizada pela boca e a

expiração e pode ser feita pelo nariz, boca ou por ambos ao mesmo tempo. Para

começar a adaptação é necessário que o aluno sinta a água em contato com o

rosto. Para promover maior independência do aluno na água o uso de óculos deve

ser estimulado.

• Flutuação

Para  a  flutuação  é  indispensável  abordar  alguns  princípios  da  mecânica  dos

fluídos:

a) Princípio de Arquimedes: o peso do volume da água deslocado é igual ao peso

do corpo que flutua nela.

b)Empuxo ou força de flutuação: quando um corpo está imerso em um líquido em

repouso, sofre um empuxo para cima igual ao volume por ele deslocado. 
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A flutuação é um fenômeno físico, dependente da densidade do corpo que está

imerso na água. O que tiver densidade menor do que a densidade da água flutua e

tudo que tem densidade maior do que da água afunda

• Relaxamento 

O relaxamento corporal depende da confiança em si mesmo e do conhecimento do

ambiente aquático. 

• Equilíbrio

Enquanto nas atividades terrestres consideram-se o Centro de Gravidade (CG) e o

Centro de Pressão (COP) como referências para o controle do equilíbrio estático e

dinâmico, em meio aquático a referência é sempre o Metacentro, isto é, o ponto

que determina a estabilidade de um corpo flutuante e cuja localização varia em

função do tamanho, da forma e da posição assumida pelo corpo.

• Propulsão 

Durante  a  realização  das  atividades  de  propulsão  de  membros  superiores  e

membros inferiores, o aluno é estimulado a compreender as diferentes forças que

interferem  na  propulsão  do  corpo  dentro  da  água:  atrito,  resistência  frontal  e

esteira. Pode-se ainda obter propulsão a partir do impulso na borda da piscina, em

atividades de “deslize”.

Entretanto,  além do deslize nesta  posição,  o  aluno é orientado a experimentar

outras posições corporais e voltar sua atenção para as características do deslize

em cada posição experimentada. 

Os  autores  concluem  que  cada  aluno  possui  diferentes  tipos  de  experiências

motoras  anteriores,  diferentes  níveis  de  motivação  e  ritmos  de  aprendizagem.

Dessa  forma,  a  observação  clara  dos  aspectos  relacionados  à  execução  das

habilidades e ao alcance das metas, o fornecimento de feedback e a avaliação do

progresso da aprendizagem são feitos individualmente com base no alcance de

metas de curto prazo, relacionadas à forma de execução de cada habilidade. O

produto, nesse caso, é visto como consequência da aprendizagem.
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No  Terceiro  artigo analisado,  publicado  na  revista  Brasileira  de  Ciências  do

Esporte  “Conhecimento de performance com base no teste de desempenho

motor do Nado Crawl, na aprendizagem do nado crawl” pelos autores KATZER,

SCHILD e colaboradores (2014) tiveram como objetivo verificar o conhecimento de

performance com base no teste de desempenho motor do nado crawl. 

Participaram 41 adultos de ambos os sexos distribuídos em dois grupos, que não

tinham experiência com a prática da tarefa (especificamente o nado crawl) porém

um dos critérios para inclui-los no trabalho foi a familiarização com o meio líquido,

flutuação tanto em decúbito ventral e dorsal, imersão da face na água, abrir os

olhos,  expirar  embaixo  d'água  e  deslizar  na  superfície.  As  aulas  e  todas  as

avaliações pré e pós testes foram feitas em uma piscina semiolímpica.  Para a

avaliação  do  desempenho foi  utilizado  o  teste  do desempenho  motor  do  nado

crawl.

Os participantes foram divididos em dois grupos: G-boas, composto por 21 alunos

(12 homens e 9 mulheres) e receberam CP após boas tentativas do nado crawl, e

G-Ruins, também com 20 alunos (10 homens e 10 mulheres) que após as aulas

receberam CP após más tentativas do nado crawl.

Foram feitos cinco semanas de aulas, a partir do primeiro pré-teste, onde a aula

era constituída na execução do nada crawl em 25 metros de deslocamento e seis

tentativas que compunham um bloco; onde a aula era composta por dois blocos. 

As avaliações do desempenho era feita pelos professores, acompanhando de fora

da piscina. As aulas eram aplicadas a seis participantes de cada grupo. Ao final de

cada aula recebiam o feedback especifico (referente as melhoras ao grupo 1 – ou

piores tentativas – grupo 2) individualmente a cada um, referente ao seu grupo. 

KATZER, SHILD e colaboradores (2014) sua pesquisa perceberam que comparar o

desempenho em pré e pós testes, o grupo que recebeu CP após boas tentativas

de prática, teve seu desempenho melhorado após o programa de 5 de semanas de

nado crawl, fato que também ocorreu uma melhora no grupo que recebeu CP após

más tentativas. Pode se destacar que independente de boas ou mas tentativas no

pré-teste,  o  CP  foi  fundamental,  pois  os  participantes  modificaram  o  seu

comportamento ao nado após as semanas. Podemos destacar no estudo, em que

os autores concluem que a importância do feedback externo para melhora das
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condições  motoras  dos  avaliados;  A  verificação  durantes  as  aulas  pelos

professores,  e  sua  avaliação  do  que  pode  ser  melhorado,  naquele  mesmo

momento e sua importância. 

Em relação fazemos um comparativo a já citada fala de BÔSCOLO, SANTOS e
OLIVEIRA (2011) no Segundo Artigo:

 “Essa forma, a observação clara dos aspectos relacionados à execução
das habilidades e ao alcance das metas, o fornecimento de feedback e a
avaliação do progresso da aprendizagem são feitos individualmente com
base no alcance de metas de curto prazo […]”. 

Por fim, os autores concluíram com base nos resultados obtidos na pesquisa que

fornecer a adultos CP tanto após boas e más tentativas de prática, durante as

aulas de natação, ocasiona similar aprendizagem do nado crawl. 

Analisando os artigos utilizados nesse tópico podemos perceber que o “medo” é

uma  das  principais  dificuldades  dos  adultos  que  estão  iniciando  processo  de

aprendizagem da natação e como algumas técnicas como a respiração ajudam o

aluno a ficar mais tranquilo e que alguns alunos preferem focar no movimento que

causam mais dificuldade e medo para ajudar a superá lo.  Assim, o ensino dos

princípios do nado são essenciais para uma boa aprendizagem. E dessa maneira

podemos  concluir  que  apesar  dos  diferentes  ritmos  de  aprendizado,  todos  os

alunos, mesmo que em graus diferentes, vão ter uma melhora na aprendizagem do

nado.
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5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A natação é  uma modalidade de extensa complexidade educacional,  motora  e

histórica tendo em vista sua grande promoção de ensino e sua importância a nós

seres humanos. 

A intenção  deste  trabalho  era  buscar  e  compreender,  como se  dá  o  início  do

processo aprendizagem da mesma, como o trabalho do profissional vem sendo

aplicado na modalidade, observando suas diferentes correntes metodológicas pois

se  trata  de  uma  modalidade  complexa.  Buscamos  entender  os  aspectos  que

facilitam ou não o ensino e mais que importante entender que a natação e seu

ensino  pode  ser  aplicado  em  todas  as  faixas  etárias,  e  que  seu  ensino

aprendizagem vai muito além do âmbito escolar por exemplo. 

Inicialmente, este trabalho, buscávamos entender como se compreendia o ensino

da iniciação a natação ao público adulto,  porém após verificamos uma falta de

artigos sobre adultos decidimos abranger mais para as faixas etárias crianças e

adolescentes,  então houve esta expansão para podermos compreender melhor,

desde o início do processo de iniciação e as metodologias e dificuldades para cada

faixa etária. 

Mesmo tendo uma pesquisa de dados grande, podemos perceber uma carência

nos trabalhos encontrados, como concluirmos a seguir:

Iniciamos com o processo de iniciação, onde analisamos trabalhos que indicavam

uma grande importância da ludicidade. O lúdico trabalha com a imaginação com o

objetivo de facilitar  a  adaptação ao meio como os trabalhos relatam,  podemos

perceber que isso tem um grande resultado no público infantil.

Após a análise dos artigos voltados a iniciação, identificamos que esses estudos

tinham como foco a ludicidade e como ela é uma ferramenta essencial  para o

ensino a natação. Desta maneira, podemos destacar que os professores que usam

o  lúdico  como  uma  importante  ferramenta  de  ensino,  através  de  jogos  e  de

brincadeiras que motivam a criança a socializar com as outras crianças, a resolver

seus conflitos e a superar seus medos na água. E que por estarem trabalhando

com a ludicidade esses professores costumam ser muito dedicados, serem muito
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alegres,  estão  sempre  inserindo  inovações  em  suas  aulas  e  estão  sempre

preocupados em fazer com que todas as crianças participem.

Nos artigos voltados as crianças podemos observar uma preocupação por parte

dos autores em mostrar parte do processo pedagógico utilizado pelos professores,

indicando as metodologias utilizadas como ensino da adaptação ao meio aquático

que  usa  tarefas  como  as  que  geram  confiança  na  água,  entrada  na  água  e

equilíbrio,  sendo  esses  três  importantes  trabalhos,  destacados  para  início  do

processo  de iniciação,  para  partir  dali  iniciar  atividades  mais  específicas  como

domínio  mecânico  de  membros inferiores,  superiores,  propulsão dos  membros,

controle  e  simetria,  e  esses trabalhos metodológicos na natação acarreta  uma

melhora física para crianças e uma melhora qualidade de vida, como podemos

observar em um dos artigos. 

Podemos destacar também que nas aulas, os professores usam vários materiais

na sua forma de trabalho, pois ajuda no processo de aprendizagem, no lúdico e é

uma ferramenta para aqueles que tem medo se sentirem mais à vontade na água.

O  trabalho  de  iniciação  a  natação  desde  cedo  em  crianças  tem  uma  grande

importância  e  resultados  favoráveis,  pois  a  ênfase  na  diversão,  socialização,

ensinos das habilidades e técnicas de forma gradual auxilia no desenvolvimento

motor das crianças. 

Já em adolescentes foi observado uma carência maior de trabalhos com foco na

iniciação,  pois  neste  campo  de  adolescentes  podemos  ver  que  a  bastante

trabalhos  envolvendo  alto  rendimento,  que  este  é  um grupo  que  o  trabalho  é

bastante visado para competições de natação, e trabalhos envolvendo a fisiologia

de atletas jovens por exemplo. 

Mas existem adolescentes sem prática que buscam a natação, e os motivos são

variados,  como  condicionamento  físico,  prevenção  de  doenças  e  o  bem-estar

social dentro do seu grupo inserido. Mesmo tendo uma grande falta de trabalhos

em adolescentes observamos no estudo analisado que a natação tem uma grande

importância para adolescentes no fator saúde principalmente para continuação da

prática. 
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Em nossa pesquisa sobre iniciação ao nado para adultos, percebemos que o foco

dos trabalhos encontrados são com relação ao sentimento do medo, que é um

empecilho para adultos iniciarem a natação. 

Diante  dos  estudos,  a  superação  do  medo  da  água  é  um fator  muitas  vezes

superado pelo aluno, com o auxílio de algumas técnicas indicadas pelo professor

como,  praticar  mais  o exercício  que causa medo e técnicas de respiração por

exemplo, mas que necessita como falamos acima, do trabalho do professor de

natação com aluno, para que se rompa essa barreira do medo, desenvolvendo

uma confiança professor-aluno, criando um ambiente de aula ainda mais agradável

para o aluno. Existe dentro do trabalho de adaptação para adultos também além da

superação do medo também o objetivo que visam a melhora do aluno no seu

desenvolvimento do nado, como o próprio aluno saber seus limites de movimento.

Lógico que qualquer grupo iniciado precisa de um feedback vindo do professor,

este faz parte de sua avaliação inicial e continua do trabalho, que como foi dito

aumenta a relação aluno-professor. 

A intenção inicial desta pesquisa era compreender as metodologias de ensino para

a iniciação do nado e o trabalho do professor de educação física no ensino da

natação. E analisando os artigos estudados nesse trabalho percebemos um foco

muito  grande  em  relação  ao  ensino  da  natação  usando  a  ludicidade,

principalmente  em  relação  as  crianças  e  pouca  coisa  envolvendo  o  processo

pedagógico  das demais  faixas  etárias.  Em relação aos adolescentes  e  adultos

tivemos dificuldade em encontrar pesquisas que envolvam a iniciação a natação

nessas faixas etárias, principalmente com os adolescentes, onde na pesquisa de

artigos para utilizar neste trabalho encontramos estudos em sua grande maioria,

com foco no treinamento de alto rendimento. Também observamos que a iniciação

a natação na literatura, ainda se baseia em autores e trabalhos antigos, e que a

poucos trabalhos recentes na literatura.

Deszsa  maneira  concluímos  que  deve  haver  mais  pesquisas  com  relação  ao

processo pedagógico de iniciação que abordem outras metodologias além do foco

de ludicidade e que sejam específicas para cada faixa etária. 



45

6 REFERÊNCIAS 

ALVES, M. JUNGER, W. Motivos que justificam a adesão de adolescentes à 

prática da natação: qual o espaço ocupado pela saúde. Revista Brasileira de 

Medicina do Esporte vol. 13, nº 6, Rio de Janeiro – RJ, 2007.

ANDRIES JÚNIOR, O. O modo de viver e ver a Água. Campinas – SP, 1998.

BÔSCOLO, E. e SANTOS L. Natação para adultos: A adaptação ao meio 

aquático fundamentada no aprendizado das habilidades motoras aquáticas 

básicas. Revista Escola, UNG Guarulhos – SP, 2011.

CARDOSO DA SILVA, S. O Lúdico no ensino da natação para crianças do 

Município de Criciúma/SC. Criciúma – SC, 2011.

CHAVES, A. O Medo na aprendizagem da natação. Revista Pensar a Prática 

vol.18, n. 4, Goiânia – GO, 2015.

DIAS, D. O Ensino Lúdico da Natação. Volta Redonda – RJ, 2007.

FERREIRA FARIAS, S. Natação Ensine a Nadar. Florianópolis – SC, 1988.

FERNANDES, J e LOBO DA COSTA, P. Pedagogia da natação: Um estudo além 

dos quatro Estilos. UFSC São Carlos – Sp, 2006.

FRANCISCO SOARES, P. ENSINO DA NATAÇÃO: questões pedagógicas e 

epistemológicas. UFRS Porto Alegre – RS, 2016.

GERSTER, G. Natação infantil, Ludicidade e os Aspectos Metodológicos. 

Guarapuava – PA, 2012. 

LEWILLIE,  L.  Research  swimming:  historical  and  scientific  aspects.

Biomechanics and Medicine in Swimming. Illinoi – EUA, 1983.

MARTINS, V. SILVA, A. et al. Desenvolvimento motor global de crianças do1º 

ciclo do ensino básico com e sem prática previa de natação em contexto 

escolar. Revista Motricidade vol.11, nº.11, pg. 87-97 – Portugal, 2015.



46

ROCHA, H. MARINHO, D. et al. Organização e metodologia de ensino da 

natação no 1º ciclo do ensino básico em Portugal. Revista Motricidade vol.10, 

n.2, pg.45-49 – Portugal, 2014. 

RODRÍGUEZ, L. História da natação e evolução dos estilos. Natação, Saltos e

Polo aquático. Madri – Espanha,1997.

ROSA, M. ZANI, F. et al. Desenvolvimento de habilidades motoras e capacidade

físicas em crianças através da Natação: Dados Preliminares. FAFIBE 

Bebedouro – SP, 2005.

SANTOS, S. A motivação subjacente para a continuidade da modalidade 

Desportiva. UTAD Villa Real – Portugal, 2006. 

TAHARA, A e SANTIAGO, D. Lazer, Lúdico e atividades aquáticas: Uma relação 

de sucesso. Movimento e percepção, Espirito Santo do Pinhal – SP, 2006. 

KATZER, J. SCHILD, J. Conhecimento de performance com base no Teste do 

Desempenho motor do nado crawl, na aprendizagem do nado Crawl. Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte vol. 20, nº.4, pg. 245-250, Sao Paulo – SP, 2014

 


