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RESUMO 

 

O presente trabalho busca apresentar informações e aprofundamento referente ao 

tema das maratonas aquáticas ou natação em águas abertas. Essa modalidade 

desportiva pode ser disputada por ambos os sexos e ocorrem em rios, lagos, oceanos 

ou canais de água, diferente da natação pura, que ocorre somente em piscinas. 

Oficializada há apenas 10 anos nas olímpiadas de 2008, em Pequim, essa vertente 

da natação compõe-se de provas de longas distâncias, divididas em distância inferior 

ou superior a 10 km inicialmente e vence quem completar o percurso primeiro. O 

objetivo da pesquisa é analisar a produção científica brasileira, no recorte temporal de 

10 anos, ao período que corresponde de 2008 a 2018, sobre a temática “natação em 

águas abertas”. Para tal análise, foi realizada uma revisão das produções científicas 

publicadas nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico entre o período do mês 

de julho ao mês de outubro de 2018. Em seguida, foi feita a coleta dos dados contidos 

nos artigos e iniciado o processo de análise por meio da interpretação das 

informações, utilizando a técnica de análise de produção. Dos 106 artigos 

encontrados, foram capturados 30 trabalhos para a análise, pois atendiam aos 

critérios de inclusão para o estudo. As produções foram separadas em categorias e 

subdividas em longos e curtos, além de divididas pelo conteúdo ao qual o trabalho 

prioriza as variáveis: inclusão e adaptação; treinamento físico e nutrição; lesões; 

fisiologia; jogos olímpicos. De acordo com os resultados, conclui-se que os trabalhos 

científicos curtos foram as publicações mais utilizadas. Porém, esse tipo de publicação 

não abrange a grandeza dessa modalidade, dando ao público pouco conhecimento 

do esporte, por consequência, acaba refletindo pouca visibilidade pela mídia e apoio 

ainda menor dos órgãos públicos. 

 

Palavras-chave: Maratona aquática; Natação em águas abertas; Travessias; 

Natação. 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The present work seeks to present information and deepening regarding the theme of 

aquatic marathons or swimming in open waters. This sporting modality can be disputed 

by both sexes and occur in rivers, lakes, oceans or water channels, unlike pure 

swimming, which occurs only in swimming pools. Officized only 10 years ago at the 

2008 Olympics in Beijing, this swimming strand is made up of long distance races, 

divided into a distance of less than or greater than 10 km initially and whoever wins the 

first course wins. The objective of the research is to analyze the Brazilian scientific 

production, in the 10-year time-cut, to the period from 2008 to 2018, on the subject 

"open water swimming". For this analysis, a review of the scientific productions 

published in the Scielo and Google Academic databases between the period of July 

and October 2018 was carried out. The data contained in the articles were then 

collected and the process started through the interpretation of the information, using 

the technique of production analysis. Of the 106 articles found, 30 papers were 

captured for the analysis, since they met the inclusion criteria for the study. The 

productions were separated into categories and subdivided into long and short, and 

divided by the content to which the work prioritizes the variables: inclusion and 

adaptation; physical training and nutrition; injuries; physiology; Olympic Games. 

According to the results, it is concluded that short scientific papers were the most used 

publications. However, this type of publication does not cover the magnitude of this 

modality, giving the public little knowledge of the sport, consequently, it ends up 

reflecting little visibility by the media and even less support from public agencies. 

 

Keywords: Aquatic marathon; Open water swimming; Crossings; Swimming. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prática de exercícios físicos na água existe desde as antigas civilizações. Na 

antiguidade, a água era utilizada para fins religiosos e terapêuticos (IRION, 2000). 

Mas, ao longo dos anos, gradativamente os exercícios na água com finalidade estética 

e recreacional foram se inserindo (BARBOSA, 1997). Atualmente, existem diversos 

tipos de atividades realizadas na água como natação (pura, artística, para grupos 

especiais), polo aquático, mergulho, hidroginástica e outros (FINA, 2018; CORREIA, 

2009; TAHARA et al, 2006). 

Estudos mostram que os exercícios praticados no meio líquido oferecem 

diversos benefícios, como a melhora das capacidades físicas e do sistema 

cardiorrespiratório. Além de promover a socialização e melhorara autoestima e 

autoimagem (TAHARA et al, 2006; MAZO et al, 2006; TEIXEIRA et al, 2007; KRUG, 

MAGRI, 2012). No que concerne a inclusão e adaptação de portadores de deficiência 

na natação, somente a partir do desenvolvimento de novos conhecimentos e 

tecnologias que o esporte adaptado foi incluído nos contextos da sociedade (DA 

COSTA; SOUSA, 2004; MAHL et al, 2014). 

Nesse cenário, Miron (2011) destacou o aumento no número de pessoas com 

algum tipo de deficiência praticando atividades físicas e esportes adaptados devido 

aos benefícios que eles trazem para a reabilitação e o bem-estar (MIRON, 2011; 

CHATARD et al, 1992). Dessa forma, por desenvolver coordenação, condicionamento 

aeróbio, reduzir a espasticidade e resultar em menos fadiga que outras atividades, a 

natação é o esporte mais apropriado para indivíduos com deficiência física 

(TSUTSUMI, 2004). Em sua dissertação de mestrado, Bredariol (2014) relatou a 

importância e a possibilidade de iniciativas esportivas que comtemplem as pessoas 

com deficiência na prática da natação e a importância no desenvolvimento de projetos 

para esse público. Em suas entrevistas, o responsável por um dos projetos relata: 

 

“Entendo que a natação é uma ferramenta importante para o 
desenvolvimento social da pessoa com deficiência. Por exemplo: um 
atleta que nada uma maratona aquática demostra, para ele mesmo, 
para sua família e para a sociedade, suas possibilidades, que, muitas 
vezes, outras pessoas não o fazem.” (BREDARIOL, 2014, p. 67) 

  

Em 1875, o oficial Matthew Webb foi a primeira pessoa a nadar a travessia do 

Canal da Mancha, tornando-se o evento precursor para a natação em mar aberto 

(VAZ; FERNANDES, 2006; SILVAN, 2004). A Federação Internacional de Natação 
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(FINA), define natação em águas abertas (AA) “qualquer competição que ocorra em 

rios, lagos, oceanos ou canais de água, exceto para eventos de 10km”. Já a maratona 

de natação“ qualquer evento de 10km em competições de águas abertas”. Nos 

campeonatos mundiais e europeus, as distâncias de cinco, 10 e 25km estão 

presentes, enquanto que apenas os 10km são um evento olímpico (FINA, 2017; 

BORGES, 2015). 

A maratona de natação (ou aquática) é uma modalidade nova em Olimpíadas, 

sendo disputada pela primeira vez em Pequim, quando o Comitê Olímpico 

Internacional (COI), em 2005, decidiu integrar a natação em AA nos Jogos Olímpicos 

de Verão de 2008 (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2018). No mesmo ano, a 

Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA), incluiu a modalidade pela primeira 

vez nos Jogos Pan-Americanos de 2007, realizado na cidade do Rio de Janeiro, no 

Brasil, tornando-se a quinta modalidade no desporto aquático (GEMIN, 2006) e 

resultando na conquista da medalha de prata pela brasileira Poliana Okimoto 

(BRAMBILLA, 2007). 

Devido a rápida adesão das potências da natação e pelo crescimento do 

número de competições e praticantes, evidenciou-se um avanço potencial desta 

modalidade (BORGES, 2015; BORGES, 2016). Segundo Carlos Rogério Arapiraca, 

treinador da Seleção Brasileira de Águas Abertas, a “natação de piscina é uma coisa, 

águas abertas é outra, um mundo diferente” (PUSSIELDI, 2015), embora os melhores 

nadadores de AA são (ou foram) excelentes nadadores de piscina (VORONTSOV, 

2008 apud BORGES, 2015; VANHEEST; MAHONEY, 2004). No entanto, essa 

dissimilaridade está onde o melhor do mundo pode terminar em 19° lugar, onde nada 

além dos 10km são garantidos, onde o tempo efetuado não tem importância e sim 

ganhar a prova (PUSSIELDI, 2015). 

Segundo Borges (2016), a natação em AA representa um desafio para o 

homem, pois permite aos competidores testarem seus limites, seja nadando contra as 

adversidades impostas pela natureza, quanto pelos aspectos fisiológicos e 

psicológicos. Dessa forma, esses condicionantes, aliados ao alto nível de exigência 

das competições, implica numa preparação extremamente rigorosa dos praticantes. 

Além disso, o perfil do nadador de AA é diferente do atleta de natação pura. Entre as 

características específicas, o atleta de AA tem que ter disponibilidade de tempo para 

o treino (mental e temporal), persistência, foco nos objetivos e uma enorme 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliana_Okimoto
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capacidade de adaptação e ajuste, além de possuir inteligência tática e estratégica e 

uma capacidade aeróbica muito resistente (BORGES, 2016). 

A técnica em AA tem por base os mesmos princípios (métodos de treino e 

características de deslocamento) da natação pura e possui como forma de nado mais 

utilizado o estilo livre, precisamente a técnica crawl (BONANÇA, 2017). Porém, é uma 

disciplina diferente da natação pura e como tal, sua preparação exige características 

próprias (ANTUNES, 2017; SILVAN, 2004). 

Diante do exposto, é possível identificar que há pouco material disponível 

acerca da história da maratona aquática tanto no contexto internacional quanto 

nacional. Dessa forma, a presente pesquisa visa buscar informações e 

aprofundamento sobre o tema proposto. O objetivo da pesquisa é analisar a produção 

científica brasileira, no recorte temporal de 10 anos, período que corresponde de 2008 

a 2018, sobre a temática “maratonas aquáticas e/ou natação em águas abertas”. 
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2. METODOLOGIA 

A presente pesquisa possui características de natureza quanti-qualitativa que 

visa buscar informações e aprofundamento sobre o tema proposto. Para tal análise, 

foi realizada uma revisão das produções científicas publicadas nas bases de dados 

SciElo (Scientific Electronic Library Online) e Google Acadêmico, sobre a temática 

“natação em águas abertas”, no recorte temporal de 10 anos, período que 

corresponde de 2008 a 2018. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas as palavras-chave “maratona 

aquática”, “natação em águas abertas”, “travessias” e “natação” de modo a direcionar 

a pesquisa para o tema abordado. O conteúdo foi limitado somente a publicações 

nacionais e que atendesse ao objetivo proposto, além de estarem disponibilizados na 

íntegra para consulta. Especificamente, objetivou-se avaliar as seguintes variáveis: 

inclusão e adaptação; treinamento desportivo e nutrição; lesões; fisiologia; jogos 

olímpicos: educação física: caracterização: mulheres e práticas aquáticas. Em 

seguida, foi feita a coleta dos dados contidos nos artigos e iniciado o processo de 

análise através da interpretação das informações, utilizando a técnica de análise de 

produção. Segundo Witter (2013), 

 

“A produção científica é um processo contínuo que traz a dinâmica da 
descoberta, contribuindo com o país, com a ciência e, sobretudo, 
fortalecendo o ensino e o saber científico. Ciência requer observação 
da realidade, criticidade, análise, aperfeiçoamento, novos métodos, 
investigação, ou seja, as pesquisas são importantes para a ordenação 
do mundo, para ampliação do conhecimento, tendo como principal 
objetivo o favorecimento dos diversos setores econômico, político, 
social e psicológico.” (WITTER, 2013, p. 192) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Da base de dados, dos 106 artigos encontrados no Google Acadêmico foram 

capturados 30 trabalhos para a análise, pois atendiam as especificações do estudo. 

No processo de análise das produções, os resultados foram separados em categorias: 

artigos científicos, teses, dissertações e outros (monografias, relatório, anuais, 

congressos). Além disso, os trabalhos foram subdivididos em longos – teses, 

dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso – e curtos – artigos 

científicos, relatórios, fichamento e resenha –, e definidos pelo conteúdo ao qual o 

trabalho prioriza as variáveis: inclusão e adaptação; treinamento desportivo e nutrição; 

lesões; fisiologia; jogos olímpicos; educação física; mulheres e pratica aquática; 

caracterização. 

Dos 30 trabalhos analisados, 16 apresentaram-se como artigos científicos 

correspondendo a 53,3% da amostra e 4 trabalhos sendo 13,3% agrupado em outros, 

respectivamente. Na categoria dissertações, identifica-se 8 trabalhos representando 

26,7% do levantamento e na categoria tese encontra-se 2 trabalhos representando 

6,7%, de acordo com o Figura 1.  

 

Figura 1. Trabalhos acadêmicos classificados pela categoria. 

 

 

 

        Entre os trabalhos subdivididos, 10 correspondem aos trabalhos longos e 20 os 

trabalhos curtos, representando 33% e 67%, respectivamente (Figura 2). 
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Figura 2. Tipos de trabalhos acadêmicos. 

 

 

         Na classificação pelo conteúdo, dos 30 trabalhos obtivemos quatro como 

fisiologia (13,4%), um como inclusão e adaptação (3.3%), três como jogos olímpicos 

(10%), um como lesões (3,3%), três como nutrição (10%), cinco como treinamento 

desportivo (16,7%), seis como mulheres e práticas aquáticas (20%), um como 

educação física (3.3%) e seis como caracterização (20%) como demonstrado no 

Figura 3. 

 

Figura 3. Conteúdo priorizado. 
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       De acordo com o professo de seleção com recorte temporal de 2008 a 2018 

classificamos os trabalhos através de seus respectivos anos afim de analisar o 

desenvolvimento de trabalhos sobre a temática durante esses 10 anos, nos 

possibilitando a analisar o crescimento de trabalhos voltados a natação em aguas 

abertas, principalmente após o ano de 2016 cujo ano foi assediado a olimpíadas de 

2016, podendo assim sugerir o crescimento no ano de 2017 através dessa visibilidade 

que a modalidade obteve, conforme figura 4. 

 

Figura 4. Linha temporal. 

 

 

       Em divisão geográfica classificamos os trabalhos conforme sua origem, entre a 

região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) foram classificados 12 

trabalhos acadêmicos, Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 

Paulo) obteve-se 13 trabalhos acadêmicos, Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás e Mato 

Grosso do Sul) obteve-se 4 trabalhos acadêmicos, Norte (Acre, Amapá, Amazonas, 

Para, Rondônia, Roraima e Tocantins) não foi encontrado nenhum trabalhos 

acadêmico dentre os selecionados para o estudo, e Nordeste (Maranhão, Ceara, 

Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe) aonde 

obteve-se um total de 2 trabalhos acadêmicos. 
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Figura 5. Divisão Geográfica. 
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discussão a influência de agentes exógenos que promovem modificações físicas 

em atletas, visando os melhores rendimentos nos Jogos Olímpicos, Jogos 

Paraolímpicos e, também aborda as vantagens e desvantagens de um atleta com 

deficiência. 

       Nesse contexto, apenas um trabalho abordou sobre Inclusão e adaptação nos 

parâmetros do estudo, que foi Bredariol (2014) que descreve sobre o 

desenvolvimento de dois projetos de natação voltados para pessoas com 

deficiência, trazendo à tona sua importância e apresentou modelos que podem vir 

a contribuir no desenvolvimento de novos projetos voltados a esses atletas. Na 

categoria Jogos Olímpicos, o enfoque está voltado para a introdução e realidade 

da natação em AA, Olimpíadas e Paraolimpíadas, sobretudo no Brasil. Vaz (2016) 

aborda a introdução da natação em AA nesses eventos e como procedeu sua 

popularidade no Brasil. 

      Contudo, referente á realidade das Olimpíadas e Paraolimpíadas no Brasil, 

(Vaz 2016) mostrou em seu trabalho que nem todos os países tem uma avaliação 

positiva das edições dos Jogos Olímpicos, como as cidades que não estão 

estruturalmente preparadas para receber esse evento esportivo. O autor retratou 

a cidade do Rio de Janeiro onde os Velejeiros e atletas de maratona aquática 

tiveram que enfrentar um mar acostumado a receber dejetos de todo tipo. Já 

Teixeira et.al.(2017), colocaram em evidência os recursos disponibilizados aos 

jogos olímpicos e suas instituições destinadas, onde foi contatado um aumento da 

verba disponibilizada, porém mal distribuída entre as modalidades, privilegiando 

as mais populares. 

      Em seu trabalho Pereira da Silva et.al.(2017) analisou o Sistema meteorológico 

avançado e recurso de supercomputação incorporados durante os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro junto a cientistas 

que puderam informar previsões meteorológicas com alto índice de acerto, onde 

contribuíram para garantir o melhor desempenho dos atletas durante as provas. 

       Há poucos relatos sobre lesões em AA, apenas um trabalho abordou sobre o 

assunto. Ferracine (2015) analisou a prevalência de lesões em triatletas de 

Triathlon de Longa Distância-Ironman®. Através do histórico das lesões, os locais, 



14 
 

o tipo e as situações que as lesões ocorreram, foi constatado que o tipo de lesão 

mais prevalente no estudo foi a muscular. 

      Entre os trabalhos analisados na categoria Nutrição, Barbosa (2012) investigou 

os níveis de hidratação de atletas amadores de AA antes e depois das 

competições, mostrando o impacto da falta de hidratação adequada no 

desempenho dos atletas. 

      Além disso, Teixeira et.al.(2017) retratou a importância do Programa Bolsa 

Atleta e a configuração de seu financiamento e gastos, ao qual não são destinados 

apenas para o treinamento, mas também para uma alimentação adequada, 

ajudando desta forma a potencializar os resultados alcançados nos Jogos 

Olímpicos, constatando que os investimentos são feitos para atletas já prontos e 

mesmo assim são meros auxílios que resultam num desempenho não muito 

surpreendente. Lopes (2009) avaliou o efeito de 12 semanas de caminhadas 

aquáticas em suspensão associadas á orientação nutricional em crianças e 

adolescentes obesas, por meio das variáveis de peso, estatura, índice de massa 

corporal, pressão arterial, circunferência abdominal, frequência cardíaca máxima, 

repouso e imersão, entre dosagem de glicemia em jejum, triglicerídeos, colesterol 

total e frequência em jejum. Após as 12 semanas de treino houve melhora do 

condicionamento físico dos praticantes, porém a associação do treino com as 

orientações nutricionais teve mais eficiência que apenas a prática da modalidade. 

       Na categoria Treinamento Físico, obtivemos cinco trabalhos. Oliveira (2014) 

apresentou as experiências e metodologias que envolve os jogos aquáticos para 

jovens e sua importância. Borges (2016) apresentou estratégias para facilitar a 

integração e a prática de treino específico em AA, mesmo em locais com poucos 

infraestrutura e maior dificuldade de acesso a espaços para a prática.  

       Nessa perspectiva, Bonança (2017) abordou a caracterização da modalidade 

AA e observou que as estratégias de treinamento em níveis nacionais e 

internacionais não possuem muitas diferenças significativas nas variáveis de 

volumes, intensidades e desenvolvimento de atividades apenas algumas 

diferenças identificadas na estratégia de provas (manutenção do grupo de frente, 

economia de nado e poupar energia). Já Nogueira (2014) destacou as 

organizações e qualidades de programas para a prática da modalidade de 
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maratona aquática no Brasil descrevendo o desenvolvimento e o suporte de atletas 

e técnicos, além da qualidade dos programas de detecção de talentos no Brasil, 

verificando que as organizações privadas e não privados têm papeis diferentes 

graças a ausência de uma organização única.  

       Costa et.al (2017) trouxe um livro de atas do 40º Congresso Técnico-Científico 

da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação onde traz um conjunto de 

trabalhos apresentados e discutidos em diversas temáticas.  

       Na categoria Mulheres e práticas aquáticas Bahia (2017) buscou pesquisar a 

história da participação de mulheres na Travessia Mar Grande de Salvador até o 

presente, trazendo a relação entre suas educações e a sua participação na prova 

voltando a reafirmar sua pesquisa republicando em duas revistas junto a Silva 

(2018). Altmann e Fernandes (2014) trouxe a problemática do ensino da educação 

física na escola colocando em ênfase ao ensino feminino tendo em vista seu papel 

na sociedade e as práticas corporais e esportivas. 

       Formentin e Lima (2016) analisou a representação discursiva sobre as atletas 

e paratletas mulheres que competiram nos Jogos Rio-2016 apresentado em 

revistas como Veja e IstoÉ correspondente as publicações nas semanas de 

abertura dos jogos e Rossi (2017) analisou as práticas discursivas a respeito de 

mulheres atletas no site UOL em contexto com as Olimpíadas 2016, trazendo um 

histórico de como se deu o processo de visibilidade as mulheres atletas.  

     Foi encontrado apenas um trabalho acadêmico na categoria Educação Física, 

Fragomeni (2017) traz a importância das noções básicas de sobrevivência no mar 

e a beleza da arte e importância da natação em águas abertas, apontando a 

relação e a possibilidade da educação física em meio a essa prática aquática. 

     Em meio a categoria Caracterização encontramos SEME/UNESCO traz um 

guia que aborda vários aspectos da interação da pessoa com o meio aquático, 

começando pela compreensão do ambiente, onde ocorrem as ações e a 

caracterização das várias modalidades da natação. Por outro lado Bastos (2010) 

verificou as características da detecção, seleção e promoção de atletas 

considerados atletas em modalidades individuais e que chegam aos três primeiros 

lugares nas ultimas cinco olimpíadas e em seguida fazer uma comparação 



16 
 

internacional junto ao consorcio SPLISS (Sports Policy Factors Leading To 

International Sporting Sucess). 

     Bonança (2017) caracterizou a disciplina de águas abertas tendo 

fundamentação em três trabalhos que analisaram o processo de treinamento, 

analise tática das provas de AA e repercussão do regime nutricional. Já Borges 

2015 nos mostra o outro lado da natação apresentando e caracterizando a natação 

em AA, destacando o treinamento e níveis de competitividade. 

    Calixto e Martines (2012) a pesquisa buscou analisar e descrever as condições 

ofertadas para o ensino da natação em instituições particulares e publicas trazendo 

assim uma comparação entre essas estruturas. Zambelli (2014) teve como objetivo 

a compreensão do significado atribuídos sobre a natação máster em equipe, 

caracterizando o objetivo de cada atleta, sendo ele competitivo, social, saúde ou 

estética. 

    Então foram aqui abordados os trabalhos que tornaram possível a discussão 

sobre a necessidade ou não de trabalhos com um aprofundamento e priorização 

da modalidade de maratonas aquáticas, sendo separados pelos tipos de trabalhos, 

categorias e conteúdo priorizado. 
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4. CONCLUSÃO 

     De acordo com o resultado dos dados da análise de produção referente às 

publicações veiculadas na base de dados SciElo e Google Acadêmico sobre a 

temática “maratonas aquáticas”, conclui-se que os trabalhos científicos no formato de 

artigos foram as publicações predominantes (67%), quando comparado com as 

publicações no formato de teses e dissertações (33%). Contudo, vale ressaltar que os 

artigos científicos abrangem pontos específicos da temática e não a totalidade, dando 

ênfase na especificidade, contudo pouca abrangência sobre o esporte, por 

consequência, acaba refletindo pouca visibilidade pela mídia e apoio ainda menor dos 

órgãos públicos 

      Já referente a categorização, a prevalência da produção analisada fortalece a 

necessidade de que mais pesquisadores abordem as questões relacionadas á 

Maratona Aquática em trabalhos futuros, mais aprofundados e que consigam captar 

todos os aspectos da modalidade. Dessa forma, poderá ocorrer reconhecimento, 

apreciação e fomento para a modalidade.   

     Quando separados entre os conteúdos priorizados destaca-se o quão abrangente 

é a natação em águas abertas e os diversos aspectos e pontos de análises envolvidos, 

não somente a essa modalidade quanto as diversas atividades esportivas, que muitas 

vezes não possuem suporte ou incentivo a pesquisa detalhada de tais aspectos. 

Nesse trabalho podemos notar em sua maioria a categoria “caracterização” com seis 

trabalhos (20%) em igualdade com a categoria “mulheres e práticas aquáticas” (20%) 

que evidencia um consenso em todos os artigos, aonde a dificuldade do ensino e 

integração de atletas mulheres em meio as práticas esportivas evidenciando a história 

dessas atletas que tiveram que ser realizadas em paralelo ao papel social que a 

mulher possui. Já na categoria “caracterização” se vê algumas vertentes como a 

caracterização do atleta, caracterização da AA e caracterização da natação. 

     Logo em seguida temos o “treinamento esportivo” com cinco trabalhos (16,7%) 

onde buscam o aprimoramento dos métodos de treinamento em diversos aspectos, 

conforme apresentado por Borges (2016). Nesse trabalho vimos que o autor aponta 

estratégias para facilitar a integração e a prática de treino específico em águas abertas 

mesmo em locais com poucos recursos estruturais e maior dificuldade de acesso a 

espaços para sua prática. Destacamos, também a triste realidade dos atletas que 
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muitas vezes não possuem os recursos e nem os locais apropriados para a prática da 

modalidade, trazendo a tona o problema ambiental de alguns estados do Brasil. Esse 

problema foi  citado no trabalho de Vaz (2016) onde o lixo muitas vezes é um obstáculo 

para os atletas – se encontra no conteúdo de jogos olímpicos – que destacou que 

algumas cidades que não estão estruturalmente preparadas para receber essas 

edições de jogos olímpicos dando como exemplo o Rio de Janeiro, onde os Velejeiros 

e atletas de maratona aquática tiveram que se adaptar a um mar acostumado a 

receber dejetos de todo tipo. Na categoria “Educação Física” nos atenta a escassez 

de trabalhos que são de suma importância para profissionais  em formação para 

conhecimento não só da modalidade como também de seu papel nela. 

      Ainda no conteúdo priorizado pode-se notar a escassez de trabalhos envolvendo 

a inclusão e adaptação, e lesões com apenas um trabalho (3,3%) cada, demonstrando 

o descaso da sociedade com assuntos tão relevantes e que acontecem com muita 

frequência, como o caso das lesões que o único trabalho encontrado foi o de Ferracine 

(2015) que traz essa análise dos locais, o tipo e as situações que as lesões ocorreram, 

porém analisados em atletas de Triathlon de longa distância- Ironman®, deixando 

claro a necessidades de trabalhos que priorizem o conteúdo “Lesão”. 

      Os trabalhos separados no conteúdo priorizado “Fisiologia” nos esclarece como o  

conteúdo pode ser trabalhoso em diversos aspectos, devido aos efeitos da 

modalidade no sistema fisiológico do ser humano que por sua vez possui um  vasto 

campo de trabalho passando por todos os sistemas do corpo humano, os trabalhos 

por serem tão distintos comprovam o quão grande é a área de trabalho envolvendo o 

conteúdo priorizado, levando assim verídica necessidade de mais trabalhos 

envolvendo a temática proposta. 

      Conforme analisado durante a construção do trabalho foi detectado que não 

possuímos uma abrangência sólida da modalidade abordada como um todo, onde 

observamos que os artigos por sua maioria não tratam especificamente da 

modalidade em seu aprofundamento, apenas fazendo associações com as demais 

vertentes da natação. Sendo assim, o trabalho realizado deixa abertura para futuros 

pesquisadores se basearem ou até mesmo se aprofundarem. Embora, o Brasil tenha 

destaque internacional nesta modalidade. 
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