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Introdução 

 

O meio líquido é essencial para a vida, e o homem sempre necessitou dele; dependemos 

da água para a sobrevivência e subsistência. Como prática corporal, atividades aquáticas estão 

inseridas em quase todo o Brasil, um país com inúmeros rios e banhado pelo Oceano Atlântico, e onde 

piscinas fazem parte da estrutura física de muitos clubes, academias e escolas. Apesar disso, a natação 

ainda carece de um estudo mais aprofundando em relação a sua pedagogia, tanto na proposta quanto 

na ação. 

Considerando-se a natação como prática corporal e educacional dentro da escola, 

observa-se que há, sobretudo, uma carência de estudos que relacionam sua aplicação neste âmbito. 

Como provável conseqüência, em muitas escolas que possuem a estrutura física e equipamentos 

necessários, o meio líquido foi pouco utilizado com o propósito de aplicação das aulas de Educação 

Física escolar (MACEDO et al., 2007). Assim, a piscina deixa de ser uma opção para se aplicar 

atividades educacionais, ficando meramente podada à natação dita de academia, onde a aprendizagem 

dos quatro estilos de nados competitivos, aplicadas em sequências pedagógicas, é a finalidade da 

prática (FERNANDES, LOBO DA COSTA, 2007), que frequentemente desconsidera as necessidades 

individuais. 

Seria interessante uma investigação que possa apontar os motivos as quais o professor 

não se utiliza da natação como conteúdo, ou os por quês da escola não disponibilizar seus 

equipamentos para que o professor desenvolva suas aulas com propostas distintas das convencionais, 

que por vezes contemplam apenas esportes como o futebol, o voleibol, o handebol e o basquetebol. 

Nesta preocupação, o objetivo do presente estudo é averiguar, por meio da revisão de 

literatura, as publicações acerca da natação como conteúdo da educação física escolar e seus métodos 

adotados, e posteriormente, entender que a interação com o meio líquido pode ser uma ótima opção 

com vistas a atingir as dimensões que abrangem a educação física escolar. Tendo-se a oportunidade de 

aplicar atividades aquáticas, os alunos terão a oportunidade de novas vivências a partir do princípio da 

diversidade (BRASIL, 1998) e poderão expressar suas experiências de modo prazeroso. 

Utilizou-se, para este estudo, a pesquisa bibliográfica, cujos materiais utilizados foram 

livros, artigos de periódicos e tese. A pesquisa bibliográfica irá traçar, em relação ao tema ou 

problema, a sua atual situação, verificando opiniões divergentes e similares, no intuito de conhecer as 

referências teóricas publicadas, assim como os pontos já discutidos (SILVA, MENEZES, 2001). 

 

Objetivos da educação física escolar 

 
A educação física escolar é uma prática sócio-pedagógica, presente desde o ensino 

infantil até o ensino médio. Segundo a LDB (2010), a disciplina é componente curricular obrigatório 

da educação básica, sendo facultativo em algumas exceções.  

Os objetivos da educação física no contexto escolar têm como propósito a formação do 

aluno globalmente, pois o corpo é indissociável dos aspectos intelectual, cognitivo e psicossocial.  
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Quando os objetivos são alcançados, dentro desta proposta, haverá uma formação de indivíduos 

críticos, capazes de ter suas próprias opiniões e de interagirem socialmente. “Para isso, não basta 

aprender habilidades motoras e desenvolver capacidades físicas, aprendizagem esta necessária, mas 

não suficiente” (BETTI; ZULIANI, 2002, p.75). 

Daolio (1996) explica que a educação física é parte da cultura humana, pois ela pesquisa 

e é aplicada sobre um conjunto de práticas corporais, onde os movimentos foram constituídos através 

dos tempos. Apesar desta realidade, durante muito tempo a Educação Física Escolar esteve diante de 

uma prática voltada prioritariamente a mecanização de movimentos. 

A Educação Física Escolar no Brasil, por longo tempo, foi considerado apenas uma 

atividade complementar, com objetivos militares, higienistas e para o desempenho esportivo (BETTI; 

ZULIANI, 2002). A mesma ginástica praticada nos quartéis foi, por anos, praticada nas escolas, 

estabelecendo assim, o modelo militar de disciplina; o modelo higienista tinha em seu foco um padrão 

corporal de saúde (PAULA, 2006). 

 

“Mais recentemente, na década de 70, a Educação Física sofreu, mais uma vez, 

influências importantes no aspecto político. O governo militar investiu nessa 

disciplina em função de diretrizes pautadas no nacionalismo, na integração (entre 

os Estados) e na segurança nacionais, objetivando tanto a formação de um exército 

composto por uma juventude forte e saudável como a desmobilização das forças 

políticas oposicionistas. As atividades esportivas também foram consideradas 

importantes na melhoria da força de trabalho para o milagre econômico brasileiro. 

Nesse período, estreitaram-se os vínculos entre esporte e nacionalismo. Um bom 

exemplo é o uso que se fez da campanha da seleção brasileira de futebol, na Copa 

do Mundo de 1970” (BRASIL, 1998, p. 21). 

 

 Nos últimos anos, a educação física tem passado por transformações benéficas em torno 

de suas teorias e práticas pedagógicas. Algumas tendências pedagógicas norteiam a educação física 

escolar atualmente, dando uma caracterização à área, na tentativa de romper com o paradigma 

mecanicista e militarista.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), os PCNs, essas 

tendências tentam separar-se das concepções anteriores, que dividiam o indivíduo; mesmo tendo 

diferenças em seus enfoques, o objetivo de todas estas recentes abordagens é uma educação física que 

considere o ser humano em sua totalidade. Os PCNs citam quatro destas concepções pedagógicas: 

psicomotoras, desenvolvimentista, construtivista e a crítica. 

 

História da natação 

 

Através de uma leitura histórica, o contexto a qual se insere as pedagogias aplicadas a 

natação pode ser compreendido como um processo constituído através dos tempos. 

A natação não tem um ponto histórico específico de seu surgimento, pois é tão antiga 

quanto ao homem; desde a mais remota antiguidade a natação era prática comum, pois havia a 

necessidade de sobrevivência, tanto para fugir de predadores, praticar a pesca para subsistência, ou até 

mesmo a utilização o meio líquido como divertimento e como terapia. 

(CATTEAU; GAROFF, 1990; VELASCO, 1994).  

Em uma suposição, Lotufo (s/d) diz que a interação entre o homem e a água 

provavelmente se intensificou quando ele começou a viver em habitações fixas; estas serviam para a 

proteção contra possíveis ataques de animais e de inimigos, e para chegar à sua habitação, teria que 

transpor meios aquáticos, como rios e lagos. 

De acordo com o mesmo autor, o ser humano não é aquático, mas devido às necessidades 

e ao poder da racionalidade que adquiriu através de sua evolução, ele procurou adquirir habilidades 

para a locomoção na água, imitando os movimentos de animais que, naturalmente, movimentam-se no 

meio líquido; assim, a posição quadrúpede é facilitadora à estabilidade na água para estes animais, o 

que não ocorre com o homem na sua posição vertical. 
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Assim, nadar foi prática comum, e os indícios desta prática estão nas pinturas de vasos 

gregos, nos hierógrifos egípcios, nas dinastias chinesas e nas termas romanas, mas recebemos maiores 

referências ligadas à área militar, devido aos vários fatos históricos registrados (VELASCO, 1994).   

Histórias de longa data revelaram que os moradores do Mar Mediterrâneo nadavam 

consideravelmente (COLWIN, 2000). Na Grécia, nadavam em um estilo semelhante ao crawl. 

Segundo trabalhos arqueológicos e a literatura grega, a natação já era praticada 3000 a. C. e tinha um 

papel importante na educação integral dos gregos. Os filósofos gregos Platão, Homero e Aristóteles 

deram à natação um elevado conceito, comparando-a com a corrida (LOTUFO, s/d). A natação era 

considerada excelente para o desenvolvimento corporal equilibrado e de muita elegância 

(FERNANDES; LOBO DA COSTA, 2006). 

A prática de natação era tão bem vista nas antigas Grécia e Roma, que, além de ser uma 

forma de treinamento militar, estava ligada à educação, tendo até uma lei Grega a qual “considerava 

um cidadão educado quando ele, além de saber ler, também sabia nadar” (MASSAUD, 2004, p. 15). 

Em seus estudos, Velasco (1994) se refere à Grécia como a precursora da introdução dos 

conceitos de natação, pois planejavam aulas nas escolas dos atenienses e dos espartanos. 

As batalhas na idade antiga e média eram constantes. Para o domínio da Ilha de Mona 

(Porto Rico), não foram utilizados barcos para o deslocamento na água, levando soldados para a 

invasão da ilha, mas sim nadadores. Os Vikings também nadavam muito para conquistar e roubar 

cidades. (VELASCO, 1994). 

Segundo Bonnacelli (2004), os povos germânicos da idade antiga mergulhavam suas 

crianças em águas muito frias, para que ganhassem resistência, e os orientais, no século XIII a.C., 

praticavam atividades aquáticas para tratamentos com fins medicinais/ hidroterápicos. 

Durante a idade média e moderna, este nado foi pouco praticado, pois havia uma visão de 

corporeidade extremamente conservadora, acreditando-se que nadar ao ar livre era maléfico e 

disseminava doenças; neste período, a natação praticamente não se desenvolveu (COLWIN, 2000; 

VELASCO, 1994).  Bonnacelli (2004) complementa que, neste período, quem praticava a natação 

fazia parte da nobreza ou era militar, se tornando uma atividade exclusiva para estes casos. 

Vittorino de Feime, no século XV, na Itália, criou uma escola onde a natação também era 

disciplina rigorosa, voltada até mesmo para competir (VELASCO, 1994). Por volta do século XVI, na 

Europa, surgiram os primeiros trabalhos em latim, referentes à natação. O ensino do estilo peito era 

prioritário, provavelmente porque os soldados atravessam rios e lagos, carregando bagagens nas costas 

e na cabeça, o que favorecia este estilo como o mais adequado (LOTUFO, s/d).  Nicolaus Wynmann 

foi quem publicou o primeiro manual de natação no ano de 1538, de nome “Colymbetes”, que 

priorizou os métodos de ensino do nado peito. (VELASCO, 1994). 

Em 1794, Oronzio De Bernardi descobriu que poderia flutuar sem auxílio de aparelhos 

após ser aconselhado por médicos a realizar banhos. Assim, ele publicou um livro, “Oronzio de 

Bernadi – Homem Flutuante – A arte maravilhosa do nado”, com ilustrações, demonstrando técnicas 

para o ensino do nadar (VELASCO, 1994). Segundo a mesma autora, o inglês Lord Byron atravessou 

a nado o estreito de Dardanelos (antigo Heliponto) em 1810. Ele percorreu a nado, em 1 hora e alguns 

minutos, a distância de 1960 metros, com o intuito de mostrar à aristocracia que nadar também era um 

esporte. 

O alemão Guts Muths escreveu um tratado sobre a arte de nadar, isto após ter 

conhecimento sobre o livro de Oronzio De Bernardi; Muths é considerado o ‘pai da natação’ moderna, 

com predominância no ensino do estilo peito (VELASCO, 1994). 

Velasco (1994) ainda comenta que foi construída em Berlim, Alemanha, em 1817, uma 

casa de banho especial para se aprender a natação, baseada nas casas já construídas em Viena, 

surgindo assim a ‘primeira escola de natação’. 

No final do século XIX, época da Revolução Industrial, o esporte moderno surge na 

Inglaterra, com vistas à especialização do atleta; surgem modalidades como o futebol e o rugby 

(DARIDO, 2003).  

Assim, a natação se destaca por ter características competitivas, antes mesmo do 

surgimento de novas modalidades esportivas.  No ano de 1837, na cidade de Londres, ocorreram as 

primeiras competições entre nadadores de vários países; em 1939 havia seis piscinas na cidade,  
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apropriadas para competições; e em 1869 fundou-se a Associação de Natação Amadora (MASSAUD, 

2004). 

Em 1875, ainda em Londres, o capitão Webb atravessou pela primeira vez o Canal da Mancha, 

fazendo o tempo de 21 horas e 45 minutos, se tornando um marco da natação. Assim, o primeiro 

campeonato de natação nacional logo aconteceu, em 1877 (VELASCO, 1994). 

Com todo o progresso que houve na natação e em outros esportes, ocorreu assim seu 

reconhecimento como um esporte competitivo, com regras a serem cumpridas. Em 1896, a modalidade 

esportiva esteve presente na primeira Olimpíada da Era Moderna, em Atenas, sendo disputada no mar, 

e em 1908 foi fundada a Federation Internationale De Natation Amauter
3
, em Londres, responsável 

até os dias atuais por esportes aquáticos além da natação, como o nado sincronizado e o pólo aquático 

(VELASCO, 1994). 

Na época da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), não há disputas nos Jogos Olímpicos, 

havendo uma estagnação no desenvolvimento da natação mundial, voltando a ter competições 

olímpicas apenas em 1948, onde foram excluídos o Japão e a Alemanha por motivos políticos 

(SAAVEDRA et al., 2003). 

No Brasil, nadar era fundamental para os povos indígenas, já que o país é dotado de 

longos rios e de quilômetros de orla marítima, e d’água tiravam parte da sua alimentação e 

frequentemente era local de batalhas contra inimigos; historiadores da época descreveram as 

habilidades que os índios tinham na água, além de navegarem nos rios através de canoas e barcos 

(MARINHO, s/d). O autor relata que os historiadores não descreveram detalhadamente como os índios 

nadavam; sabe-se que os índios nadavam de modo que seus movimentos contra a água não fizessem 

barulho, levando-se a crer que não batiam seus pés, não tiravam os braços d’água e estes se 

deslocavam sob a água. 

Após a proclamação da independência do Brasil, a natação, como prática esportiva 

principalmente no meio militar, foi uma das atividades mais praticadas. A Escola Militar e a Escola da 

Marinha estabelecem a natação como umas das práticas obrigatórias, juntamente com a esgrima e a 

ginástica (MARINHO, s/d). 

A natação escolar surgiu em setembro de 1861, através da publicação, em Belém, do 

Regulamento do Colégio Paraense, onde o ensino não obrigatório de natação e de outras atividades 

físicas e culturais deveria ser aplicado em aulas de noventa minutos (MARINHO, s/d). Dez anos antes, 

a educação física tornara-se disciplina oficial no ensino formal, com a reforma Couto Ferraz 

(DARIDO, 2003). 

A natação voltada à competição se oficializou no dia 31 de julho de 1897, no Rio de 

Janeiro, com a fundação da União de Regras Fluminenses (VELASCO, 1994). O primeiro 

Campeonato Brasileiro de Natação ocorreu no ano seguinte, em um percurso de 1.500 metros nado 

livre, entre a Fortaleza de Villegaignon e a praia de Santa Luzia, apenas para homens, sendo o 

vencedor um dos atletas do Clube de Natação e Regatas, José Guimarães (MARINHO, s/d; 

VELASCO, 1994).  

Segundo Marinho (s/d), a primeira competição entre os estados da federação brasileira 

ocorre em 1° de outubro de 1904, no Clube Espéria, em São Paulo, e em 1907 o Brasil conquista os 

primeiros campeonatos internacionais, dentre eles, o de Montevidéu, onde o nadador brasileiro 

Abrahão Saliture venceu duas provas.  

Em 1935, Maria Lenk inaugurou a participação feminina em competições, vencendo 

todas as provas, e posteriormente, sendo recordista mundial das provas no estilo peito de 200m e 400m 

em 1939, recordes estes que representam uma das grandes glórias desportivas no país (MARINHO, 

s/d; VELASCO, 1994). 

Após os anos 50, a natação desportiva continuou seu desenvolvimento, tendo conquistado 

provas em competições internacionais, inclusive nas Olimpíadas. Nomes como Tetsuo Okamoto, 

Manuel dos Santos, José Silvio Fiolo, Ricardo Prado, Gustavo Borges e Fernando Scherer ficarão nos 

anais da história da natação competitiva brasileira (VELASCO, 1994). 

Conforme discorremos sobre a história da natação, podemos verificar que este se tornou 

um esporte com fins mais especificamente militares e, principalmente, competitivos. 
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Caracterização da natação 

 

A natação é uma atividade física considerada completa, podendo ser praticada em várias 

etapas da vida, com vistas à competição, recreação, como método terapêutico e utilitário (MASSAUD, 

2004). 

Saavedra et al. (2003, p.2) define a natação como “a habilidade que permite ao ser 

humano deslocar-se num meio líquido, normalmente a água, graças às forças propulsivas que gera 

com os movimentos dos membros superiores, inferiores e corpo, que lhe permitem vencer as 

resistências que se opõe ao avanço.”  

Catteau e Garoff (1990) definem que nadar é poder se deslocar no meio líquido, sabendo 

que a habilidade não atinge a perfeição em sua totalidade jamais, mas que cada nadador tem seus 

meios para uma melhor respiração, um melhor equilíbrio e uma melhor propulsão. 

Podemos entender, através das definições acerca do ato de nadar, que não é necessária 

uma técnica específica para ‘saber nadar’, já que cada um carrega consigo uma bagagem cultural em 

seus movimentos. Se o aluno consegue flutuar e se deslocar na água, sem os pés no chão, estará 

nadando, isto é, não é a técnica que define o que é nadar (GOMES, 1995). “Dizer que uma pessoa não 

sabe nadar quando ela consegue flutuar e locomover-se sem os pés no chão, está errado” 

(GUTIERRES FILHO; ANDRADE, 2007, p. 209).  

A relação entre o corpo humano e o meio aquático pede adaptações fisiomecânicas 

diferentes do meio terrestre, o que torna possível um ensino de natação a qual os alunos sintam estas 

diferenças (FERNANDES; LOBO DA COSTA, 2006). Na água se reaprende a deslocar, a equilibrar, 

a abaixar e levantar, o que para o sistema sensório-motor da criança é de grande importância 

(VELASCO, 1994).  

Por ser um meio a qual não convivemos no cotidiano, e pela possibilidade de movimentos 

a qual a água proporciona, ela se torna um grande aliado para o desenvolvimento humano, desde que a 

totalidade e individualidade deste sejam respeitadas. “O meio líquido é desencadeador de novas 

emoções, sensações, e pode proporcionar manifestações simbólicas de outra natureza, diferentes 

daquelas que não são desse meio” (SELAU, 2000, p. 59). 

Considerando-se que há inúmeras possibilidades de se aplicar atividades na água, o 

processo de ensino e aprendizagem tendo como pano de fundo o meio líquido poderá ser, além de 

motivante, uma opção voltada à educação e à socialização. 

 

O ensino da natação 

 

A pedagogia da natação sofreu influência de várias concepções, através da necessidade de 

solucionar problemas relativos à aprendizagem (Machado, 1978). Assim, os métodos de ensino 

variaram através dos tempos, geralmente voltados para as necessidades e o momento a qual se 

encontravam. 

Podemos conceituar método de ensino como ações organizadas para que os objetivos 

propostos sejam alcançados, onde o educador utiliza uma série de procedimentos planejados para o 

estímulo do processo ensino-aprendizagem (LIBÂNEO, 1994). 

Segundo Catteau e Garoff (1990) e Machado (1978), os métodos de ensino principais 

existentes estão inseridos em três tipos de concepções, relacionadas às formas tradicionais do 

pensamento humano e consideradas como bases da pedagogia da natação, cada qual com sua 

tendência: a global, a analítica e a moderna. 

Na corrente global, o aluno tenta resolver o problema, o de nadar, a sua maneira, pois o 

professor não intervém na aprendizagem e o aluno aprenderia a nadar instintivamente. Sua evolução se 

dá apenas em cima de bases empíricas, deixando de lado as bases científicas. Catteau e Garoff (1990) 

acreditam que esta concepção é um método simplório para se alcançar um nível de aprendizagem 

satisfatório, pois o aluno deveria encontrar uma solução para o problema a seu modo puramente, sem 

uma intervenção pedagógica que venha acrescentar formas distintas de movimentos; por certo o gesto 

motor se aperfeiçoaria apenas no âmbito biológico, sendo meramente um ato momentâneo, e não de 

conduta, levando a uma lentidão na aprendizagem. 
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O fato de o aluno ter uma atitude ativa e de que o aprendizado respeita a individualidade 

dos alunos, sendo o nado adaptado para as reais necessidades de cada um, são pontos que contam para  

esse método de ensino (CATTEAU; GAROFF, 1990), pois, através das tentativas e erros, o próprio 

aluno identificaria onde deveria melhorar. 

A corrente analítica, formada por preceitos totalmente voltados ao pedagógico e oposta à 

concepção global, considerava que o aprendizado da natação se resumia apenas nos movimentos, onde 

estes deveriam ser sincronizados e só poderiam chegar a tanto através de várias repetições; assim, 

forma introduzidos métodos onde equipamentos eram utilizados fora d’água, e posteriormente, dentro 

d’água, com alguns exercícios sem deslocamento (CATTEAU; GAROFF, 1990). 

Pela total fragmentação de movimentos na tentativa de somente focar nestes, a corrente 

analítica fracassou na procura de uma pedagogia lógica. Catteau e Garoff (1990) concluem então, que 

este método não leva em consideração a individualidade e o próprio movimento em si. 

Essa divisão de elementos, decorrente do positivismo, na crença de que esta é real para o 

aprendizado, deixou conseqüências visíveis em todas as áreas de estudos que abrangem a educação 

física (DARIDO, 2003). 

A corrente moderna, também conhecida como sintética, se contrapôs aos pontos 

negativos das outras duas correntes anteriores. Para Catteau e Garoff (1990), é um método que está 

sempre em evolução.  

Segundo Fernandes e Lobo da Costa (2006, p. 8), “a corrente moderna parte do 

aprendizado diretamente feito na água e adota elementos comuns entre todas as formas de nado como 

a base do aprendizado: as unidades de equilíbrio, de respiração e de propulsão”. 

A prática baseada na teoria é a concepção desta corrente, onde se entende que, para 

satisfazer às necessidades reais dos alunos, deve-se estruturar a prática, havendo uma formalização dos 

conteúdos. Esta formalização baseia-se em unidades chamadas de equilíbrio, técnica respiratória e de 

propulsão (CATTEAU; GAROFF, 1990). 

Atualmente, podemos reconhecer esta concepção como uma pedagogia tradicional, que 

respeita a evolução dos movimentos, do mais simples para o mais complexo, através de uma sequência 

pedagógica (MOISÉS, 2006). Entretanto, a autora entende que predomina o modelo tecnicista neste 

estilo de ensino, pois não se leva em consideração as características individuais e o professor segue um 

protocolo, onde não há interferência do aluno. 

O motivo do surgimento de vários métodos de ensino ocorreu pela falta de pesquisas de 

cunho científico relacionadas à pedagogia da natação, confundindo os professores no momento de uma 

escolha metodológica (FERNANDES et al., 2002). 

Após analisarmos a história da natação e algumas das variações em sua pedagogia, na 

procura de uma melhor metodologia, compreendemos que o ensino da natação ficou preso ao objetivo 

do nado competitivo, militar e estético, que buscasse uma maior velocidade de deslocamento e uma 

aptidão física aperfeiçoada; assim, uma pedagogia voltada a outras necessidades a qual o ser humano 

requer ficaram de lado. 

Ainda com características mecanicistas, aprender a nadar em academias e clubes que têm 

o foco apenas nas sequências pedagógicos e no aprendizado dos quatro nados competitivos pode ser 

desmotivante para alguns alunos, pois se ignora os aspectos biopsicossociais indissociáveis no 

indivíduo, tornando sua prática apática e sem significados para o aprendiz (FERNANDES; LOBO DA 

COSTA, 2006). As autoras entendem que o ensino com a fragmentação dos movimentos e o emprego 

das sequências pedagógicas ainda prevalecem nas escolas de natação, sempre com o objetivo de 

eliminar movimentos considerados atécnicos, na busca de uma maior velocidade do nado. 

A natação demasiadamente técnica está inserida em nossa cultura. Apesar da evolução 

pedagógica a qual a educação física atravessa e das abordagens constituídas com a finalidade de 

haverem mudanças educacionais, voltadas às verdadeiras necessidades humanas, o modelo tecnicista 

ainda se encontra como opção na interação com o meio líquido (MOISÉS, 2006). 

Barbosa (2001), quanto às habilidades motoras básicas no ato de nadar, entende que o 

professor não deve priorizar apenas alguns destes movimentos quando o aluno está no estágio inicial  

de aprendizagem, e sim diversificá-los, a fim de uma melhor assimilação na aprendizagem dos 

movimentos aquáticos específicos.  

 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

 

Fernandes e Lobo da Costa (2006, p. 5) compreendem que há uma “necessidade de 

produção de conhecimento pedagógico em Educação Física, a fim de que este subsidie a ‘ciência do 

ensinar’ em natação”. Só assim novas possibilidades no processo ensino aprendizagem se 

apresentarão, deixando de focar em um aprendizado que fragmenta movimentos, estes 

predeterminados, que deixam de lado o que realmente o aluno necessita. 

 

Pedagogia da natação no ambiente escolar 

 

Na educação física escolar, os estudos e a propostas pedagógicas da natação voltadas para 

este âmbito ainda são escassas. Correia (2009) afirma que o esporte voltado à prática escolar tem sido 

foco de estudo há algum tempo, mas a natação ainda está começando a ser discutido, e que, coletando 

estudos para suas pesquisas, verificou que a partir do ano 2000 foram publicados mais de cem 

trabalhos na área da natação, a maioria relacionado à área biológica e mecânica, onde apenas 28 

estudos tiveram como discussão central a prática pedagógica da aprendizagem da natação, tanto no 

ambiente formal como no não formal. 

Atualmente, alguns pesquisadores começaram a refletir sobre o aspecto da vivência 

aquática nas escolas, já que a quantidade destas que vem utilizando a natação para a prática da 

educação física vem crescendo nos últimos anos (MACEDO et al., 2007), sendo que muitos estudos 

ainda são meramente especulativos (FERNANDES et al., 2002). 

Faz-se necessário, então, que a educação no âmbito escolar relacionado ao esporte 

natação traga situações para que este seja um meio para a formação dos alunos, baseado no 

desenvolvimento global do indivíduo e no esporte para todos independente do nível individual de 

habilidade motora (BARROSO; DARIDO, 2006). 

Para que possamos entender razoavelmente a natação voltada à educação física escolar, 

colocaremos em questão algumas propostas de trabalhos publicados com esse objetivo. 

Paiva et al. (1999) desenvolveram uma proposta de plano de ensino participativo, para a 

aplicação da natação na escola relacionado à uma abordagem crítica, com o objetivo de se propor uma 

prática pedagógica em que os alunos desenvolvam seu potencial crítico e que sejam capazes de 

solucionar problemas.  

As autoras enumeram primeiramente as possíveis causas que impedem um planejamento 

amplo e coletivo para a prática esportiva, como a falta de competência profissional, excesso de alunos 

por turma e a visão de que o professor é o detentor do conhecimento crítico. 

Dentro dos princípios filosóficos pedagógicos, Paiva et al. (1999) frisam que é de grande 

importância que o professor de educação física considere a individualidade, e saiba desenvolver e 

aplicar uma práxis pedagógica objetiva e que alcance o objetivo final: o aprendizado do aluno, que 

deverá ter a atitude de decidir e de fazer. 

Após uma breve descrição, observada por professores, das características de corporeidade 

presentes nas crianças de idades entre 6 a 9 anos, Paiva et al. (1999) descrevem as dimensões do corpo 

tetradimensional, as quais são fundamentais para se entender as características da corporeidade em sua 

totalidade. Estas dimensões são a biológica (relacionada a aspectos biofisiológicos, estruturas 

corporais e capacidades físicas); a simbólica (aspecto cognitivo, as linguagens corporal e verbal); a 

social (valores, regras, o relacionar-se com o outro); e a subjetiva (sentimentos e emoções que 

transparecem nos indivíduos, comportamental). 

Então, para que todas essas dimensões sejam contempladas, projetos político-

pedagógicos voltados para as necessidades da educação física escolar deveriam estar presentes, onde 

teoria e prática caminhem lado a lado; para que seja possível, os cursos de graduação e de 

especialização deveriam dar a devida importância para uma prática embasada em uma teoria 

fundamentada (PAIVA et al., 1999). 

Assim, as autoras escolheram a natação como conteúdo da cultura corporal do movimento 

na escola, pois compreendem que o ato de nadar é uma atividade histórica, sempre presente na história 

da humanidade. Para a estruturação da disciplina e elaboração de um planejamento consistente, “em 

uma perspectiva crítica, é de suma importância que os alunos compreendam como o conhecimento da 

Natação foi historicamente desenvolvido, ou seja, a relação homem e água” (PAIVA et al., 1999, p. 

142). 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

  

Ainda relativo ao estudo de Paiva et alli (1999), para que a prática da natação na escola 

contemple o princípio de totalidade, o conteúdo deve ser abordado de forma a priorizar o nado 

elementar, que dá ao aluno a possibilidade de resolver problemas, um dos focos das abordagens 

críticas, e levando ao entendimento de que nadar proporciona segurança, divertimento e de uma 

prática saudável. Deve ser praticada em locais seguros (piscinas ou outros meios líquidos), utilizando-

se materiais alternativos criados pelos alunos e os convencionais.  

A pesquisa de Correia (2009) analisou a prática da natação em uma perspectiva crítica 

voltada à formação no âmbito socioeducacional escolar, onde o esporte espetáculo deve ser superado 

por uma prática esportiva educacional.  

Correia (2009) concentrou seus estudos na modalidade esportiva natação por esta ser cada 

vez mais praticada, tanto nas escolas formais quanto nas academias e clubes, considerando-se que 

muitos que a praticam são indivíduos em formação e crescimento e necessitam ainda mais de uma 

didática  organizada sob uma base pedagógica que respeite integralmente o ser humano.  

No estudo de Correia (2009), a abordagem crítica também está presente como norteadora 

da pesquisa, mas com um sentido maior de superação, desenvolvendo-se indivíduos críticos, capazes 

de reconhecer a realidade a qual estão inseridos e modificá-la. A interação social, a problematização, a 

reflexão e a solução de problemas também devem fazer parte do processo pedagógico, pois assim o 

aluno terá a chance de identificar suas capacidades que podem vir a ser futuramente aplicadas nos 

outros meios sociais as quais convive.  

A autora se refere ao que chama de “competências”, classificando-as de objetivas (a 

prática consciente e de forma prazerosa), de social (compreensão e visão crítica do meio social qual se 

situa) e de comunicativa (interação entre professor/ aluno e aluno/aluno sob o aspecto da linguagem e 

expressão); estas competências levariam a uma prática esportiva pedagógica que não busca o 

rendimento e a escolha dos melhores, e sim a prática do esporte-educação, onde todos estão inseridos e 

estão conscientes do que se trata tal prática. 

A pesquisa de Correia (2009) partiu de um projeto de pesquisa, onde grupos de escolares 

de 8 a 13 anos preencheram duas turmas de natação, tendo ao final, 39 alunos para a amostra. Foram 

colhidos na inscrição os dados pessoais e feita uma anamnese referente a aspectos socioeconômicos e 

sobre estado de saúde. Um plano de ensino e para as aulas foram feitos, para a intervenção da prática 

pedagógica e sua discussão, posteriormente, além de uma avaliação biomecânica para orientar os 

aspectos técnicos em uma avaliação diagnóstica, feita no início das aulas (março) e ao final destas 

(novembro). 

Devemos frisar que as aulas de natação do referido estudo não foram aplicadas nos 

horários das aulas de educação física escolar, e sim em horários específicos, apesar de que a 

metodologia aplicada nas aulas tem objetivos socioeducacionais voltados a escolares, caracterizando 

sua aplicação na natação como um meio educacional. 

Segundo Correia (2009), as aulas foram aplicadas com aspectos lúdicos, e divididas em 

uma discussão sobre temas da natação e sobre aulas já aplicadas, em atividades diferenciadas e que 

possibilitassem a criatividade dos alunos, e, ao final, uma autocrítica do aluno e considerações do 

professor a respeito do que foi aplicado. 

Assim, foram aplicadas na referida pesquisa duas entrevistas gravadas: a primeira um mês 

após o início das aulas e a segunda ao final das aulas. A primeira entrevista identificou que os alunos 

desejam praticar a natação com um âmbito lúdico, mas a vêem como um esporte competitivo. A 

questão ‘O que é mais importante?’ demonstrou que as alternativas ‘competir’ e ‘ganhar’ somaram 

53,84%, contra 46,15% dos que assinalaram a opção ‘participar’, o que leva a crer que o esporte 

espetáculo a qual estamos expostos através da mídia influencia as concepções acerca do que vem a ser 

o esporte. Na segunda entrevista, uma das questões procurou saber se os alunos haviam aprendido 

outras coisas além da natação em si e o que tinham aprendido, e 70% deles responderam que sim, 

tendo aprendido através de conceitos atitudinais como a conviver em grupo, a respeitar os colegas e a 

fazer amizades (CORREIA, 2009). 

Ao final do projeto de Correia (2009), obtiveram-se evoluções significativas relativos à categoria 

trabalho, adaptação ao meio líquido (respiração, flutuação e equilíbrio, fatores importantes para se 

obter confiança, conforto e ritmos nos movimentos) e quanto à propulsão dos nados crawl e costas, 

90% dos alunos atuavam bem; as categorias de interação e linguagem também surtiram efeitos  
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positivos, pois os alunos encarnaram o espírito de cooperação, entendendo que com o auxílio dos 

outros e através da comunicação as estratégias são mais eficientes.  

Já a pesquisa qualitativa de Macedo et al. (2007) teve como objetivo verificar como a natação estava 

sendo desenvolvida no ensino fundamental I de quatro escolas particulares a partir da aplicação de 

questionário para os professores de educação física. Observou-se que três destas escolas têm na 

natação e utilização de suas piscinas o ensino sistemático dos quatro estilos de nados competitivos em 

atividades extracurriculares. Apenas uma escola utiliza suas piscinas para a educação física escolar, na 

busca de alcançar seus objetivos no processo de ensino-aprendizagem. Além do questionário aplicado 

aos professores, os autores anotaram características das aulas. 

Para Macedo et al. (2007), os conteúdos são de extrema importância para que o 

desenvolvimento humano esteja dentro de um contexto sociocultural, e a natação oferece este 

desenvolvimento, sendo um meio para isto. 

Segundo este estudo, as três dimensões dos conteúdos (conceitual, procedimental e 

atitudinal) estão presentes apenas em duas das escolas pesquisadas. Como em quase todas as escolas o 

ensino da natação não se relacionam com as aulas de educação física escolar, Macedo et al. (2007) 

acreditam que também as atividades extracurriculares deveriam estar lado a lado com os objetivos 

educacionais da escola, mesmo que o objetivo principal seja o ensino dos nados competitivos, além da 

presença da ludicidade nas aulas. 

A referida pesquisa é de suma importância para se analisar em qual contexto se encontra 

o aprendizado da natação, tanto no ensino formal como fora dele. 

Com uma abordagem mais voltada à concepção moderna, Fernandes et al. (2002) coloca 

em discussão as dúvidas de quais as técnicas deveriam ser ensinadas aos alunos de escolas formais, 

isto após a adaptação ao meio líquido (respiração flutuação, propulsão). Os autores propõem uma 

definição de quais métodos técnicos deveriam ser aplicados nas aulas. 

Pelo fato de que cada aluno traz consigo uma experiência que se difere entre os demais, 

Fernandes et al. (2002) compreendem que a importância de se avaliar previamente as principais 

dificuldade e necessidades da classe, afim de se encontrar métodos que melhor atinja a todos os 

educandos. 

Os autores também relatam que há poucos estudos relativos à pedagogia da natação 

escolar, e que os que são realizados geralmente são textos técnicos baseados na experiência de cada 

pesquisador, já que uma ciência voltada à pedagogia da natação ainda é pouco visada e pelas várias 

correntes pedagógicas que representaram a natação até então, fragmentando opiniões e até mesmo 

deixando o professor em dúvidas. 

Assim, o trabalho de Fernandes et al. (2002) gira em torno de uma discução de qual nado 

poderia ser ensinado primeiro, após a adaptação ao meio líquido, onde alguns autores acreditam ser o 

nado crawl ou o nado costas mais indicado, em razão de alguns fatores. 

O trabalho mais recente que relaciona natação à educação física escolar, encontrado para 

este estudo, é de Almeida (2010), que teve como premissa a reflexão sobre o ensino da natação no 

ambiente formal amparado pela concepção crítico-construtiva
4
, e objetivou observar a natação como 

prática pedagógica passível de inclusão e as prováveis possibilidades e problemáticas dessa aplicação. 

A concepção escolhida para a realização dos estágios estudados procura desenvolver nos alunos o 

respeito e entendimento das diferenças e a instigar o espírito crítico. 

Almeida (2010, p. 4) acredita que a referida abordagem proporciona uma prática que 

desenvolve uma transformação na cultura corporal, onde o aluno deixará de ser o mero reprodutor da 

sociedade, o que leva ao desenvolvimento de diversos aspectos humanos. 

O estudo foi realizado através de um estágio realizado com uma turma de 3° ano do 

ensino médio de uma escola particular ligada à UFSC, devidamente matriculados na modalidade 

natação (nesta escola, o aluno de ensino médio pode escolher uma modalidade esportiva a cada 

semestre para a realização da educação física escolar), com turmas mistas (ALMEIDA, 2010). O autor 

considera a escola onde foi aplicado o estágio detentora de privilégios em relação às escolas públicas  

                                                 
4
 Concepção pedagógica apoiada por Bart Crum, autor de visibilidade na Educação Física européia, que defende 

a inclusão e a diversidade na Educação Física escolar. 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

 

brasileiras, já que possui um departamento específico para a Educação Física, instalações físicas e 

materiais didáticos que facilitam o trabalho metodológico dos professores.  

Como a abordagem crítico-construtiva defende variados estímulos sob um aspecto lúdico, 

para as aulas serem mais motivantes, as atividades não ficaram restritas apenas à natação tradicional, 

mas incorporou também outras atividades aquáticas, como o pólo aquático, a natação de salvamento e 

a natação adaptada, tornando as aulas mais dinâmicas e motivantes; procurou-se estimular a 

criatividade, com atividades onde os próprios alunos montaram coreografias e criaram tipos de nados 

próprios (ALMEIDA, 2010).  

O autor explica que as aplicações de atividades diversificadas não abordam apenas a 

perspectiva recreacionista, mas sim garantem a sequência dos objetivos propostos; esta diversidade a 

qual a abordagem crítico-construtiva defende estaria, portanto, na contramão da proposta de aulas 

semestrais centradas em apenas uma modalidade esportiva, a qual o colégio onde o estágio foi 

realizado pratica. 

Brasil (1998) cita a importância de haver a diversidade de conteúdos, que tem como foco 

a possibilidade de enriquecer a aprendizagem dos alunos através de conhecimentos variados da cultura 

corporal. 

Ao final do estágio, Almeida (2010) observou uma ótima evolução, principalmente de 

uma aluna em específico, a qual tinha grande dificuldade nas aulas, o que o autor considerou como 

sendo ‘uma das maiores vitórias do estágio’. A intervenção pedagógica voltada a esta aluna foi 

intensa, sendo que algumas vezes o trabalho foi individualizado e algumas atividades diferenciadas do 

restante da turma, de modo que a aluna não se sentisse excluída da turma, e atividades cooperativas 

foram fundamentais para que os alunos se sentissem responsáveis pelo processo de ensino-

aprendizagem dos colegas.  

Assim, o referido estudo concluiu que a utilização do esporte natação foi extremamente 

útil para atingir os reais objetivos da educação física escolar, ainda mais por ser o meio líquido ótima 

ferramenta a proporcionar aos alunos uma percepção diferente da qual estão acostumados. 

Após a análise das cinco publicações citadas, observamos que uma delas está 

indiretamente ligada à educação física na escola, já que a proposta de Correia (2009) é voltada para 

estudantes, com objetivos idênticos ao para a escola, mas não realizado no horário escolar. 

A concepção pedagógica crítica esteve presente em três estudos, onde em dois destes 

aconteceu a aplicação prática e experimental das propostas: nos estudos de Correia (2009) e Almeida 

(2010). No Brasil, as abordagens crítico-superadora e a crítico-emancipatória estão presentes com 

certa frequência como norteadoras dos processos ensino-aprendizagem. 

Segundo Bracht (1999), estas são consideradas como teorias progressistas da Educação 

Física, se opondo ao ideal do esporte padronizado e voltado ao rendimento e o utiliza como meio 

educacional. Não se estigmatiza a importância do esporte, já que este faz parte de nossa expressão 

cultural, mas se aproveita suas várias formas de representação. 

Assim, o esporte deve ser compreendido como um fenômeno social complexo a ser 

estudado, não sendo apenas limitado no âmbito prático; há toda uma realidade histórica que concerne à 

prática esportiva e as suas concepções perante a sociedade (VAZ, 2010). 

Quanto à inserção do aspecto lúdico nas aulas, um dos pontos avaliados no estudo de 

Macedo et al. (2007), entendemos sua importância para uma melhor assimilação dos conteúdos. 

Assim, o ato de brincar nas atividades, sendo elas esportivas ou não, deve fazer parte das aulas de 

educação física escolar, pois através da brincadeira a criança terá oportunidades de criar de se 

expressar.  

Selau (2000) comenta que a água e a aplicação de atividades como jogos e brincadeiras 

trazem a possibilidade da criança se tornar autônoma e levam a criança a desenvolver sua criatividade 

e conhecimento, ainda mais sendo o meio líquido um local diferente, a qual a criança terá sensações 

diferentes das quais está acostumada.  

Relativo ao processo ensino-aprendizagem, não se nega certa importância de se empregar 

nas aulas um determinado padrão de movimento, pois o gesto técnico auxilia no nado (CORREIA, 

2009), mas ocorre que esta perspectiva, quando aplicada como objetivo principal ou isoladamente, não 

permite que o aluno desfrute de um processo de ensino e aprendizagem amplo que possibilite o  
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desenvolvimento dos outros aspectos do ser humano, sendo que se for aplicada na escola apenas com 

esse intuito, perderia sua importância socioeducacional. 

Portanto, nos cinco estudos que foram encontrados e analisados, podemos observar uma 

preocupação quanto à aplicação da natação nas aulas escolares, e entre alguns dos estudos se propõem 

formas para que este esporte seja um conteúdo que possibilite aos alunos um processo ensino-

aprendizagem coerente e diversificado, não ficando preso somente a aspectos do esporte natação, mas  

aplicando-se e conceituando-se outras atividades aquáticas. A aplicação prática dos conteúdos nas 

pesquisas de Correia (2009) e de Almeida (2010) demonstraram que isso é possível, desde que todos 

os envolvidos no processo de aprendizagem dos alunos estejam dispostos e possuam os recursos 

necessários. 

 

Considerações Finais 

 

O meio líquido é uma opção a mais para a aplicação de conteúdos nas aulas de educação 

física, e a natação um dos esportes mais praticados no país. Sabe-se que nem toda escola comporta 

equipamentos para que estas aulas ocorram, mas será que, mesmo nas escolas que possuem a 

disposição a piscina, os professores estão aproveitando a chance de proporcionar aulas diferenciadas a 

seus alunos, dentro dos reais objetivos educacionais? 

Para que esta questão seja satisfeita, outras questões deveriam ser respondidas. Como 

aplicar uma aula de educação física tendo como conteúdo a natação seria um dos fatores principais. É 

importante a realização de estudos e pesquisas não apenas no âmbito teórico da pedagogia da natação, 

mas numa práxis que se volte aos objetivos educacionais, que possibilitem aos alunos vivências 

distintas daquelas as quais estão acostumados, podendo expressar suas experiências e sentimentos. 

A educação física na escola deve ser repensada na forma a qual seus conteúdos são 

aplicados, de modo a respeitar a integridade humana em suas mais diversas manifestações. Como esta 

área do conhecimento foi, durante muito tempo, renegada no que concerne a uma pedagogia com 

intuito do real aprendizado do indivíduo, sendo um mero instrumento para identificar atletas e voltado 

a ‘disciplinar’, faltou à educação física uma identidade no campo socioeducacional, sendo considerada 

apenas uma atividade complementar.  

Quanto à evolução histórica da natação, podemos observar que esta primeiramente esteve 

ligada as necessidades de sobrevivência humanas, sem aspectos competitivos. Apesar de já ter tido 

caráter educacional em algumas civilizações, a utilização da natação se propagou para fins militares e, 

posteriormente, para fins competitivos, sendo uma das atividades físicas mais difundidas na Inglaterra, 

em fins do século XIX, quando houve o surgimento de vários outros esportes.  

O ensino da natação foi influenciado por vários métodos de ensino criados através dos 

tempos, geralmente voltados no aperfeiçoamento de técnicas para a mecanização de movimentos. E 

ainda é predominante nas escolas de natação o sua metodologia baseada no chamado ensino 

tradicional, que fragmenta os movimentos e os coloca em uma sequência pedagógica, onde a 

totalidade biopsicossocial do aluno não é levada em consideração. Isto ocorre justamente por que a 

natação é muito visada como um esporte espetáculo, mas precisamos saber o que os alunos realmente 

procuram quando querem aprender a nadar. 

As propostas da inclusão da natação no ambiente educacional se pautam na possibilidade 

deste esporte ser um ótimo meio educacional, quando aplicado em uma abordagem crítica e 

considerando que é uma atividade que faz parte da cultura corporal de movimento. A escola, tendo em 

seu espaço físico, a piscina, pode proporcionar aos seus alunos uma ótima experiência educacional. As 

aulas de educação física são ideais para isso, e, através do meio líquido, pode-se, além de atingir os 

objetivos educacionais através da interação com a água, diversificar o conteúdo.  

A falta de atenção dada à natação voltada ao âmbito escolar deve-se justamente pela falta 

de identidade da natação como formador nas escolas de natação, que ainda insiste a no nado com 

movimentos ‘perfeitos’ e voltado a competições; o ensino da natação de clubes e academias deveria 

ser repensado na sua proposta pedagógica, pois cada ser humano tem suas necessidades e desejos. Se 

no ensino não formal a natação ainda carece de uma pedagogia que respeite as necessidades do aluno, 

as propostas da aplicação da natação como conteúdo na Educação Física escolar ainda são raros.  
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Neste estudo, foram analisados apenas cincos estudos referentes à natação no contexto 

escolar. Assim, há necessidade da pesquisa científica relacionada à pedagogia da natação, na tentativa 

de compreender a aprendizagem no seu aspecto mais amplo. 

Portanto, faz-se necessário um maior número de investigações não apenas no âmbito da 

metodologia do ensino da natação, mas também voltadas à verificação de como este conteúdo é 

aplicado no ensino formal, e quando não aplicado, quais os motivos para que isto ocorra. 
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