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RESUMO 
 

O presente artigo tem como tema A natação para a Terceira Idade e seu objetivo é o de enfatizar a 
importância desta atividade física e seus benefícios da natação para esse público. A natação é uma 
atividade física praticada no mundo inteiro e é acessível a todos os gêneros de pessoas e idade. O 
envelhecimento traz para o ser humano muitas transformações que afetam diretamente o convívio social, 
o desempenho físico e fica mais propício às doenças. Para este público da Terceira Idade, a natação é 
considerada uma ótima atividade física, pois proporciona melhorias nos aspectos fisiológicos, 
psicológicos e sociais, viabilizando assim, qualidade de vida. Assim, como toda atividade física, a prática 
da natação para a Terceira Idade deve ser acompanhada por um profissional responsável e que se 
atente às necessidades/possibilidades de seu aluno. Para esta prática faz-se necessário à avaliação e 
liberação de um médico, ou seja, um atestado médico. Este artigo foi realizado por meio de revisão de 
literatura, e para tal, foram utilizadas diferentes fontes de pesquisas, como: sites especializados, artigos 
científicos, livros e trabalhos desenvolvidos por vários autores. Conclui-se que a prática da natação é 
importante para o público da Terceira Idade, pois exercita o corpo, a mente e a alma, acarretando melhor 
qualidade de vida e contribuindo para o desenvolvimento de uma vida mais ativa e saudável.  
 

Palavras- chave: Natação. Atividade Física. Terceira Idade. Benefícios.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo tem como tema “A natação para a Terceira Idade”, enfatizando 

principalmente a importância de atividade física e os benefícios da natação para esse 

público.  

 A natação é uma atividade praticada no mundo inteiro e é acessível a todos os 

gêneros de pessoas e idade. Considerada uma atividade completa, quando bem 

praticada traz inúmeros benefícios ao corpo humano.  

 O grande interesse pelas atividades aquáticas para todas as idades e biótipos 

físicos, está diretamente ligado aos benefícios fisiológicos, terapêuticos e utilitários (1).  

 Além da natação estar relacionada ao bem estar e à saúde, a natação também 

aumenta a resistência muscula, possibilita a perda de peso (gordura), auxilia no ganho 

de massa muscular, evita risco de lesão, melhora o condicionamento, diminui a 

ansiedade, o estresse e outros, além disso é relaxante e  divertido. Sendo que, para 

cada idade tem seus benefícios e na prática, tem-se que respeitar o limite e ritmo de 

cada um.  

 Para a prática da natação não existem limites de idade. Porém, se uma pessoa 

da Terceira Idade quiser praticá-la é preciso um acompanhamento médico regular e 

com os cuidados que seu estado exija, para que possam executar a atividade e 

sentirem-se capazes.  



Nestas circunstâncias, o objetivo primordial desse artigo é mostrar a importância 

que a atividade física traz para a Terceira Idade e os benefícios que a natação pode 

proporcionar.  

 Para alcançar o objetivo proposto, este artigo será realizado por meio de revisão 

de literatura, e para tal, serão utilizadas diferentes fontes de pesquisas, como: sites 

especializados, artigos científicos, livros e vários trabalhos desenvolvidos por vários 

diferentes autores.  

 A seguir, serão abordados de forma inicial alguns princípios como: a história da 

natação, a importância da atividade física na Terceira Idade e os benefícios da natação 

para a Terceira Idade.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Cada vez mais a natação vem se desenvolvendo em nossa sociedade. Sendo 

um dos esportes mais antigos, pois o homem se divertia, caçava e sobrevivia através 

da natação (2).  

 A história da natação é bastante antiga, desde a pré-história, período em que o 

homem a usava para garantir a sua sobrevivência, tanto para fugir de algum perigo, 

como para a busca de alimentos. Porém, os primeiros registros relacionados à natação 

são encontrados no Egito, nos anos 5.000 a.C., representados nas pinturas da Rocha 

de Gilf Kebir. Esta pintura foi encontrada no planalto que tem o nome de Gilf Kebir, que 

significa “grande barreira”, conhecido pela beleza acidentada.  

 Já na Grécia e em Roma, não se encontram registros da natação como uma 

forma de sobrevivência e se apresenta como uma forma de treinamento militar e de 

educação dos gregos e romanos, que além de saberem ler, nadar também era 

considerado uma forma de educação. Sendo que na Grécia, a natação tinha grande 

valor e elevado conceito e em Roma, era vista como requinte social.  

 Na Idade Média, época em que o corpo humano era muito conservado, houve 

uma queda pelo interesse da natação, pelo fato do mesmo ficar muito exposto na 

prática deste esporte. Porém, no norte da Europa, os países viam a natação como uma 

atividade que trazia muitos benefícios. Devido à “ignorância” e a falta de conhecimento 



dos benefícios da natação na Idade Média, a mesma passou por um período de 

rejeição. Com o Renascimento, a natação ressurge e passa a ser considerada uma 

matéria adequada dentro das atividades físicas.  

Após estes períodos, surgem os primeiros livros relacionados à natação, como o 

do alemão Nichloas Wymman com o título "Colymbetes, Sive de arti natandis dialogus 

et festivus et iucundus lectu", que significa após traduzido: "O nadador ou a arte de 

nadar, um diálogo festivo e divertido de ler". 

De acordo como Navarro*1 (3), em 1978: 

 

Este livro, escrito em latim, é considerado o primeiro documento integralmente 
dedicado à natação. A primeira referência em espanhol, não aparece até o ano 
1848, obra anônima que consiste numa recopilação de artigos do livro do autor 
francês THEVENOT publicado em 1696. 

 

A natação atinge seu auge na Inglaterra no século XIX; onde teve a construção 

da primeira piscina coberta, no ano de 1828 e em 1837 aconteceu a primeira 

competição organizada da história. Com o surgimento de competições, surgiram as 

regras e a primeira federação de clubes em 1874, reconhecendo assim, a natação, 

como um esporte competitivo. 

Em nosso país, além de ser uma das atividades mais praticadas, era 

fundamental para os índios como sobrevivência e uma prática esportiva no meio militar. 

Como esporte competitivo, a natação no Brasil, surgiu em 1897 no dia 31 de junho, 

quando alguns clubes do Rio de Janeiro (Botafogo, Gragoatá, Icaraí e Flamengo), 

fundaram a União de Regatas Fluminense. No ano seguinte, foi realizado o primeiro 

campeonato brasileiro e os esportes e competições no Brasil foram dirigidos pela 

Confederação Brasileira de Desportos. 

Relacionado à importância da saúde na Terceira Idade o envelhecimento traz 

consigo inúmeras transformações no corpo do ser humano; que além de proporcionar 

uma vida menos ativa e mais propicia à diversas doenças,  a diminuição do 

desempenho físico chama atenção. Isto porque, nesta faixa etária o organismo já não 

responde como antes, o corpo não é mais tão flexível e os movimentos não são tão 

                                            
*

1
 Navarro, F. Pedagogia da natação. Miñón: Valladolid; 1978

 
 apud (3).

 

 



ágeis. As articulações reduzem o percentual de mobilidade e elasticidade, a 

osteoporose (lesões degenerativas) transforma o osso para um estado esponjoso e no 

sistema cardiovascular, o coração diminui sua capacidade e a pressão se eleva, 

diminuindo a circulação sanguínea. Tudo isso proporciona aos indivíduos da Terceira 

Idade uma reserva funcional tão baixa que as atividades cotidianas consideradas 

fáceis, tornam-se difíceis.  

A independência funcional de idosos está diretamente ligada à diminuição da 

força muscular e o sedentarismo pode assustar se comparado com as consequências 

para a saúde. 

  Estudos indicam que a força aumentada e hipertrofia muscular, causam um 

impacto substancial nas atividades diárias e funcionais da vida de um idoso, protegendo 

contra lesões e também contra o progresso de doenças crônicas degenerativas, 

aumentando a expectativa de vida, melhorando o estado de saúde do indivíduo, 

fazendo do exercício um importante aliado para a promoção da saúde. 

Por isso, é imprescindível que qualquer atividade seja orientada por um 

profissional responsável e competente, que respeite e observe o limite do seu cliente. 

O profissional precisa realizar aulas que vão ao encontro das expectativas, 

necessidades e capacidades do público da Terceira Idade; as mudanças estruturais no 

processo de envelhecimento; as consequências sociais e psicológicas; a intensidade do 

esforço adequado para esse público; e também os benefícios para a saúde e qualidade 

de vida (2). 

Dentre tantas opções de atividades físicas, o ideal é que o idoso escolha aquela 

que possa executar exercícios que lhe agradem e motive, gerando bem estar e 

qualidade de vida; seja ela a musculação, a yoga, o pilates, a caminhada, a natação, 

etc. Pois, a prática regular de atividade física de maneira adequada às necessidades e 

realidade física, psicológica e social do idoso, pode significar a diferença entre uma vida 

autônoma ou não (4). 

Com diversas possibilidades de atividades físicas a ser praticada/escolhida pelo 

público da Terceira Idade, a natação é um ótimo exercício, pois é considerada pelos 

grandes autores uma atividade completa que, quando bem realizada e praticada trás 

inúmeros benefícios, oferecendo melhor qualidade de vida em todos os aspectos.  



A natação pode proporcionar muitos benefícios que estão relacionados a 

diferentes áreas, tais como: fisiológico, psicológico e social. O aspecto fisiológico 

melhora a glicemia e o sono. Já o psicológico, diminui o estresse e a ansiedade, além 

de melhorar o humor. E o social, está ligado a inclusão social e cultural (2). 

Existem inúmeros benefícios que a natação pode proporcionar aos seus 

praticantes, independente da idade. Em relação aos aspectos físicos, devido a não 

existência de impactos nas articulações e tendões há mais facilidade em realizar seus 

movimentos, proporcionando maior estímulo para toda a musculatura, com ênfase nos 

benefícios ofertados pelo sistema respiratório e cardiovascular, prevenindo e 

recuperando doenças. 

Segundo Marin (5), em 2004, além da natação estar relacionada ao bem estar e 

à saúde, proporciona benefícios como: 

 
 Contribuir ao desenvolvimento as capacidades físicas básicas (força, 

velocidade, resistência e flexibilidade) de acordo à idade dos alunos.  

 Idem em relação às qualidades motrizes: coordenação, equilíbrio, agilidade e 
habilidades básicas.  

 Favorecer o correto e harmônico desenvolvimento motor dos alunos.  

 Conseguir melhoras em diversos parâmetros e elementos de organismo: 
construção muscular, configuração e mobilidade osteoarticular, 
engrossamento de tendões, aumento de reservas energéticas, melhora da 
resposta cardiovascular ao exercício (melhora a circulação sanguínea e das 
funções pulmonares)...  

 Desenvolvimento das funções intelectuais: análise, entendimento, decisão, 
memória.  

 Melhora dos aspectos volitivos: esforço, vontade, constância.  

 Desenvolvimento das capacidades psico-motrizes: lateralidade, ritmo, 
percepção espacial e temporária, desenvolvimento do próprio esquema 
corporal, relaxação, etc.  

 
A natação é uma atividade que contribui muito para o desenvolvimento do ser 

humano e além desses benefícios citados, oferece outras vantagens, como: melhoria 

da postura, perda de peso, estímulo ao processo digestivo, melhora o condicionamento 

físico, ganho de massa muscular entre outros.  

A prática da natação é responsável por movimentar todos os músculos e 

articulações do corpo, proporcionando benefícios físicos, orgânicos, sociais, 

terapêuticos e recreativos. Nesta prática é importante manter uma boa respiração,  pois 

permite o aumento imediato da frequência respiratória e cardíaca ao se iniciar um 



exercício, com estimulo do metabolismo geral do corpo proporcionando elevação dos 

benefícios adquiridos. (6)  

Com inúmeros benefícios comprovados através da prática da natação, fica 

difícil negar que a mesma seja uma atividade benéfica para os seres humanos e uma 

prática importante para o público da Terceira Idade.  

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com o trabalho realizado, constatou-se que as atividades físicas são 

importantes para o público da Terceira Idade, dentre estas a natação é uma das mais 

indicadas para os idosos, pois proporciona diversos benefícios físicos, sociais e 

psíquicos. Esta prática deve ser acompanhada/direcionada por um profissional 

capacitado e consciente para se alcançar todos os benefícios a ela relacionados. 

Ressaltando que a natação pode ser praticada pelo público da Terceira Idade 

com acompanhamento de um profissional qualificado e médico regular, e com os 

cuidados que seu estado exigir e sempre pedir atestados médicos atualizados. 

Concluímos que a prática da natação é importante para o público da Terceira 

Idade, pois exercita o corpo e a mente, acarretando melhor qualidade de vida e 

contribuindo para o desenvolvimento de uma vida mais ativa e saudável. 
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