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OS CONTEÚDOS DA NATAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Thaís Mara de Carvalho1 

 
 

RESUMO 
 

 
A preocupação deste artigo é apresentar os conteúdos da natação nas aulas de Educação Física, 
tendo em vista que com a prática deste, trazem diversos benefícios para a saúde e não são, por 
muitos motivos, explorados pelos professores. Esses conteúdos da natação podem ser trabalhos 
através dos aspectos motor, sociológico e pedagógico. Foi realizado por meio de revisão de literatura, 
fontes de diferentes literaturas, como sites especializados, artigos científicos e livros, buscando 
enfatizar os benefícios e conteúdos da natação. Conclui-se que realmente é importante a prática da 
natação nas escolas, pois proporciona vários benefícios aos alunos e valorizar a busca de uma 
melhor qualidade de vida. 
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Introdução 

 
 

O presente artigo tem como tema a natação nas aulas de Educação Física, 

principalmente os conteúdos que podem ser trabalhados e os benefícios que ela 

oferece.  

Assim, de acordo com o citado acima, construiu-se o questionamento que 

nortea este artigo:  

- Os conteúdos ministrados nas aulas de Educação Física estão relacionados 

aos benefícios que a prática da natação pode proporcionar aos alunos?  

A natação é o esporte que pratica o ato de nadar e é uma atividade executada 

no mundo inteiro e é acessível a todos os gêneros de pessoas e idade.   É 

considerada uma atividade completa, que quando bem realizada traz inúmeros 

benefícios ao corpo humano.  

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

aumenta a resistência muscular, possibilita a perda de peso (gordura), ganho de 

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

ansiedade, o estresse, além de ser relaxante e divertida. 

 
                                                        
1 Graduanda de Licenciatura em Educação Física, 7º período. Instituto de Ensino Superior “Presidente Tancredo 

de Almeida Neves” – IPTAN. 



 

De acordo com Morés (2011, p. 120): 
 
Hoje o crescente interesse pelas atividades aquáticas está intimamente 
ligado aos seus benefícios fisiológicos, terapêuticos e utilitários, devido à 
necessidade e a segurança de saber nadar principalmente para crianças e 
consequentemente devido à aplicabilidade dos exercícios aquáticos para 
todas as idades e biótipos físicos [...]. 

 
 

Existem muitas possibilidades de atividades na água e muitos estudos 

apontam a mesma como uma ótima opção para a socialização, pois através do 

lúdico e da recreação pode-se abordar os aspectos: motor, sociológico e 

pedagógico. 

Porém nas aulas de Educação Física, a natação ainda não é um conteúdo 

muito explorado, pois a maioria das escolas não tem espaço apropriado e/ou 

recursos humanos bem preparados. 

Nestas circunstâncias, o objetivo primordial desse artigo é mostrar os 

conteúdos que podem ser trabalhados nas aulas de natação na Educação Física, e 

que realmente podem trazer muitos benefícios com a sua prática.  

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

revisão de literatura. Onde serão adquiridas fontes de diferentes literaturas, como: 

sites especializados, artigos científicos e livros.  

 

 
Desenvolvimento  
 

 

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 

e 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 encontra 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 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 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 nas 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 traduzindo fica: "O nadador ou a 

arte de nadar, um diálogo festivo e divertido de ler". 

De acordo como Navarro (apud SAAVEDRA; ESCALANTE; RODRÍGUEZ,  

2003, s.p):  

 
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 (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. 

Por muitos anos, a Educação Física Escolar no Brasil, era apenas uma 

atividade complementar, sendo que seus objetivos eram militares, higienistas e 

desempenho esportivo. Apenas em 1851 ela foi oficializada como disciplina no 

ensino formal. E segundo Marinho (apud MENDONÇA; BORGES, 2011, s.p), “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.”. 

A Educação Física passou por muitas transformações e de acordo com o 

Brasil - PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais, 2000), a natação é sim um 

conteúdo a ser abordado nas escolas, pois a mesma se encaixa no terceiro bloco, 

que é dos esportes, lutas, jogos e ginástica. Porém a realidade é outra, pois muitas 

vezes os professores ficam apenas nos quatro esportes tradicionais e esquecem dos 

demais conteúdos que devem e podem ser explorados, e até mesmo pelo fato das 

escolas não terem estrutura e a falta de recursos humanos. 

A natação ainda é muito explorada em clubes e academias, onde ficam no 

aprendizado perfeito dos quatro nado, de forma competitiva e sem significado neste 

aprendizado.   

E para Mendonça e Borges (2011, s.p.):  

 
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. 

 
 

Apesar da evolução pela qual a Educação Física passou, é necessário que o 

professor saiba abordar os conteúdos relacionados à natação, conduzindo-os da 

melhor maneira possível. De acordo com a realidade de nossas escolas a natação 

não é oferecida em muitas escolas e onde é ofertada, são poucos os profissionais 

que a utilizam como atividade física. É necessário que o profissional de educação 

física tenha condições de adaptar os alunos no meio líquido, podendo trabalhar de 

forma lúdica e recreativa, abordando os aspectos: motor, sociológico e pedagógico. 

Segundo Morés (2011), a forma lúdica na natação escolar é importante para o 

desenvolvimento do aluno com individuo independente nas suas atividades, e a 

recreação para o crescimento da criança e do ser humano, porque os momentos de 

lazer são importantes para o equilíbrio físico-mental. 



 

No aspecto motor, busca-se de alcançar o desenvolvimento motor do aluno, 

ou seja, trabalhar a coordenação dos movimentos. Pois é um processo na vida do 

ser humano, onde acontece a adaptação e aperfeiçoamento dos movimentos.  

Para Pereira (2009), a natação possibilita ao aluno a exploração dos 

movimentos e por meio das atividades motoras ajuda na formação do esquema 

corporal. Essas atividades motoras ajudam no desenvolvimento e gradativamente 

vai acontecendo uma evolução das atividades e dos desenvolvimentos.  

Ainda de acordo com Pereira (2009, p.17): 

 
A atividade motora evolui dos movimentos simples para movimentos mais 
complexos devido a um processo de desenvolvimento do tônus muscular e 
de criação de novas ligações neurológicas. Os movimentos complexos 
podem ser de três tipos, existindo um conjunto de movimentos intencionais 
que podem servir para aumentar o conhecimento (consciência) individual do 
envolvimento, manipular esse envolvimento ou, ainda, para comunicação.  

 

 

Os aspectos sociológicos referem-se à maneira de associar e recriar uma 

experiência, e é através das brincadeiras. Essas brincadeiras são fundamentais na 

interação e no conhecimento, além de serem educativas, já que por meio dessas 

que os alunos vão aprendendo e desenvolvendo os conhecimentos.  

As brincadeiras nas aulas de natação são fundamentais, pois através desse 

processo a aula fica mais desafiadora e interessante para os alunos; também têm 

que ser criativa, para que o aluno interaja, participe e tenha prazer em praticar 

(MORÉS, 2011).  

Já os aspectos pedagógicos, voltados para clubes e academias, são os 

extras-escolares/curriculares. Em relação a este aspecto da natação, não se 

identifica muitas propostas pedagógicas e/ou estudos na Educação Física. 

A natação como proposta pedagógica, deve respeitar a individualidade, o 

ritmo, as limitações para se alcançar o aprendizado do aluno. Segundo Fernandes et 

al (2002, apud MENDONÇA; BORGES, 2011), cada aluno tem uma experiência, 

então é importante avaliar as dificuldades e necessidades, para que se possa 

encontrar um método específico e adequado para cada um.  

Dentro do ensino pedagógico podemos trabalhar a adaptação ao meio líquido, 

a respiração, a flutuação e depois os quatro estilos de nado. De forma que os alunos 

estabeleçam uma relação “segura” e confiante na água, sabendo o ciclo respiratório 



 

e a preparação para respirar dentro d’água, adquirindo capacidade de flutuar, para 

assim aprender as técnicas dos quatro nados.  

Os três aspectos motor, sociológico e pedagógico estão interligados e têm um 

vínculo entre eles, que se bem trabalhados podem proporcionar vários benefícios. 

Pois, a natação é considerada uma atividade completa, que quando bem realizada e 

praticada traz inúmeros benefícios os seres humanos. 

A natação pode proporcionar muitos benefícios que estão relacionados a 

diferentes áreas, tais como: física, fisiológico, cognitivo, psicomotor, social, afetivo e 

emocional. E de acordo com Tahara et al (2006, apud OLIVEIRA et al, 2013, p. 121):  

 
Há inúmeros benefícios que a natação proporciona, no que diz respeito aos 
aspectos físico, há mais facilidade em realizas os movimentos porque não 
há impacto nas articulações e tendões, estimulando toda musculatura, com 
benefícios no sistema respiratório e cardiovascular, recuperando e 
prevenindo doenças, nos aspectos psicológicos há uma elevação da auto 
estima, diminuindo o stress, disposição para demais atividades, no aspecto 
social melhora a relação interpessoal e aumento dos círculos de amizade, 
compartilhando experiências e ideias. 

 
Ainda segundo Marin (2004, s.p.), 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: 

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

condicionamento físico e ganho de massa muscular entre outros.  

Segundo Oliveira et al (2013, p. 112): 

 



 

Movimenta todos os músculos e articulações do corpo, e proporciona 
benefícios físicos, orgânicos, sociais, terapêuticos e recreativos. Como os 
exercícios respiratórios, traz diversos benefícios, pois aumenta o débito 
cardíaco em relação ao nível basal; aumenta o fluxo sanguíneo através 
dos músculos ativos, eleva-se a pressão arterial e venosa; assim estimula-
se o metabolismo geral do organismo. Ocorre um aumento imediato da 
frequência respiratória ao se iniciar um exercício, com estimulação do 
metabolismo geral do corpo.  

 
Tendo em vista os inúmeros benefícios proporcionados pela prática da 

natação, fica difícil negar que a mesma seja uma ótima atividade benéfica para os 

seres humanos e que é um conteúdo importante a ser trabalhado nas aulas de 

Educação Física. 

 
 
Conclusão  

 
 

Diante do trabalho realizado, pode-se afirmar que a natação é uma ótima 

atividade para o desenvolvimento do corpo humano. A natação como conteúdo da 

Educação Física é comtemplada nos PCN’s, e não é explorado nas escolas, por 

diversos motivos. Motivos estes que vão desde a falta de espaço adequado à falta 

de profissionais capacitados. É importante ressaltar aos profissionais que, quando 

se trabalha corretamente os aspectos motor, sociológico e pedagógico a natação 

pode proporcionar inúmeros benefícios aos alunos. 

Neste sentido conclui-se que é de grande importância a prática da natação 

nas escolas, como conteúdo das aulas de Educação Física, pois seus benefícios 

proporcionam melhor qualidade de vida e contribuem para o desenvolvimento do 

aluno. 
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