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INTRODUÇÃO

A cada dia, percebe-se o aumento do número de pessoas que possuem
algum tipo de deficiência se envolvendo em diversas formas de atividades físicas
e esportivas, considerando os inúmeros benefícios possibilitados pela prática
dessas atividades na recuperação das habilidades motoras e, também, pelo bem-
estar que elas proporcionam (LAVOLE et al., 1992 apud TSUTSUMI, 2004).
Segundo Costa (2002 apud TSUTSUMI, 2004) a exclusão desses indivíduos da
prática de atividades físicas ou do esporte pode levar à diminuição da aptidão
física, da eficiência dos movimentos executados e da socialização.

Os dados divulgados pelo IBGE no Censo de 2000 revelam um aumento
na população total de deficientes no Brasil, registrando cerca de 14,5% da po-
pulação com alguma forma de deficiência, isto é, aproximadamente 24,5 mi-
lhões de brasileiros.

As pessoas com deficiência, por muito tempo, viveram em situação de
total exclusão social, processo tão antigo quanto à socialização do homem, pois
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desde os primórdios da sociedade as pessoas com algum tipo de necessidade
especial são inabilitadas, marginalizadas, vivem sem respeito, sem direitos e
sem liberdade (MACIEL, 2003). Durante um longo período, a deficiência foi
considerada como vingança dos deuses, como algo impuro, obra dos maus espí-
ritos, abominações do corpo e pecado, o que explica, nas civilizações antigas e
até mesmo em algumas sociedades tribais da atualidade, a comum eliminação
dos indivíduos que nascem com alguma deficiência (FERREIRA; GUIMARÃES,
2003).

Nos últimos anos essa realidade vem sendo modificada através da tenta-
tiva de implementação da inclusão social, que objetiva resgatar o respeito hu-
mano e a dignidade para possibilitar o desenvolvimento pleno das pessoas com
necessidades especiais (MACIEL, 2003). Nesse sentido e de acordo com Alves e
Duarte (2005), o processo de inclusão social objetiva construir uma sociedade
capaz de promover a participação concreta das pessoas com necessidades especi-
ais, defendendo o oferecimento das condições necessárias para que todos possu-
am a oportunidade de serem agentes dentro do contexto em que estão inseri-
dos.

Embora o discurso acerca da inclusão esteja sendo difundido e defendido
em vários segmentos da sociedade, principalmente no que se refere à defesa da
pessoa deficiente (LUZ, 2003; CRUZ, 2005), ainda se verifica uma dificuldade
para se efetivarem suas proposições e ações, o que gera a necessidade transfor-
mar práticas sociais, muitas vezes, excludentes e discriminatórias.

De acordo com Carmo (1991 apud SANTOS et al., 2006) os indivíduos
que apresentam algum tipo de deficiência necessitam se envolver em práticas
esportivas e de lazer da mesma maneira que as pessoas consideradas normais.
Contudo, observa-se que o esporte praticado pelas pessoas com deficiência tam-
bém tem apresentado caráter excessivamente técnico, mesmo quando pratica-
do por crianças. Segundo Barros (1993 apud BRAZUNA; CASTRO, 2001), no
esporte de alto nível há a busca do rendimento máximo do ser humano atleta, o
que o torna excludente, oferecendo oportunidades a um número mínimo de
pessoas deficientes envolvidas. Os treinadores que trabalham com deficientes se
envolvem pouco na defesa do esporte inclusivo, o que pode ser devido ao des-
crédito na mudança do modelo excludente do esporte, em que as modalidades
são praticadas em locais segregados e o nível técnico exigido muitas vezes não é
compatível com o dos deficientes (LUZ, 2003).

Por suas características peculiares, Luz (2003) e Souza (1999) destacam
que a natação é uma das atividades mais adequadas para se efetivar o processo
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de inclusão social de pessoas deficientes, inclusive crianças, no esporte. Não
obstante, no ensino-aprendizagem da natação, também tem sido destacada ul-
timamente a preocupação excessiva com a busca da excelência técnica individu-
al, em cada estilo formal de execução (Crawl, Costas, Borboleta e Peito), mesmo
quando ensinada às crianças (CATTEAU; GAROFF, 1990; ZULLIETTI;
SOUSA, 2002; FREIRE; SCHWARTZ, 2005a; FERNANDES; COSTA, 2006;
MOISÉS, 2005). O que predomina no ensino-aprendizagem é a alta intensida-
de dos exercícios para adquirir a técnica perfeita, não considerando as etapas do
desenvolvimento infantil durante este processo (SANTOS, 1996; XAVIER FI-
LHO; MANOEL, 2002; MANOEL, 1995 apud FREIDENHEIM; GAMA;
CARRACEDO, 2003).

No que se refere à natação praticada por crianças com alguma deficiên-
cia, é necessário ter o entendimento de que o meio aquático é um local para
vivências corporais e experiências motoras. Além disso, constitui-se um meio
favorável para a integração das deficientes com as não-deficientes, o que
consequentemente fortalece o rompimento de barreiras socioculturais
(PENAFORT, 2001).

De forma geral, ao se fazer um resgate histórico dos métodos emprega-
dos no processo de ensino-aprendizagem da natação, evidenciam-se dois aspec-
tos principais: 1) a redução do conceito de nadar às técnicas dos estilos formais
da natação e a preocupação com o aprendizado por simples repetição de gestos
motores, e; 2) a conduta disciplinar tradicional do processo de treinamento de
uma modalidade esportiva.

Assim, este trabalho tem o objetivo de revisar as características das
metodologias empregadas no ensino-aprendizado da natação convencional e da
natação adaptada, principalmente em produções nacionais, abordando sistema-
ticamente seus objetos de ensino, objetivos de ensino-aprendizagem, conteú-
dos, matriz teórico-metodológica, estratégias de ensino e formas de avaliação.
A partir disso, é proposto um conjunto de orientações para auxiliar o planeja-
mento do processo de ensino-aprendizagem da habilidade de nadar para um
grupo misto de crianças, na perspectiva da inclusão social.

DISCUSSÕES RECURSIVAS, PORÉM AINDA LATENTES SOBRE
ENSINO-APRENDIZADO DA NATAÇÃO

Ao fazer uma análise histórica dos métodos de ensino empregados na
natação, observa-se o pioneirismo dos militares no ensino sistemático dessa
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modalidade esportiva (SANTOS, 1996), momento no qual a prática da mesma
passou a exigir uma conduta disciplinar (PEREIRA, 2001). Ainda de acordo
com Santos (1996), a herança militarista sustenta uma pedagogia na qual a
aprendizagem da natação é realizada através de métodos mecânicos sem ter
uma preocupação com as fases do desenvolvimento neuro-motor da criança.
Esse modelo de ensino é baseado na cópia de movimentos técnicos, caracteri-
zando-o como mecanicista e detalhista (PEREIRA, 2001; FUGITA, 2003; LUZ,
2003; BONACELLI, 2004; LIMA, 1999 apud BRITO, 2005; MOISÉS, 2005;
FERNANDES; COSTA, 2006). Além disso, a aula dentro da perspectiva mili-
tarista é comandada, na maioria das vezes, por uma voz agressiva e autoritária
(SANTOS, 1996).

Ainda hoje existem professores de natação que adotam essa metodologia
de ensino que Machado já denunciava em 1978 e isto persiste, seja por falta de
conhecimento ou por tradicionalismo. Ainda de acordo com esse autor, é perce-
bido que muitos erros cometidos nas primeiras tentativas de ensino dessa mo-
dalidade subsistem nos dias atuais, como se fossem leis para alguns professores
seguirem (MACHADO, 1978). Isso demonstra que muitos professores de na-
tação não ampliam sua prática pedagógica e insistem em seguir métodos total-
mente ultrapassados.

Para Escobar (1985) a natação deve promover a liberdade de movimento,
a criatividade, a espontaneidade e não permitir que a mecanização e a raciona-
lização do movimento inibam esses aspectos, bem como seu sentido e significa-
ção. De acordo com Bonacelli (2004), a importância do contato do corpo com a
água reside no prazer que ele proporciona, podendo influenciar nas relações do
sujeito com o mundo.

De acordo com Santiago e Tahara (2007), o professor de natação que
atualmente insiste em limitar a sua prática pedagógica apenas ao ensino dos
quatro estilos formais de execução e não procura a diversificação de conheci-
mentos, não tem a noção da riqueza que o ato humano de nadar pode proporci-
onar às crianças. É necessário que os professores percebam que têm uma grande
parcela de responsabilidade na escolha das estratégias de ensino, as quais po-
dem se constituir em experiências positivas ou negativas para seus alunos, pois
a compreensão do meio aquático pelo aprendiz depende também do método de
ensino que o professor adota. Um comportamento altamente técnico pode ser
mecanizado e, desprovido de significado para o aluno (FUGITA, 2003).

Para Damasceno (1997) não é mais admissível que a natação permaneça
reduzida a esse conceito puramente mecanicista no qual a sua prática vise ape-
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nas desempenhos imediatos. Por isso algumas propostas pedagógicas mais cons-
cientes e motivadoras estão surgindo no âmbito da natação infantil, sustentadas
não só pela visão tecnicista, mas sim na aprendizagem social e mediada por
elementos culturais dentro de uma perspectiva lúdica, na qual o ensino da habi-
lidade de nadar e das técnicas da natação sejam feitos de forma prazerosa, privi-
legiando a criatividade, a espontaneidade e a afetividade, buscando o desenvol-
vimento mais integral do ser humano (FREIRE; SCHWARTZ, 2006). A
ludicidade no meio líquido é o novo olhar sobre a prática pedagógica da natação
(SANTIAGO; TAHARA, 2007).

Nos dias atuais a natação como prática voltada para a pessoa com defici-
ência deve ser utilizada como meio de ação mais global, ou seja, um dos instru-
mentos pedagógicos que permite que o deficiente conheça a si mesmo e se
aceite, ajustando sua conduta às exigências do meio social (ESCOBAR, 1985).

 Para Strohkendl (1986 apud SOUZA, 1994) a aprendizagem da natação
para os deficientes é entendida como experiências no meio líquido, permitindo
adaptações das funções vegetativas do corpo, do esquema corporal, dos movi-
mentos voluntários, além da redução dos temores como medo e estresse. Escobar
(1985) situa o processo de ensino-aprendizagem da natação na perspectiva es-
trutural-funcional visto que o princípio vital será favorecer a organização das
estruturas através de situações problemas que propiciem a sua funcionalidade.
Essa visão estrutural-funcional proverá consequências educativas para as pesso-
as deficientes e as ditas normais.

Segundo Escobar (1985), a metodologia de ensino da natação não deve
ser baseada em listas de exercícios formulados e sequências de movimentos, e
sim em solução de problemas e em situações que permitam a espontaneidade
de cada grupo de alunos. Outro fator importante no ensino às pessoas com
algum tipo de deficiência é que o professor não exija e nem cobre resultados
imediatos dos alunos, já que essa cobrança pode fazer com que o aluno fique
estressado e diminua seu rendimento. Portanto, o professor precisa adaptar os
procedimentos, técnicas e recursos à capacidade peculiar de cada aluno, seja nos
programas de curto ou longo prazo.

A problemática da pedagogia da natação também é enfatizada às pessoas
com deficiência (BRITO, 2005) e, portanto, faz-se necessário uma discussão
que contemple a possibilidade do nadar pelos deficientes tendo uma pedagogia
de ensino-aprendizagem compatível com as potencialidades e limitações im-
postas por cada deficiência. Por isso os trechos seguintes abordarão acerca das
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estratégias metodológicas para o ensino da natação para pessoas com deficiên-
cia e as peculiaridades em cada tipo de deficiência.

O ensino-aprendizado da natação aplicada às pessoas com vários tipos de
deficiência é um processo valioso de vivências e desafios no meio aquático, tanto
para os alunos quanto para os professores (ESCOBAR, 1985; CATTEAU;
GAROFF, 1990; VELASCO, 1997). As atividades realizadas na piscina permi-
tem que os alunos, principalmente os alunos deficientes, movimentem-se livre-
mente, explorem o meio líquido e vivenciem experiências motoras desconheci-
das (ADAMS et al., 1985 apud PENAFORT, 2001).

PROPOSTA PARA O ENSINO-APRENDIZADO DA NATAÇÃO NA
PERSPECTIVA DA INCLUSÃO

As características motoras, cognitivas e afetivas das crianças com defici-
ência exigem adaptações em todo o processo de ensino-aprendizagem, as quais
vão desde a metodologia, estratégias de ensino e materiais utilizados às atitudes
do próprio professor. Pode-se reconhecer um conjunto de situações-problema
atrelado ao ensino-aprendizado da natação na perspectiva da inclusão e que
precisam ser considerados: como ministrar aulas de natação para crianças defi-
cientes? Como ministrar aulas para um grupo misto de crianças (as ditas nor-
mais juntamente com aquelas com deficiência) em uma mesma turma? Como
estimular o aprendizado e desenvolvimento da habilidade de nadar sem restrin-
gir a sua prática a uma abordagem técnico/esportiva?

Esses aspectos aliam-se a ainda evidente escassez de referências na litera-
tura sobre um ensino da natação na perspectiva da inclusão social. São recorren-
tes os textos em que há a consideração segmentada da natação com sua prática
voltada para o desempenho atlético. A partir da análise feita das características
das metodologias empregadas no processo de ensino-aprendizagem da natação
convencional e adaptada e a partir das contribuições das leituras de textos sobre
inclusão social e Educação Física e esporte adaptado, foram sistematizados al-
guns princípios considerados adequados para a elaboração de estratégias inclu-
sivas para o ensino/desenvolvimento da habilidade de nadar para crianças (as
ditas normais juntamente com as com deficiência), com o objetivo de possibili-
tar às mesmas um aprendizado que supere o modelo desportivo da natação e
permita um nadar diversificado, lúdico, criativo, independente, com respeito às
diferenças e sem objetivar apenas a execução da técnica perfeita dos estilos for-
mais da natação.
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Para se pensar na elaboração de orientações para o ensino-aprendizagem
da habilidade de nadar para crianças, alguns princípios fundamentados em co-
nhecimentos teóricos são importantes. Nesse sentido, e com base nas contribui-
ções dos trabalhos revisados esses princípios são: 1) objeto de ensino; 2) diretri-
zes fundamentais para o ensino; 3) objetivo de ensino; 4) opção teórico-
metodológica; 5) estratégias de ensino; 6) conteúdos e; 7) avaliação. No caso
específico da proposta inclusiva defendida nesse trabalho, discorre-se a seguir
sobre os princípios supracitados.

1) No que se refere ao objeto de ensino, tem-se a habilidade de nadar, que
é entendida como o conjunto de diversas experiências corporais vivenciadas no
meio líquido que resultam em locomoção autônoma, livre, segura e prazerosa
com um bom equilíbrio (estático e/ou dinâmico) e controle da dinâmica respira-
tória. Os conhecimentos acerca da sequência do desenvolvimento motor aquá-
tico podem subsidiar a estruturação adequada das aulas por levarem em consi-
deração as fases de desenvolvimento da habilidade de nadar, as quais já foram
descritas anteriormente por Xavier Filho e Manoel (2002).

2) As diretrizes fundamentais para o ensino nessa proposta versam sobre
a consideração do sujeito aprendiz, o espaço da aula, características das ativida-
des desenvolvidas, a postura do professor, a utilização de equipamentos de
flutuação e a organização dos alunos e das atividades por níveis de aprendizado/
desenvolvimento.

Assim, o sujeito aprendiz é considerado sob a perspectiva de sua totalida-
de e, por isso, a sistematização dos programas de ensino do nadar deve levar em
consideração aspectos referentes aos três domínios do comportamento que são
o motor, o socioafetivo e o cognitivo, como também pontuam Freudenheim,
Gama e Carracedo (2003) e, anteriormente, Queiroz (1998). No aspecto motor
encontram-se todas as diversificadas formas de movimento; no afetivo-social
estão algumas atitudes, como confiança, autonomia, segurança e motivação; e
no campo cognitivo encontram-se vários conhecimentos que são apreendidos
pelos alunos, como a percepção do seu próprio nadar (FUGITA, 2003), alguns
conhecimentos básicos da fisiologia e da biomecânica (FREIDENHEIM; GAMA;
CARRACEDO, 2003).

Ainda fazendo referência às diretrizes fundamentais para o ensino, outro
ponto importante é que a aula é vista como um espaço social inclusivo em que
todas as pessoas podem participar e que por isso, nele devem estar presentes
todos os indivíduos que constituem a diversidade da sociedade, como os defici-
entes, sejam eles físicos, mentais, auditivos ou visuais. Portanto, todas as ativi-
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dades desenvolvidas precisam apresentar adaptações nas suas regras, nos mate-
riais e nas metodologias de ensino com o objetivo de que todas as pessoas envol-
vidas possam ter a participação efetiva no processo de ensino-aprendizagem. O
professor é considerado parte integrante do processo educativo com o mesmo
nível de importância dos alunos, atuando como provocador, problematizador,
mediador, estimulador das situações de ensino-aprendizado.

Deve-se destacar nesse processo de ensino-aprendizado a organização dos
alunos e das atividades desenvolvidas nas aulas por níveis de aprendizado/de-
senvolvimento, respeitando as características funcionais de cada tipo de defici-
ência. Isso é importante visto que, se as crianças da mesma turma encontram-se
no mesmo nível – segundo suas características de desenvolvimento psicomotor,
maturacional e do comportamento motor aquático – é possível fazer um plane-
jamento que contemple a todos os alunos indistintamente e, mesmo que alguns
apresentem algumas limitações impostas pela deficiência, eles estarão na mes-
ma etapa dos demais alunos, tendo condições compatíveis de aprendizado. Iden-
tificando em que fase da sequência do desenvolvimento motor aquático os alu-
nos se encontram há uma facilidade maior na tomada de decisão acerca de qual
conteúdo ensinar e de como ensiná-lo.

Concordando com Duarte (2005), é relevante que se considere o fato de
que o professor deve primeiro conhecer o educando e ter os conhecimentos
básicos acerca dele, se o mesmo tiver alguma necessidade educativa especial, é
preciso que se tenha o entendimento das características da deficiência, a idade
em que a mesma se manifestou, se foi repentina ou gradativa, se é permanente
ou transitória, quais as funções que estão comprometidas, quais as limitações e
potencialidades do sujeito aprendiz para, a partir daí, saber quais as estratégias
a serem adotadas. Além disso, é necessário que o professor considere alguns
aspectos importantes para minimizar as barreiras para a aprendizagem, como a
capacidade linguística do aluno e o tipo de ajuda a ser prestada para a execução
de algum movimento.

3) O objetivo de ensino dentro dessas orientações, portanto, é estimular o
aprendizado/desenvolvimento da habilidade de nadar no sujeito aprendiz, res-
peitando as suas especificidades motoras, cognitivas e socioafetivas.

4) A metodologia é fundamentada na abordagem construtivista, em que
a construção do conhecimento se dá a partir da interação do sujeito com o
mundo e na solução de problemas. Essas situações de resolução de problemas
são promotoras de aprendizagem na medida em que, ao mobilizar os conheci-
mentos prévios dos sujeitos, trazem simultaneamente um desafio na direção da
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eficiência e da satisfação. A mediação entre o interesse pessoal e o valor social-
mente atribuído constitui, a cada situação, motivação para a aprendizagem (BRA-
SIL, 1997). Faz-se necessário propor tarefas lúdicas educativas e cada vez mais
complexas e desafiadoras, visando à construção do conhecimento. Nesse senti-
do, por tratar-se de crianças, deve-se resgatar a cultura de jogos e brincadeiras
no processo de ensino-aprendizagem, pois estes podem ser considerados como
principais meios para ensinar crianças. Enquanto a criança brinca num ambien-
te lúdico e prazeroso, ela aprende (DARIDO, 1998).

5) Em relação às estratégias de ensino, as situações-problema e a utilização
dos jogos como recurso, apresentam-se adequadas à opção teórico-metodológica
e em acordo com as perspectivas lúdicas no ensino da natação para crianças apon-
tadas por Queiroz (1998), Freire e Andries (2001), Freire e Schwartz (2005a,
2005b), Moisés (2005), Santiago e Tahara (2007). O jogo para as crianças é con-
siderado uma fonte de prazer e descoberta, visto que através dos jogos é que as
crianças constroem seu conhecimento em relação ao mundo dos objetos e da lin-
guagem (SANTOS, 1996). No ensino da natação lúdica o jogo pode proporcio-
nar a experimentação e a vivência de diversas situações prazerosas; a motivação
para que as crianças participem de forma integral da aula; as brincadeiras podem
diminuir possíveis sensações de medo no meio líquido e ajudar na construção do
convívio afetivo e expressão corporal das crianças.

6) As orientações para os conteúdos indicam a sua hierarquização, dos
menos complexos para os mais complexos, respeitando o nível de aprendizado/
desenvolvimento motor, socioafetivo e cognitivo das crianças, assim como as
características funcionais de cada tipo de deficiência. Um aspecto que é aponta-
do por Ferraz (1996 apud FERNANDES; COSTA, 2006) é que ao falar em
uma pedagogia da natação é preciso levar em consideração que o aprendizado
da natação tenha componentes educativos conceituais, procedimentais e
atitudinais. Se esses componentes não forem levados em conta o aprendizado
do nadar se limita ao domínio técnico dos estilos formais da natação
(FERNANDES; COSTA, 2006).

No que se refere aos conteúdos conceituais pretende-se que os alunos
aprendam o significado de um nadar diversificado, prazeroso, autônomo, criati-
vo e lúdico e que eles se apropriem das técnicas dos estilos da natação com a
possibilidade de ressignificá-las de acordo com suas necessidades. Ademais, é
importante que se desenvolva nos alunos o senso de que todos implicados no
processo de ensino-aprendizado possuem igualdade de direitos – na aula e na
sociedade de forma geral – e que na sociedade há pessoas com necessidades
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especiais, com deficiências físicas, mentais, auditivas e visuais e que fará parte
do seu cotidiano tratá-las com respeito e dignidade.

Os conteúdos procedimentais associados ao aprendizado e desenvolvi-
mento da habilidade de nadar são aqueles associados ao fazer do: controle postural
voluntário, que resulta na obtenção de equilíbrio estático e/ou dinâmico; con-
trole respiratório voluntário e movimentos corporais coordenados, que resulta-
rão em locomoção, expressos em conjunto ou separadamente, em manifesta-
ções especializadas – como o nado Crawl, o Costas, o Borboleta e o Peito e as
técnicas de saídas e viradas – ou não-especializadas.

No que se refere aos conteúdos atitudinais, sabe-se que ao desenvolver as
aulas para as crianças é possível também desenvolver ou ressignificar nelas al-
gumas atitudes, normas e valores, como: a cooperação, a honestidade e o senso
de coletividade; a importância do diálogo na resolução de problemas, a liberda-
de de expressão e o autocontrole; o trabalho em grupo; a solidariedade; o res-
peito às regras e as dificuldades dos colegas na realização das atividades; o res-
peito às diferenças e à dignidade da pessoa humana, valorizando e preocupan-
do-se com seus pares.

A conscientização e o estímulo à adoção dessas atitudes durante as aulas
são de grande importância, pois, muitas vezes, podem ser perceptíveis nas aulas
diversas situações de rejeição dos alunos ditos normais em relação aos deficien-
tes, já que os mesmos podem não estar acostumados a ver pessoas com deficiên-
cia em turmas regulares. Então, pensando na inclusão social, faz-se necessário
que ocorram transformações na mentalidade e nas atitudes de todas as pessoas,
inclusive da própria pessoa deficiente. E essas mudanças podem acontecer tam-
bém nas aulas de natação, fazendo com que os alunos aceitem e valorizem as
diferenças individuais e aprendam a conviver dentro da diversidade humana.

7) Ao pensar nas formas de avaliação, Freudenheim, Gama e Carracedo
(2003) mencionam que a avaliação tem o objetivo de acompanhar o processo de
aprendizagem individual. Diante dos trabalhos revisados referentes às
metodologias empregadas no ensino da natação convencional e adaptada, foi
percebida a escassez de métodos de avaliação do aprendizado, sendo raros os
autores que mencionaram esse aspecto. A falta de um critério avaliativo nas
propostas metodológicas do ensino da habilidade de nadar é um dos grandes
entraves do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que o mesmo facilita o
entendimento do cumprimento ou não dos objetivos traçados. Por isso a exis-
tência de uma proposta de avaliação é de fundamental importância, visto que é
uma possibilidade de indicar caminhos mais adequados e mais satisfatórios para
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a ação que está sendo desenvolvida. Ao avaliar podem ser identificadas dificul-
dades coletivas e individuais e se apontar meios para saná-las; identificar os
avanços e regressos dos alunos e verificar se a metodologia adotada está favore-
cendo a aprendizagem.

Portanto, a forma de avaliação aqui sugerida, em concordância com
Freudenheim, Gama e Carracedo (2003) é a ficha de avaliação individual, utili-
zada para avaliar aspectos motores, afetivo-sociais e cognitivos sendo aplicada
em cada aula ou blocos de aulas para verificar o nível de aprendizagem/desen-
volvimento alcançado pelos alunos durante a realização das atividades.

No que diz respeito à avaliação do aspecto afetivo-social os fatores a se-
rem observados são: autonomia, participação nas atividades, responsabilidade,
cooperação, socialização, respeito aos colegas e professores, criatividade, solu-
ção de problemas, interação social, respeito às normas e condutas, confiança
para enfrentar os desafios, motivação e envolvimento nas atividades em grupo.
No aspecto motor é necessária uma avaliação da evolução do nadar, enfocando
as habilidades que o constituem: controle postural estático e dinâmico voluntá-
rios, controle respiratório voluntário, movimentos coordenados de braços e per-
nas, os quais, quando combinados, resultam nas manifestações não especializadas
até as especializadas do nadar humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo pretendeu-se contribuir para elaboração de propos-
tas metodológicas de ensino-aprendizagem da natação, identificando princípios
para a sistematização de estratégias inclusivas de ensino-aprendizado para cri-
anças ditas normais e deficientes, propiciando às crianças com necessidades es-
peciais melhores condições para a sua efetiva participação nas aulas. Em relação
ao impacto científico desta pesquisa, a revisão de literatura feita, revelou que o
tema em questão é pouco pesquisado pela comunidade científica, pois estudos
referentes à natação inclusiva e à sistematização de uma metodologia do ensino
da natação em turmas mistas foram bastante escassos. Foram encontrados inú-
meros estudos, nos quais, o ensino da natação é segmentado e excessivamente
técnico e desportivizante. Por isso, a publicação das reflexões feitas nesse traba-
lho entre a comunidade científica e professores de Educação Física e natação
pode possibilitar o retorno social às crianças deficientes, fazendo com que as
mesmas tenham a oportunidade de vivenciar um aprendizado/desenvolvimento
do seu comportamento motor aquático de forma diversificada, criativa, autôno-
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ma, com respeito às diferenças e sem as pressões ocasionadas pelo objetivo do
desempenho técnico-esportivo, muito comum na prática da natação.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. L. T.; DUARTE, E. A inclusão do deficiente visual nas aulas de educação física
escolar: impedimentos e oportunidades. Maringá, v. 27, n. 2, p. 231-237, 2005.

ASSOCIATION OF SWIMMING THERAPY. Natação para deficientes. 2. ed. São
Paulo: Manole, 2000.

BONACELLI, M. C. L. M. A natação no deslizar aquático da corporeidade. 2004. Tese
(Doutorado em Educação Física) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
curriculares nacionais: educação física. Brasília, DF, 1997.

BRAZUNA, M. R.; CASTRO, E. M. A trajetória do atleta portador de deficiência física no
esporte adaptado de rendimento: uma revisão da literatura. Motriz, v. 7, n. 2, p. 117-123,
jul./dez. 2001.

BRITO, C. A. F. O campo atrativo perceptual do nadar (CAPn) e a propulsão na
natação. 2005. 139 f. Tese (Doutorado em Educação Física) - Faculdade de Educação Física,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.

CATTEAU, R., GAROFF, G. O ensino da natação. 3 ed. São Paulo: Manole, 1990.

CRUZ, G. de C. Formação continuada de professores de educação física em ambiente
escolar inclusivo. 2005. Tese (Doutorado em Educação Física) - Faculdade de Educação
Física, Universidade de Campinas, Campinas, 2005.

DAMASCENO, L. G. Natação, psicomotricidade e desenvolvimento. Campinas:
Autores Associados, 1997.

DARIDO, S. C. Apresentação e análise das principais abordagens da educação física escolar.
Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 20, n. 1, p. 58-66, 1998.

DUARTE, E. Inclusão e acessibilidade: contribuições da educação física adaptada. Revista
da Sobama. v. 10, n. 1, p. 27-30, dez. 2005. Suplemento.

ESCOBAR, M. O.; BURKHARDT, R. Natação para portadores de deficiência. Rio de
Janeiro: Ao livro Técnico, 1985.

FERNANDES, J. R. P.; COSTA, P. H. L. da. Pedagogia da natação: um mergulho para além
dos quatro estilos. Revista Brasileira de Educação Física e esporte, São Paulo, v. 20, n.
1, p. 5-14, jan./mar., 2006.

FERREIRA, M. E. C.; GUIMARÃES, M. Educação inclusiva. Rio de Janeiro: DP&A,
2003.

FREIRE, M.; ANDRIES, O. J. O lúdico e a água. CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊN-
CIAS DO ESPORTE, 12., 2001. Caxambu. Anais... Caxambu: CBCE, 2001.



345

FREIRE, M.; SCHWARTZ, G. Atividades lúdicas em meio aquático: aderência e motivação
à prática regular de atividades físicas. Revista Digital, Buenos Aires, v. 10, n. 83, abr.
2005a.

______. O papel do elemento lúdico nas aulas de natação. Revista Digital, Buenos Aires,
v. 10, n. 86, jul. 2005b.

______. Afetividade nas aulas de natação: mediação do professor. Revista Digital, Buenos
Aires, v. 10, n. 94, mar. 2006.

FREIDENHEIM, A. M.; GAMA, R. I. R. B.; CARRACEDO, V. A. Fundamentos para a
elaboração de programas de ensino do nadar para crianças. Revista Mackenzie de Educa-
ção Física e Esporte, v. 2, n. 2, p. 61-69, 2003.

FUGITA, M. Percepção do seu próprio nadar: nadadores deficientes visuais e videntes.
Revista Mackenzie de Educação Física, v. 2, n. 2, p. 71-83, 2003.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Rio de Janeiro, 2000.

LUZ, L. M. R. da. A natação, o cego e o deficiente visual: a inclusão e suas implicações
no desporto de rendimento. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universida-
de Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, 2003.

MACHADO, D. C. Metodologia da natação. 2. ed. São Paulo: EPU, 1978.

MACIEL, Rosana M. et al. A natação e o portador de paralisia cerebral. Revista da
Sobama, v. 8, n. 1, p. 37, dez. 2003. Suplemento.

MENESCAL, A. A criança portadora de deficiência visual usando o seu corpo e descobrindo
o mundo. In: BRASIL. Ministério do Esporte e Turismo, Lazer. Atividades físicas e
esportivas para portadores de deficiência. Brasília, DF, 2001.

MOISÉS, M. P. Ensino da natação: expectativas dos pais de alunos. Revista Mackenzie de
Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 65-74, 2005.

OLIVEIRA, V. M. O jogo e a brincadeira como estratégia metodológica em educação física
para pessoas portadoras de deficiência mental: algumas considerações. In: FREITAS, P. S.
Educação Física e esporte para deficientes: coletânea. Uberlândia: UFU, 2000.

PENAFORT, J. D. A integração do esporte adaptado com o esporte convencional a
partir da inserção de provas adaptadas: um estudo de caso. 2001. Dissertação (Mestrado
em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 2001.

PEREIRA, M. D. O mundo fantasia e o meio líquido: o processo de ensino aprendizagem
da natação e sua relação com o faz-de-conta, através de aulas temáticas. 2001. (Mestrado em
Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 2001.

QUEIROZ, C. A. Recreação aquática. Rio de Janeiro: SPRINT, 1998.

SANTIAGO, D. R.; TAHARA, A. K. Lazer, lúdico e atividades aquáticas: uma relação de
sucesso. Movimento e percepção, Espírito Santo do Pinhal, v. 7, n. 10, p. 105-115, jan./
jun. 2007.



346

SANTOS, C. A. Natação-ensino e aprendizagem. Rio de Janeiro: Sprint, 1996.

SANTOS, A., et al. Lazer, esporte, jogo e trabalho: uma relação com a deficiência. Diálogos
possíveis, Salvador, v. 5, n. 1, jan./jun. 2006.

SOUZA, J. V. de. Atividades aquáticas para crianças portadoras de deficiências: uma
proposta ao meio líquido. 1999. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Faculdade de
Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1999.

SOUZA, O. M. et al. Natação para pessoas com deficiência: uma experiência no NEFEA –
UEFS. Revista da Sobama, v. 10, n. 1, dez. 2005. Suplemento.

SOUZA, P. A. O esporte na paraplegia e tetraplegia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1994.

SOUZA, W. C. de. A inclusão do educando com deficiência na escola pública munici-
pal da cidade de Goiânia: o discurso dos professores de Educação Física. 2003. Dissertação
(Mestrado em Educação Física) - Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de
Campinas, Campinas. 2003.

TSUTSUMI, Olívia et. al. Os benefícios da natação adaptada em indivíduos com lesões
neurológicas. Revista Neurociências, v. 12, n. 2, abr./jun. 2004.

VELASCO, C. Natação segundo a psicomotricidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 1997.

XAVIER FILHO, E.; MANOLE, E. J. Desenvolvimento do comportamento motor aquático:
implicações para a pedagogia da natação. Revista Brasileira Ciência e Movimento, v. 10,
n. 2, p. 85-94, 2002.

ZULIETTI, L. F.; SOUSA, I. L. R. A Aprendizagem da natação do nascimento aos 6 anos:
fases do desenvolvimento. Revista Uni Vap, v. 9, n. 17, 2002.




