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RESUMO

 A  natação  é  um esporte  mundialmente  conhecido  e  praticado  e  dispõe  de

diversos  métodos  para  seu  ensino,  assim,  cada  aluno  pode  se  motivar  ou  se

desmotivar para aprender e aprimorar o nado dependendo da metodologia utilizada.

O presente  estudo teve por  objetivo  realizar  uma revisão de literatura  sobre  as

metodologias utilizadas por professores de natação e sua relação com a motivação

dos alunos. A busca foi realizada nas bases de dados Google Acadêmico, BDTD

(Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) e Portal CAPES. Os critérios

de  inclusão  foram  textos  acadêmicos  que  tivessem  correlação  direta  com

metodologias usadas nas aulas de natação ou correlação direta com a motivação

dos alunos de natação. Foram selecionados 8 artigos para análise e discussão, dos

quais 6 compreenderam uma pesquisa de campo sobre a motivação dos alunos ou

da  metodologia  utilizada  pelos  professores  de  natação  e  2  artigos  constituíram

revisões bibliográficas sobre o tema. Como resultado foi encontrado que os autores

relatam  uma  maior  motivação  dos  alunos  quando  os  professores  incorporam  a

utilização do lúdico  em suas metodologias,  porém na prática  os  professores  se

utilizam mais da abordagem analítica de ensino ou uma mescla de metodologias,

que não preveem uma utilização ampla do lúdico nas aulas de natação. Apesar do

reconhecimento  sobre  a  influência  do  lúdico   motivação  das  crianças,  faltam

pesquisas  que  de  fato  concretizem  a  relação  da  motivação  do  aluno  com  a

metodologia utilizada e comprovação da premissa na prática.

Palavras-chave: Metodologia, motivação, natação
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1. INTRODUÇÃO
A natação é um dos esportes mais difundidos, sendo praticado por diversas

pessoas em vários  países,  assim como no Brasil.  Um dos motivos  de sua alta

adesão é devido ser um esporte que pode ser praticado em todas as idades, e o

público infantil está bastante presente nesse meio. Diversas escolas e academias

oferecem aulas de natação com diversos métodos e estilos de ensino diferentes

(DAMASCENO 2012).

O professor por ter o papel de mediador do conhecimento para seus alunos 

precisa optar pela melhor estratégia de ensino da modalidade, ou seja, escolher a 

melhor metodologia de ensino para que seus alunos se sintam interessados a 

participar da aula (TEIXEIRA, 2015).

Cada aluno  possui  experiências  e  desenvolvimentos  diferentes,  quando  é

dado uma tarefa para eles cada um realizará ela de forma diferente pois cada um

tem um estilo  que  o  caracteriza  e  um jeito  próprio  de  se  movimentar  na  água

(CATTEAU, 1990). Por isso professor pode adaptar a aula para uma metodologia

que  vai  favorecer  mais  o  desenvolvimento  do  nado  do  aluno  levando  em

consideração o estilo do aluno. 

Existem diversas metodologias de ensino para a natação, porém Machado

(1978) as classifica em três, a concepção global, analítica e sintética. Cada uma

possuindo  diversas  características  que  as  difere  entre  si.  A  global  trata  do

aprendizado por meio de instinto, não possuindo nenhuma organização teórica, a

concepção analítica,  possui  a  característica  de dividir  o  ensino  em etapas e se

baseia na repetição e correção dos movimentos e pôr fim a sintética trata o ensino

da natação de uma forma mais lúdica e menos mecanizada.

Os pais das crianças nadadoras têm total liberdade de escolher o local onde

elas farão as aulas, então eles geralmente escolhem a que vai satisfazer melhores

seus interesses,  sejam eles  com caráter  preventivo,  para  evitar  afogamento  em

caso  de  acidentes  de  queda  na  água,  a  até  mesmo  para  que  elas  se  tornem

nadadores profissionais, dentre outros motivos (MOISES, 2006).

Apesar dos pais considerarem diversos aspectos, muitas vezes a opinião do

aluno  não  é  levada  em  consideração  (MOISES,  2006),  assim  pode  ocorrer  a

escolha por um professor ou uma instituição que possui uma metodologia de aula
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que não agrada satisfatoriamente a criança e isso pode fazer com que ela não sinta

prazer na aula e desmotivá-la a continuar na prática da natação ou até mesmos de

outros esportes.

Segundo  Júnior,  Feire  e  Ventura  (2015),  existem diversas  pesquisas  que

fomentam  e  discutem  pedagogias  da  natação,  além  de  diversas  descrições  e

análise de movimento, também existe uma gama de estudos que discorrem sobre

as  abordagens  utilizadas  em  aulas  de  natação  (DAMASCENO,  2012;  JUNIOR,

2008;  GOMES,  1995),  e  artigos  que  conseguiram  determinar  até  mesmo  a

motivação dos pais em colocarem os filhos em aulas de natação (MOISÉS, ano).

Diante do pensamento sobre a importância da escolha da criança, surge a

indagação se existem estudos que consideram a decisão ou as preferências das

crianças em relação a prática da natação e se a metodologia utilizada pelo professor

pode estar relacionada com o nível de motivação do aluno, pois a motivação está

diretamente interligada com a vontade de realizar uma determinada atividade.

1.1 OBJETIVOS

 1.1.2 Objetivo geral:
Compreender a relação que pode existir entre a metodologia utilizada pelo

professor  durante  a  aula  de  natação  de  crianças  na  faixa  etária  do  ensino

fundamental com a motivação delas em participar das aulas.

1.1.3 Objetivos específicos:
Identificar os aspectos principais que os professores de natação levam em

consideração ao decidir qual o método de ensino é o mais adequado para seus

alunos;

Compreender as metodologias da natação;

Compreender motivação referente a prática da natação;

Discutir a relação dos artigos que foram encontrados durante a pesquisa com

o tema proposto.
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1.2 Justificativa
Dados da PNAD (Pesquisa Nacional  por Amostra de Domicílios)  mostram

que no ano de 2015 24% da população com mais de 15 anos praticaram algum tipo

de atividade física. Ou seja, 76% da população com mais de 15 anos estava vivendo

de forma sedentária,  dados esses que foram agravados durante a pandemia do

SARS  COVID-19.  Delbim (2021)  relata  que  durante  a  pandemia  ocorreu  um

agravamento agudo do sedentarismo de crianças e adolescentes e um aumento

também do tempo de utilização de dispositivos eletrônicos.

O mesmo PNAD também disponibiliza dados sobre os motivos para que as

pessoas não tenham realizados nenhum esporte naquele ano, o principal motivo é a

falta de tempo (38,2%) e o segundo motivo mais citado foi o de que as pessoas não

gostarem ou não quererem praticar algum esporte (35%).

Apesar  da  falta  de  querer  e  o não gostar  de  praticar  atividades serem o

segundo principal motivo, ele evidencia a importância de considerar a opinião das

crianças e adolescentes sobre motivação que elas têm em realizar aulas de natação

ou de até mesmos outros esportes, possivelmente existe uma relação inversamente

proporcional entre a inatividade física de adultos que na infância eram obrigados a

praticar (TAYLOR et al., 1999).

Os professores, por serem aqueles que estruturam as aulas e as aplicam,

acabam sendo de grande importância em relação a gerar  ou não motivação na

criança em fazer a natação, podendo influenciar ou não a permanência dela em

uma vida fisicamente ativa.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Contextualização da Natação

Para  poder  entender  o  contexto  em que  o  aluno  está  inserido  é  preciso

entender o que geralmente é ensinado a eles. Existem quatro estilos de nado que

são  mundialmente  difundidos  e  que  são  comumente  ensinados  nas  aulas  de

natação, são eles: nado crawl, nado borboleta, nado costas e nado peito. Esses

estilos possuem diferenças marcantes  na forma de nadar,  essas diferenças são

avaliadas durante as provas oficiais,  fazendo com que não sejam permitidos os

nadadores nadarem estilos diferentes dos quais a prova pertence, por exemplo: não

é permitido com que o nadador nade o crawl em uma prova de nado peito. Além

dessas particularidades básicas os critérios de classificação utilizados em provas de

natação, como as olimpíadas é o critério de menor tempo, então o nadador mais

rápido  é  o  vencedor.  Por  conta  dessa  característica  diversos  estudos  foram

realizados e muitos ainda estão sendo conduzidos para que seja possível melhorar

a  efetividade  de  cada  nado,  fazendo  com  que  os  nadadores  que  aprimoraram

melhor o movimento técnico tenha vantagens em relação aos outros competidores.

Esse aprimoramento da técnica é comumente ensinado e cobrado em aulas

de  natação,  para  que  os  alunos  sejam  capazes  de  melhorarem  suas  marcas,

fazendo  com que  se  tornem nadadores  mais  competitivos,  buscando  sempre  a

excelência do movimento.

2.2 Concepções metodológicas da natação.
A partir  do entendimento do objetivo do esporte  e dos conteúdos que os

professores comumente pretendem mediar para os alunos é possível compreender

diversificadas formas de ensinos de seus elementos.

A  natação  desde  sua  origem  até  os  dias  atuais  passou  por  diversas

mudanças, evoluções e aprimoramentos, tanto na sua forma de nadar quanto na

sua  forma  de  ensinar  e  aprender.  Um  dos  artigos  encontrados  foi  o  “Estudo

comparativo entre concepções metodológicas para o ensino técnico da natação” e

divide  todas  as  concepções  da  natação  em  três  categorias,  concepção  global,
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concepção analítica e concepção sintética.  Galhardo e Marques (apud Machado

1978) definiu cada uma dessas concepções:

2.2.1 Concepção global
A concepção global trata da forma de ensino mais rústica da natação, dentro

dela,  não  a  um  padrão  definido  de  nenhuma  forma,  e  trata  basicamente  da

sobrevivência  na  água,  era  um  formato  desprendido  de  metodologias  e  sem

preocupação  com a  forma pedagógica.  A  pessoa  que  queria  aprender  a  nadar

simplesmente  tinha  que  tentar  por  meio  de  tentativa  e  erro.  Não  está  ligado  a

nenhum estilo específico e nem possuem nenhuma técnica propriamente dita.  É

basicamente uma forma de sobrevivência na água. (CATTEAU e GARROFF, ANO).

2.2.2 Concepção analítica
Com o desenvolvimento da natação e com principalmente o desenvolvimento

dos estilos de nado, deu origem a essa concepção, pois ela pauta o seu ensino por

meio da fragmentação do movimento completo que se deseja ensinar, partindo do

ensino de movimentos menos complexos para movimentos mais complexos,  por

exemplo, para o ensino de um nado, é necessário primeiro ensinar a flutuação que é

feita durante o nado, depois, a respiração, em seguida o movimento da braçada

(porém dependendo do estilo seria ensinado a pernada primeiro, tudo dependerá de

qual é mais fácil de aprender), e então a aprendizagem da pernada e só depois do

aluno conseguir aprimorar os movimentos de forma separada é realizado o ensino

dos movimentos de forma integral.

Essa concepção é bastante difundida nas aulas de natação, sua aplicação é

facilmente  executável,  bastando apenas fragmentar  o  movimento  que se  deseja

ensinar, explicar o movimento, e depois fazer com que seu aluno faça repetições

desse  movimento  fragmentado,  fazendo  sempre  a  correção  até  que  o  aluno  o

domine, e depois é feito a junção desses movimentos. Sempre fazendo feedback e

se necessários exercícios de repetição em de um dos movimentos fragmentados

que não esteja tão aprimorado ou no movimento completo (MACHADO, 1978).

.
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2.2.3 Concepção Sintética
Essa concepção foi desenvolvida como uma oposição à concepção analítica,

e busca desenvolver o os estilos de nado, porém por meio de jogos e do lúdico

criando situações problemas onde o aluno deve solucionar da melhor forma possível

e assim desenvolver o seu nado.

A  aplicação  desse  método  é  muito  mais  complexa,  pois  não  existe  uma

fórmula simples, o professor precisará criar ou pesquisar jogos ou atividades lúdicas

que  façam  com  que  o  aluno  seja  estimulado  a  ser  criativo  e  que  solucione  a

situação da melhor forma possível  e,  além disso, desenvolva sua habilidade em

relação a um nado.

Apesar de ser mais complexa, essa concepção oferece uma grande riqueza

de possibilidades, e faz com que as aulas de natação deixem de ser apenas uma

sequência  de  repetições  e  correções,  que  por  vezes  pode  ser  algo  tedioso

(BARBOSA et al., 2016).

2.3 Natação infantil
A natação é ensinada em diversas faixas etárias e de diversas formas. Porém

quando se trata de natação infantil é preciso compreender que a criança desenvolve

suas  habilidades  motoras  por  etapas,  então  para  desenvolver  uma  habilidade

complexa ela necessita aprender  a realizar  as atividades menos complexas que

envolve a de gral de complexidade maior (GALLAHUE,1982 apud SILVA 2014, p.

42).

E  se  tratando  de  crianças,  métodos  que  envolvam  a  estimulação  da

criatividade  e  desenvolvam as  atividades  de  uma  forma  lúdica  trazem diversos

benefícios para a aprendizagem da natação (SILVA, 2014).

O Manual de Referência FPN Para o Ensino e Aperfeiçoamento Técnico em

Natação, define diversos conceitos que devem ser aplicados nas diversas faixas

etárias,  e  mais  especificamente  durante  a  faixa  etária  dos  3  anos  em  diante.

Durante  essas  idades,  os  alunos  devem  se  acostumar  com  o  meio  aquático,

conseguir  ficar  no  meio  aquático  sem  o  suporte  de  um  adulto  ou  material  de

flutuação,  além  de  poder  se  mover  pelo  meio  e  por  último  ter  uma  base  de

14



movimentos desenvolvidos complexos que poderá à medida que for nadando cada

vez mais desenvolvê-los, como pernada e braçada.  

 

2.4 Motivação de crianças nas aulas de natação.
Tendo compreendido o contexto que os alunos de natação estão inseridos e

entendido  os  conceitos  técnicos  que  os  professores  buscam ensinar  para  eles,

agora é preciso entender quais motivações os alunos podem ter em uma aula de

natação.

Motivação pode ser definida como as razões de alguém ter alguma ação, e

essas  razões  podem ser  conscientes  ou  não,  além de  também  poderem estar

relacionadas a fatores fisiológicos, intelectuais ou afetivos (Aurélio).

Aprofundado  na  definição  de  motivação,  encontra-se  a  teoria  da

autodeterminação de Ryan & Deci  (2000)  define conceitos sobre a motivação e

explica como que ela ocorre e como se é possível se motivar parentes, alunos ou

empregados.

Ela primeiramente classifica a motivação como duas:

Motivação  controlada:  esse  tipo  de  motivação  caracteriza  como  o  querer

fazer  algo  por  conta  de  um certo  interesse,  seja  esse  interesse  algum tipo  de

recompensa ou para evitar algum tipo de punição.

Motivação autônoma: esse tipo de motivação está associado ao querer fazer

algo por gostar de fazer aquilo vindo de uma origem própria da pessoa que executa

a ação.

Já  motivação  controlada  pode  ocorrer  por  conta  de  uma  obrigação  ou

imposição de alguém e ela pode ser explicita ou implícita, quando implícita ela gera

um sentimento de pressão que acaba obrigando aquele que se sente pressionado a

cumprir com o que sé é esperado dele.

Em relação a como ocasionar uma motivação autônoma, é um pouco mais

complexo,  primeiro precisa-se entender o conceito  de necessidades psicológicas

básicas, um conceito também criado por Ryan e Deci (2000).
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As  necessidades  psicológicas  básicas  “O  conceito  de  necessidades  é

relativamente não controverso no campo da biologia, um campo que se concentra

principalmente  na  sunita  reprodução  da estrutura  física  do  organismo.”  (Ryan  e

Deci, 2000). Essas necessidades são: confiança, sentimento de pertencimento a um

grupo e autonomia. Então para poder gerar uma motivação autônoma é necessário

dar um suporte para um ambiente onde essas necessidades sejam supridas.

Um outro fator decisivo dentro das necessidades básicas estão a autonomia,

tendo estudos que mostra que quanto mais poder decisório tem sobre sua vida,

maior  é  a  sua  motivação  intrínseca  e  em  contra  partida  quanto  menor  a  sua

autonomia  menos  motivado  de  forma  intrínseca  ele  será (TEIXEIRA,  2010  e

CARVALHO, 2009).

Dentro da motivação autônoma existem dois tipos de motivação:

 Motivação intrínseca: advém de um interesse interno e inato na prática da

atividade ou no prazer sentido ao realizar tal.

 Motivação extrínseca: Quando a pessoa se apropria de um uma motivação

externa e absorve ela fazendo com que ela se torne parte dele mesmo.

Os autores também destacam que quando uma atividade é realizada por uma

motivação autônoma existem diversos benefícios, como, por exemplo, melhora de

performasse (RYAN e DECI 2000).

Quando tratamos de crianças, o brincar é inerente à infância, sendo diversas

vezes associado com a essência de ser criança, e isso se deve ao fato de que

geralmente é o que a criança está sempre fazendo,  quando não está seguindo

ordem dos seus responsáveis ou fazendo alguma necessidade básica (GALLAHUE

e  OZMUN,  2013).  Logo  é  possível  concluir  que  a  brincadeira  pode  ser  uma

motivação autônoma, pois parte de uma vontade inerente e não de uma motivação

externa,  e  tem  papel  determinante  para  a  criança  querer  realizar  determinada

atividade.
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2.5 Influência da família da criança
Apesar de o brincar poder ser uma forte influência na motivação dos alunos

não é a única influência que existe no contexto da criança.

Outra possível motivação da criança é à vontade ou até mesmo obrigação de

realizar o desejo de seus pais ou responsáveis. Está pode estar relacionada com a

motivação controlada ou até mesmo com a motivação extrínseca. Em uma pesquisa

realizada por Moisés (2006) foram levantados diversos motivos que fizeram com

que os pais escolhessem que os filhos fizessem natação.

QUADRO 1 - Quadro de respostas e seus percentuais, apontando as razões que

motivaram ou motivariam adultos a matricularem seus filhos em cursos de natação

(considerando a possibilidade de múltiplas respostas).

Motivos para o filho nadar N° de citações Frequência
Qualidade de vida-saudável 128 17,09%
Ajuda no desenvolvimento 128 17,09%
Fazer esporte 125 16,69%
Evitar afogamento ou traumas 106 14,15%
Indicação médica 58 7,74%
Aprender a nadar 57 7,61%
Outro motivo 32 4,27%
Brincar 26 3,47%
Solicitação do filho 20 2,67%
Ocupar o tempo livre 18 2,40%
Perder o medo 14 1,87%
Para competir 12 1,60%
Desenvolvimento psicológico 9 1,20%
Sociabilização 9 1,20%
Perder peso 4 0,53%
Não-resposta 3 0,40%
TOTAL CITAÇÕES 749 100%

Fonte: Moises, Marcia Perides 2006)

A  partir  dessa  tabela  é  possível  perceber  que  os  pais  também  têm

expectativas em relação às aulas, então é possível que a expectativa dos pais seja

uma das motivações que os alunos possuem para fazerem as aulas de natação,

mas,  não  foram encontrados  estudos  que  comprovem a  influência  dos  pais  na

motivação  nas  aulas  de  natação,  porém em estudos  de  outras  áreas  já  foram

comprovadas a influência que os pais têm em seus filhos, por exemplo, como eles

influenciam nas decisões para escolha da carreira (Carvalho e Taveira,  2009) e

17



também na alimentação deles (TEIXEIRA 2010). Então é possível que tal influência

exista também na natação.

Existem diversos caminhos para o aprendizado, é assim em todas as áreas

de estudo, e na natação não seria diferente. Dois desses caminhos são o caminho

tecnicista  e  o  caminho  lúdico,  o  primeiro  ensina  por  meio  de  movimentos  pré-

determinados e repetitivos o segundo ensina usando a imaginação da criança, a

brincadeira e o jogo.

O questionamento que se traz aqui é se os alunos gostam do caminho que é

apresentado a eles por seus professores, isto é: a metodologia que os professores

usam nas aulas de natação é motivadora para seus alunos? O ponto central de uma

aula é o aluno, e o que é melhor para o aluno? Fazer com que ele aprenda um

movimento mecanizado e repetitivo, pois esse movimento mecanizado é o que vai

garantir com que ele tenha um tempo menor ao atravessar a piscina? E isso é uma

das preocupações das crianças? Ou o melhor  para ela  é fazer  com que sejam

desenvolvidas  suas  habilidades  motoras  na  água  além  da  sua  criatividade  e

imaginação por meio de jogos, brincadeiras?

A resposta para essas perguntas são bastante complexas e provavelmente

nunca vai existir uma resposta absoluta, cada aluno é um ser único e com objetivos,

motivações e vontades próprias, então cabe a cada professor tentar compreender

seus alunos e a partir daí desenvolver uma aula que os alunos se sintam motivados

a fazer por motivos próprios e não por motivos externos como, por exemplo, uma

obrigação paterna.

2.6 O ambiente da prática da natação
O espaço em que se é ensinado a prática da natação também deve ser

levado em consideração para uma boa aula de natação. Diversos fatores devem ser

considerados, sendo eles: quantidade de alunos por turma (variando entre 8 a 12),

materiais  didáticos  capazes  de  estimular  os  alunos,  temperatura  da  água

(preferencialmente entre 29° a 31°),  quantidade de aulas semanais (sendo mais

comum 2 aulas por semana) e, por fim, profundidade da piscina ou das piscinas,

sendo de escolha do professor a que ele acreditar ser melhor para as suas aulas

(Silva, p.48 2014).
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Já Damasceno (2012) discorda em relação a alguns pontos sobre o meio em

que se deve praticar a natação,  para ele a temperatura ideal  da piscina para a

prática é algo entorno de 25° a 27°, e em cada turma o máximo de alunos são de

15. Além dessas discordâncias, o autor também estipula que a aula deve ter no

máximo o tempo de 40 a 50 minutos. O ponto de concordância entre os autores é

em relação a  profundidade das piscinas,  que deverá variar  conforme a aula  do

professor.
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3. METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a de Revisão bibliográfica, que segundo Moreira

(2004) trata de uma coletânea de artigos e textos sobre um determinado assunto

que será estudado. O presente estudo se trata de uma revisão expositiva acerca do

tema de motivação e metodologia de ensino de aulas de natação, pois busca expor

e analisar diversas pesquisas que tratam do tema.

Este artigo buscou estudos nas bases de dados do Google Acadêmico, Portal

CAPES  e  a  BDTD  (Biblioteca  Digital  Brasileira  de  Teses  e  Dissertações)

selecionando  manuscritos  que  tratassem  sobre  metodologia  e  motivação  na

natação,  principalmente  relacionados  a  alunos  do  ensino  fundamental.

Considerando  os  seguintes  critérios  de  inclusão:  disponibilidade  do  texto  em

português,  correlação  direta  com  metodologias  usadas  nas  aulas  de  natação,

correlação direta com a motivação dos alunos de natação e acesso ao texto de

forma gratuita.

A  pesquisa  utilizou  os  termos  e  a  junção  das  seguintes  palavras:

metodologia, natação e motivação.  

20



4. RESULTADOS:
Dentro das plataformas de pesquisas utilizadas foram encontrados diversos

artigos que tratavam da temática de forma parcial, porém nem todos atenderam os

critérios de inclusão, sendo selecionados 8 artigos que abordaram o tema de forma

mais ampla.

QUADRO 2 -  Seleção de artigos classificados quanto ao autor/ano de publicação,

base de dados encontrado e objetivo geral do artigo.

Autor/ Ano Título Base de dados Objetivo
Conto, D.  
(2014)

Motivação  para  a  prática
da  natação  entre  alunos
dos 9 aos 12 anos

Google
acadêmico

Avaliar e compreender qual o
nível  de motivação de alunos
de 9 a 12 anos nas aulas de
natação.

Ribeiro, S. 
(2014)

Natação para crianças de
03  a  10  anos  –  uma
análise  das  metodologias
de ensino utilizadas pelos
profissionais aquáticos

Google
acadêmico

Analisar  as  metodologias
utilizadas  por  professores  de
natação de 3 academias de 3
cidades do Sul de Minas

Dalia, S et al. 
(2015)

Perfil  motivacional  de
escolares  praticantes  de
natação.

Google
Acadêmico

Motivos  de  influenciaram
alunos  das  escolinhas  de
natação  da  cidade  de
Mossoró,  RN  a  participarem
das aulas

Bastos  A,A  e
Kyrillos  M.H.
M. (2016)

Motivos  de  aderência  à
prática  esportiva  em
atletas  de  esportes
individuais

Portal CAPES Analisar o motivo de atletas de
esportes  individuais
escolherem  praticarem  o
esporte.

Bastos  A,A  e
Kyrillos  M.H.
M. (2016)

A Autoeficácia  em atletas
de esportes individuais

Portal CAPES Analisar  fatores  que  podem
influências  a  autoeficácia  em
atletas de esportes individuais

Silva, L.R.S. 
(2018)

Metodologia de ensino dos
professores  de  educação
física  que  atuam  com  a
natação  infantil  em
colégios  privados  de
Muritiba  e  Capoeiruçu  no
recôncavo baiano

Google
acadêmico

Analisar  e  descrever  a
metodologia  utilizada  por
professores  de  educação
física  na  natação  infantil  de
escolas privadas de Muritiba e
Capoeiruçu na Bahia, e avaliar
se  a  aprendizagem  dos
movimentos  básicos  da
natação estava garantida aos
estudantes.

Brum, F.   e 
Santos,  D,C 
(2019)

Clima  motivacional  na
natação  esportiva:  uma
revisão narrativa

Google
acadêmico

Revisar  e  analisar  estudos
presentes  na  literatura  que
tratassem  do  clima
motivacional  da  natação
esportiva.
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Silva, F.S.  C.   
(2019)

Percepção de
envolvimento  parental  e
motivação  de  jovens
atletas no esporte

BDTD Quantificar  a  partir  da
percepção  dos  atletas  a
relação  entre  motivação  e
envolvimento dos pais durante
a prática esportiva.

Fonte: Produzido pelo próprio autor

Os artigos tratam principalmente  da motivação dos alunos ao fazerem as

aulas  de  natação  além de revisões  bibliográficas  que  buscaram entender  sobre

temas relacionados ao proposto por esta revisão bibliográfica.

QUADRO 3 –  Autores dos artigos, juntamente do número de participantes ou do

número de artigos pesquisados, a metodologia utilizada por eles e os resultados

encontrados.

Autor/Ano Participantes/
número  de
artigos

Metodologia Resultados

Conto, D. 
(2014)

7  artigos  que
tratassem  da
motivação  de
alunos  entre  9
e 12 anos.

 Revisão de literatura
sobre  texto  que
tratassem  da
motivação  de  alunos
entre 9 a 12 anos.

A motivação dos alunos de natação
pode gerar benefícios nos aspectos
da saúde,  bem-estar  psicológico  e
desenvolvimento e formação deles.

Ribeiro, S. 
(2014)

5  professores
de  natação  de
academias.

O  trabalho  contou
com  pesquisas
semiestruturadas que
buscaram  entender
os  processos  de
aprendizagem  da
natação  em
diferentes estágios.

Os  resultados  apontam  que
professores  se  baseiam  na  sua
própria expertise dentro da natação
utilizando  métodos  próprios  de
ensino,  sem  um  embasamento
propriamente científico.

Dalia, S et al. 
(2015)

50  alunos  de
escolinhas  de
natação  da
cidade  de
Mossoró, RN

Trata-se  de  uma
pesquisa  descritiva
que  analisou
motivação dos alunos
em  realizar  essa
prática.

Os  alunos  das  escolinhas
particulares  tiveram  um  nível  de
motivação um pouco maior que os
das  escolas  públicas,  não
demonstrando  diferença
significativa entre elas.

Bastos A,A e 
Kyrillos M.H.M. 
(2016)

99  atletas  de
natação  com
idade  de  11
anos até 21 .

É  uma  pesquisa
quantitativa  que
buscou  por  meio  de
questionários,
quantificar o principal
motivo para a prática.

Os fatores mais escolhidos eram de
caráter  extrínseco,  como
Competição,  a  Competência
Técnica e a Aptidão Física.

Bastos A,A e 
Kyrillos M.H.M. 
(2016)

99  atletas  de
idade  de  11
anos até 21.

A  pesquisa  procurou
por  fatores
influenciadores  da
autoeficácia  em
atletas  de  esportes
individuais.

Os  fatores  de  autoeficácia  variam
em relação a prática,  mas que os
alunos  de  natação  mostraram  um
senso de autoeficácia maior que os
demais.
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Silva, L.R.S. 
(2018)

2  professores
de  escolas
particulares  da
Bahia.

Questionário
semiestruturado para
analisar  as
metodologias
utilizadas  pelos
professores e
observação  das
aulas.

Um dos professores utiliza método
misto  de  ensino  entre  o  ensino
global e analítico, enquanto o outro
se  utiliza  do  método  global  de
ensino,  porém  ambos  os
professores  conseguem  ensinar
para os seus alunos os movimentos
básicos na natação.

Brum, F.   e 
Santos,  D.C. 
(2019)

6  artigos  que
tratassem  do
clima
motivacional
das  aulas  de
natação.

Revisão  de  literatura
sobre  o  tema  de
clima  motivacional
das aulas de natação.

Os  atletas  dos  presentes  estudos
possuem  um  alto  nível  de
motivação intrínseca na natação, e
que ao gerar um clima de motivação
mais  envolto  na  realização  da
tarefa,  pode  potencializar  essa
motivação pré existente.

Silva, F.S.C. 
(2019)

309 sujeitos, de
7  a  18  anos
moradores de
Bauru  (SP)  e
praticantes  de,
pelo  menos,
uma
modalidade
esportiva.

É  uma  pesquisa
quantitativa  que
utilizou  dois  tipos  de
testes,  o  Parental
Involvement  Sport
Questionnaire
(PISQp) e o Task And
Ego  Orientation  in
Sport  Questionnaire
(TEOSQ).

Foram  encontrados  dados  que
mostram que a maioria dos atletas
percebem  o  apoio  tanto  do  pai
quanto da mãe e que no início da
modalidade  a  mãe  aparentemente
possui  uma  maior  importância  e
quando envelhecem o apoio do pai
se mostra mais relevante.

Fonte: Produzido pelo próprio autor
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Dentre os trabalhos apresentados os textos abordam sobre a metodologias

em aulas de natação ou sobre a motivação de alunos.

Ribeiro  (2014),  por  exemplo,  discute  e  analisa  a  partir  de  uma  pesquisa

analítica as aulas de 5 professores de 3 cidades do Sul  de Minas Gerais  de 3

academias diferentes. A pesquisa conta de uma entrevista semiestruturada com os

profissionais,  que ministravam as aulas de natação infantil  e filmagens para que

fosse possível fazer comparações com a pesquisa anteriormente realizada.

O resultado da pesquisa foi de que os professores entrevistados costumam

organizar  suas  aulas  partindo  de  atividades  mais  simples  para  atividades  mais

complexas respeitando o nível de aprendizagem de seus alunos.

“Embora não relatem em suas falas, quando observados, foi  possível

perceber que os mesmos utilizam atividades mais simples para as mais

complexas.  Isso  nos  remete  a  pensar  que  os  mesmos  utilizam uma

concepção analítica” (RIBEIRO, STÉPHANE, 2014 p. 6)

Referente a pergunta de quais eram a prioridades dos professores sobre o

que ensinar, foi verificado que os mesmos priorizam o modelo tecnicista, pois foi

enfatizado o ensino dos 4 estilos de nados (crawl, costas, peito e borboleta), além

da divisão dos alunos por níveis e faixa etária (RIBEIRO, 2014).

Neste sentido, a autora questiona a possibilidade de uma metodologia na

qual o aluno pudesse explorar outras formas de movimentos aquáticos, aumentando

assim seu repertorio e um dos meios apontado para alcançar este objetivo foi pela

sugestão do uso de atividades lúdicas.

“Alguns  autores  como  Barbosa  (2007),  Dias  (2007)  e  Silva  (2011)

buscaram no elemento lúdico uma ferramenta pedagógica para o ensino

da natação, acreditando que este é pouco utilizado pelos profissionais

aquáticos.  Em  seus  trabalhos  utilizaram  o  lúdico  como  ferramenta

comparado  ao  método  tradicional  de  ensino  e  obtiveram  resultados

satisfatórios para aprendizagem dos alunos que se submeteram a este

novo método.” (RIBEIRO, STÉPHANE, 2014 p. 7).

Um fato importante de se ressaltar sobre os professores entrevistados nesta

pesquisa, é que os mesmos relataram que utilizam brincadeiras durante as aulas,
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porém nas observações só foram verificados o uso de brincadeiras nos minutos

finais das aulas como forma de recompensa.

Por  fim,  os  professores  do  estudo  supracitado  não  se  baseiam em uma

metodologia  específica,  mas  sim  em  seus  conhecimentos  empíricos  além  de

usarem poucas atividades lúdicas (Ribeiro 2014).

Outro estudo selecionado para esta revisão de literatura é o de Silva (2018)

que discorre sobre as metodologias de professores de natação através avaliação da

atuação de dois professores de natação infantil.

O professor identificado como “A” relatou que o seu maior desafio é o fato da

instituição onde trabalha dividir as turmas apenas por idades dos alunos e não por

nível  de  habilidade.  O  mesmo  professor  relatou  que  inclui  o  lúdico  de  forma

quinzenal e mencionou que utiliza de diversas pedagogias nas suas aulas, sendo

elas:  crítico  superadora,  construtivista,  desenvolvimentista  e  tecnicista.  Porém o

autor  comenta  não  ter  observado  a  utilização  das  pedagogias  construtivistas  e

tecnicistas nas aulas observadas.

“De acordo com as observações realizadas,  pode ser relatado que o

Professor  A  baseia  sua  prática  pedagógica  na  abordagem  crítico-

superadora,{…}  Concomitantemente,  sua  prática  pedagógica  tem

passagens pela abordagem desenvolvimentista, visto que a abordagem

desenvolvimentista tem estabelecido como tema central a aprendizagem

do movimento e a aprendizagem através do movimento.” (SILVA; 2018 p

25-26).

Já  o  professor  identificado  como  “B”  relata  que  a  falta  de  apoio  e

acompanhamento dos responsáveis pelas crianças seria a sua maior dificuldade em

relação às aulas de natação. Também é relatado que o lúdico é usado quase que

diariamente,  no início  ou no final  do horário  da aula por  meio de realização de

alguma brincadeira.

O  professor  B  também  descreve  utilizar  em  suas  aulas  a  pedagogia

desenvolvimentista e o mesmo é confirmado pelo autor após suas observações.

“Corroborando com o  que  foi  observado,  visto  que,  segundo Becker

(2009), se nas aulas for compreendido e respeitado as características de

comportamento motor dos indivíduos, impreterivelmente passará pela 29

abordagem desenvolvimentista.  Do modo que,  o  Professor  B sempre
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mantinha um cuidado para não extrapolar e ultrapassar o limite dos seus

alunos. (SILVA; 2018 p 28-29).

Ao comparar o estudo de Silva (2018) como o de Ribeiro (2014) é possível

notar uma semelhança na forma em que foram conduzidas as pesquisas, porém

como  foi  relatado  nos  resultados  a  maior  diferença  entre  elas  foi  apenas  o

“professor  A”  que foi  descrito  no segundo texto como tendo uma dificuldade na

divisão das turmas e no período que ele insere algum tipo de atividade lúdica.

O último texto que trata sobre metodologia de aula é o de Silva (2019) o qual

trata de uma pesquisa qualitativa descritiva onde foram utilizados diversos recursos

para as coletas de dados.

Em  relação  aos  estudos  dedicados  a  um  melhor  entendimento  sobre  a

motivação na prática esportiva, é comum o debate sobre a influência dos pais em tal

conjuntura, neste sentido Silva (2019) busca compreender a percepção que jovens

atletas têm do apoio familiar em relação a prática esportiva da natação. O estudo de

Silva (2019) analisou 319 indivíduos de idades dos 7 aos 19 anos praticantes de

diversas modalidades esportivas e dentre elas a natação..

Os jovens atletas responderam a dois questionários, sendo eles o Parental

Involvement Sport Questionnaire (PISQ), a fim de determinar o nível de percepção

que  os  atletas  têm  em  relação  ao  comportamento  parental  em  relação  prática

esportiva e o Task And Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) que tem

como objetivo compreender a orientação motivacional dos alunos.

O estudo aponta que a maioria dos atletas compreende tanto o pai quanto a

mãe como principais  apoiadores  da  sua prática  esportiva,  o  que segundo Silva

(2019)  é  um  fator  positivo,  porém  também  é  apresentado  que  boa  parte  dos

estudantes tem a percepção que nenhum dos dois pais apoiam a prática esportiva,

o que é bastante preocupante para o autor.

Neste estudo, conclui-se que “os sujeitos são predominantemente voltados à

tarefa, apresentam uma percepção de apoio familiar do tipo elogios e compreensão

e quem mais assiste suas competições e treinos são ambos os pais” (SILVA, 2019).

Porém, só o apoio não é o suficiente, a forma como esse apoio é expresso

também é importante para a motivação dos atletas.

26



“Entende-se no contexto esportivo que não basta aos pais envolverem-

se, pois, embora envolvidos,  pai  e mãe, podem representar uma das

fontes de apoio,  mas também podem ser considerados geradores de

tensão e mal-estar, o resultado da influência vai depender do tipo de

envolvimento, do conjunto de comportamentos expressados e do que a

criança interpreta da realidade (F. SILVA aput TEQUES; SERPA, 2013

p. 29).

Apesar  de Silva (2019)  relatar  a importância do apoio parental  na prática

competitiva,  esse não é o único fator relacionada a motivação de atletas. Neste

sentido, Bastos e Kyrillos (2016) se dedicou a analisar outras possíveis motivações

que atletas individuais têm para realizar uma prática esportiva.

Bastos  e  Kyrillos  (2016)  realizou  uma  pesquisa  com  99  atletas  de

modalidades  individuais  com  idade  de  11  a  21  anos,  com  a  aplicação  dos

questionários  Participation  Motivation  Questionarie  (PMQ) e  Necessidade  de

Aprovação Social com a intenção de responder a seguinte pergunta proposta pelo

autor:

“quais relações existentes entre os fatores motivacionais com as variáveis,

tipos de esporte, sexo, idade, tempo de prática e nível de competição?”

As possíveis motivações foram agrupadas em 8 categorias, analisadas em

relação a diferentes variáveis e expostas como extrínsecas ou intrínsecas.

Segundo o autor,  “os fatores motivacionais  mais  valorizados pelos atletas

foram  a  Competição,  a  Competência  Técnica  e  a  Aptidão  Física,  que  são

considerados como motivos extrínsecos” (BASTOS e KYRILLOS, 2016).

Apesar  dos  achados  de  Bastos  e  Kyrillos  (2016),  Oliveira  (2015),  obteve

resultados diferentes em seu estudo que buscou entender os motivos que levam

crianças e adolescentes a participarem das escolinhas de natação.

A pesquisa de Oliveira (2015) teve a amostra de 50 escolares com idade de 7

aos 14 anos de ambos sexos. O estudo Utilizou a Escala Motivacional para a prática

da natação (EMPE) para avaliar os alunos.

Após a realização dos testes os resultados foram submetidos a comparações

em relação ao sexo dos alunos e a rede de ensino que o aluno fazia parte (pública

ou  privada).  Não  havendo  diferença  significativa  entre  os  atletas  quando
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comparadas em relação a rede de ensino pública e a privada, porém foi encontrado

uma ligeira diferença entre os alunos quando divididos em sexo, ou seja, “pode-se

notar que os motivos comuns entre os sexos avaliados com maior importância foram

os relacionados à saúde” (OLIVEIRA 2015).

Bastos e Kyrillos (2016) realizaram um artigo que buscou entender a relação

que a autoeficácia tem com o desempenho de 99 atletas dos 11 aos 21 anos de

ambos os sexos, praticantes de modalidades individuais, sendo 13 desses atletas

de natação. Para a realização do artigo foi utilizado o questionário que Autoeficácia

Geral Percebidas.

“No  esporte,  a  autoconfiança  é  um  dos  fatores  psicológicos  mais

frequentemente citados por sua influência sobre o rendimento esportivo,

mas não é sinônimo de autoeficácia. Segundo Machado, Paes, Berbetz

e Stefanelo, enquanto a autoeficácia é a crença em realizar determinada

atividade a autoconfiança se refere ao grau de firmeza e convicção em

determinada  atividade,  não  especificando  a  situação.”  (BASTOS  e

KYRILLOS  2016 p. 54)

Após a análise dos dados, os autores relatam que em relação ao sexo, idade

e  tempo  de  prática  no  esporte  não  apresentam  diferenças  significativas  na

autoeficácia  do  atleta.  Porém  foi  encontrado  diferença  quando  comparados  os

esportes entre si, chegando a conclusão de que os atletas de natação são os com

maior senso de autoeficácia.

“Em relação as modalidades esportivas, nossos resultados indicam que

os atletas  de  Natação  possuem um senso  de  autoeficácia  mais  alto

(3,44±0,41) que nos demais esportes. Theodorakis, no estudo sobre os

efeitos da autoeficácia, satisfação e objetivos pessoais no desempenho

de nadadores, os resultados fornecem evidências de que a autoeficácia,

auto  satisfação,  e  estabelecimento  de  metas  pessoais  são

determinantes para a melhoria no desempenho” (KYRILLOS e BASTOS

2016 p. 58)

Além de pesquisas de campo foram incluídos no presente estudo revisões

que buscaram realizar um apanhado da literatura sobre a temática motivação de

atletas  de  natação.  Dentre  essas  revisões  Brum e  Santos  (2019),  se  propôs  a

discutir sobre o clima motivacional na natação.
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Após análise dos achados, Brum e Santos (2019) conclui que a existência de

um clima motivacional durante as práticas de natação favorece o desenvolvimento

dos atletas na medida que intensifica a motivação intrínseca dos mesmos.

“face  aos  resultados  verificados  na  literatura,  em  que  a  motivação

intrínseca,  a  satisfação  e  a  percepção  do  esforço  podem  ser

potencializadas  se  os  atletas  percebem  um clima  motivacional  mais

envolto para a tarefa.” (BRUM e SANTOS  2019 p. 281)

Outra revisão bibliográfica publicada por Conto (2014) teve o enfoque em

pesquisar artigos voltados para a motivação de alunos de natação na faixa etária

dos 9 aos 12 anos.

Após a leitura e análise dos textos encontrados Conto (2014) relata que os

autores deram muita relevância a motivação dos alunos, por entenderem esse como

um fator de importância, mas também que foram observados artigos que buscam

quantificar a motivação dos alunos.

“Fica assim demonstrado que os aspectos motivacionais são essenciais

para  esses  alunos,  por  trazer  benefícios  à  saúde,  o  bem-estar

psicológico e contribuir para a formação e desenvolvimento dos alunos.”

(CONTO 2014 p. 12).
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6. CONCLUSÃO
Os achados abrangeram temas sobre a metodologia utilizada por professores

na natação, a motivação dos alunos e revisões bibliográficas sobre o assunto, dos

quais se fez possível tirar alguns apontamentos.

Sobre os artigos que trataram das metodologias utilizadas pelos professores

ficou evidenciado que muitos professores utilizam mais da metodologia analítica de

ensino da natação ou uma mescla de metodologias,  sendo que alguns,  incluem

atividades lúdicas apenas ao final da aula.

Já em relação aos artigos sobre o tema de motivação dos alunos de natação,

a maioria dos autores fez menção ao fato de que a utilização do lúdico tinha uma

tendência maior para gerar uma automotivação, e que existiam diversos fatores que

também poderiam influenciar nessa motivação, como os pais obrigando a criança a

realizar a prática, o a própria saúde da criança, o aprendizado da prática em si e até

mesmo uma inspiração em alguém.

As revisões bibliográficas encontradas corroboram com o presente estudo,

nos quais artigos que tratam da motivação dos alunos foram encontrados,  e os

autores chegaram a conclusão da existência  de  um clima motivacional  e  que a

motivação favorece o desenvolvimento do aluno.

Apesar  dos  indicativos  sobre  a  possível  motivação  autônoma  que  aulas

sintéticas, por  usar  mais  o  lúdico,  poderiam causar  nos  alunos,  boa  parte  dos

professores pouco utilizam esse método de ensino.

Um dos fatores que podem explicar essa falta de utilização é o fato de que

apesar de existirem artigos que tratem das metodologias de aulas de natação e da

motivação  dos  alunos  de  natação,  faltam pesquisas  que  de  fato  concretizem a

comparação da motivação do aluno em relação a metodologia utilizada.

Dessa forma, apesar dos artigos tenderem a afirmar que o lúdico é a melhor

forma de motivar os alunos, falta uma consolidação que comprovem esta premissa

nas aulas de natação.
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