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Introdução
Apesar de ser um desporto muito praticado (Ministério da Cultura e Desporto, 2021) e seguido pela
população como espectadores, ainda não foi totalmente incorporado nem nos hábitos da população nos
seus tempos livres (como lazer), nem nos conteúdos habituais dos programas de educação física. As causas
foram estudadas (Albarracín, 2009: Albarracín & Moreno-Murcia, 2018), e embora pareçam claras, talvez
seja altura de avançar e mudar esta dinâmica. Isto só pode ser conseguido através de uma mudança do
paradigma da sociedade e dos professores a este respeito. Se não for tratado como apenas mais um
conteúdo educacional, será difícil para as organizações educacionais, organizações desportivas e as
próprias famílias aceitá-lo.

Será necessário lançar as bases, as necessidades e atingir a maior percentagem de pessoas, desde que
os responsáveis por isto estejam convencidos e se sintam suficientemente fortes para esta importante
tarefa. Neste sentido, os professores de educação física, responsáveis pela competência motora dos
alunos, estão a ser convocados.

Esta é, há muitos anos, a missão da AIDEA e de muitas pesquisas apresentadas sobre este tema, esperando
que com este recurso se desperte o interesse dos educadores aquáticos em colaborar com os professores
que têm a iniciativa e carecem de recursos, tanto pessoais como materiais.
Competências educativas. Competência motora. Competência
aquática
Com o aparecimento da nova legislação educativa, e desde há alguns
anos, o principal objetivo tem sido o de melhorar as competências dos
estudantes, sendo os principais objetivos que os nossos estudantes
desenvolvam uma série de competências e conhecimentos em
diferentes áreas (saber pensar, saber ser e saber fazer) que possam ser
aplicados às suas vidas. Isto não é fácil, mas temos vindo a avançar nesta
direção há já algum tempo e é um conceito que é cada vez mais
partilhado.
Parece claro que a competência linguística não consiste apenas em ler
um livro ou conhecer as regras específicas, mas em ser capaz de
compreender e desenvolver uma variedade de textos, de participar em
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debates, de apresentar ideias, etc. O mesmo se aplica à competência matemática, onde o objetivo é ir além
das regras e fórmulas para a aplicar cada vez mais à vida quotidiana ou a trabalhos específicos que a exijam.
Neste sentido, e embora a competência motora não apareça na legislação espanhola, há muitos estudos
que já utilizam este termo, e sobretudo, aqueles que tentam implementá-lo em todas as aulas de educação
física. Neste sentido, já não é necessário jogar bem este ou aquele desporto, ou alcançar certas notas em
alguns testes físicos, mas sim a maioria dos professores desta disciplina está a tentar, agora mais do que
nunca, alcançar nos seus alunos uma vasta gama de experiências que lhes permitam desenvolver todo o
seu potencial motor e que serão a base para a escolha de diferentes atividades físicas no resto das suas
vidas, tanto para a ocupação do seu tempo livre como para a manutenção e melhoria da sua saúde.

E depois deste nível de concretização, e como ramo da Competência Motora, encontraríamos aquilo
que é desenvolvido num meio específico como a água, e que daria origem à Competência Aquática.
Desta forma, e como nos casos anteriores, o objetivo é proporcionar aos estudantes competências e
estratégias para desfrutar do ambiente aquático e que toda a atividade física nele realizada seja feita
em segurança e com o objetivo de evitar qualquer acidente ou percalço.

Assim, e uma vez adquirida a base da competência aquática, será muito mais fácil, simples e apropriado
praticar o desporto natação, ou outros que têm lugar na água. Por esta razão, e como nos outros exemplos
de competências, não faria sentido propor o desporto antes do desenvolvimento das primeiras
competências, mas acima de tudo, propô-lo sem um amplo objetivo e aplicabilidade aos contextos da vida
real.
A formação específica do docente de educação física e os conteúdos aplicados
E se reconhecer o professor como o maior dinamizador da aprendizagem dos alunos num centro educativo
e o seu apoio for decisivo (Casterad et al., 2018), parece claro que os professores abordarão as suas aulas
de acordo com a formação inicial que receberam na Universidade e a formação contínua com que se
preocuparam em continuar a expandir a sua formação anterior.
Há muitos estudos (Albarracín, 2009; Albarracín & Moreno-Murcia, 2017; Chigliriano, 2021) que confirmam
que a formação inicial que começou na Universidade há anos atrás não aborda a natação na escola, ou
melhor, atividades aquáticas destinadas a serem incluídas no currículo escolar. Embora seja verdade que a
orientação educacional foi incorporada nos conteúdos estudados na Universidade, também é verdade que
os professores não deixaram a Universidade com as ferramentas para incluir explicitamente estes conteúdos
nas suas aulas de educação física.
Por outro lado, e no que diz respeito à formação continua, verificamos que não existem muitas
possibilidades de encontrar cursos específicos com esta orientação, e embora organizações como a AIDEA
estejam a divulgar cada vez mais esta necessidade, a verdade é que, em Espanha, como noutros países, não
é algo notável. Há países que o têm incluído nos seus currículos, embora na maioria dos casos seja a natação
o conteúdo principal. Portugal também é conhecido por estar a trabalhar a nível político, mas também não
existe formação específica nesta área.
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Considerando que las dos vías anteriores son primordiales para avanzar en la Natación en la Escuela, se
presentan a los docentes como los principales artífices de este avance metodológico y de contenidos en
dicho ámbito. De este modo, tendrán que reflexionar sobre su formación inicial y la permanente, e intentar
avanzar hacia el camino de la mejora en este ámbito.
De facto, se se refletir sobre o conteúdo que deve ser ensinado nestas aulas, e sendo fiel ao currículo escolar,
não há dúvida. Se a competência aquática faz parte da competência motora, e é isto que determina os
conteúdos da disciplina de educação física, os mesmos conteúdos terão de ser tratados na água como na
sala de aula ou na pista, com a única diferença de que se trata de um meio diferente. Para esclarecer a frase
anterior, pode salientar-se que o currículo não especifica nenhum desporto específico, mas alarga a
competência motora a situações de ataque-defesa, situações com um adversário, atividades no ambiente
natural, melhoria da condição física, jogos tradicionais, etc. Portanto, em nenhum momento especifica que
este ou aquele desporto tem de ser ensinado (nem mesmo os desportos mais conhecidos como o futebol,
basquetebol, voleibol, etc.), mas sim que serão as situações de jogo que permitirão praticar posteriormente
um desporto específico, mas sempre graças ao desenvolvimento de competências mais gerais que
permitirão este domínio motor.
Se refletirmos especificamente sobre as atividades aquáticas, e da mesma forma que nos casos anteriores,
os conteúdos serão os abordados na competência aquática, e só quando estes forem adquiridos serão
realizados os mais específicos do desporto de natação, polo-aquático, natação sincronizada, etc.

Portanto, tal como todos os professores estudaram todos os desportos na universidade e são capazes
de os aplicar no campo educacional quando apropriado, conhecendo também a progressão e a
necessidade de ter uma competência motora antes do desporto em si, porque é que o mesmo não se
aplica à competência aquática. Então como pode um professor que estudou educação aquática e
natação não a aplicar nas suas aulas de educação física?

Sem dúvida, o que pode provocar mais problemas não é o conhecimento ou falta de conhecimento do
conteúdo em si, porque é normal que todos os professores o tenham, mas sim as instruções metodológicas
para os levar a cabo, que não serão outras que as específicas a este meio.
Neste sentido, se algum professor realizar as suas aulas com grupos homogéneos ou heterogéneos para
propor jogos coletivos ou desportos de equipa, se realizar a progressão didática de certas aptidões
desportivas, etc., poderia ser colocada a seguinte questão: Não será o mesmo no meio aquático? Poderse-ia considerar que sim, é a mesma abordagem, mas este ambiente tem uma falta de segurança que o faz
parecer diferente da sala de aula ou do ginásio habitual, quando o problema é o mesmo. No terreno, e com
habilidades gímnicas, a mesma coisa acontece, pois há alunos muito habilidosos e outros menos
habilidosos, e é por isso que nunca começaremos por fazer um lifting, mas sim por ensinar e progredir com
apoios, ajudas, etc., até cada um atingir o nível mínimo necessário para desenvolver os exercícios. Haverá
sempre um grupo que não conseguirá atingir habilidades mais complicadas, mas todos eles terão
participado nas aulas e terão avançado em relação ao início da unidade didática, desde que a metodologia
e a progressão tenham sido adequadas. Ninguém duvida que é complicado numa turma de 25-30 alunos,
e que a necessidade de segurança é maior do que numa aula de futebol, mas é feito e não é pedido a
nenhum instrutor de desporto ou de ginástica artística que acompanhe o professor.
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No caso aqui em discussão, considera-se que, se o objetivo for a melhoria da competência aquática, o nível
de natação não é decisivo, desde que a instalação seja educativa, ou seja, piscina de ensino (pouco
profunda). O problema surge se a piscina for profunda e houver estudantes que dominam o meio e outros
que não o dominam. Neste caso, como no resto dos conteúdos ensinados, será necessário dar detalhes
adequados do objetivo a alcançar, e fazer grupos de nível com as ajudas relevantes, preparar o material de
flutuação apropriado, etc., como foi sugerido nas atividades gímnicas. Em qualquer caso, o objetivo das
aulas de educação física não é atingir um elevado nível técnico em qualquer desporto em particular, seja
de equipa ou individual, mas sim a experiência e prática de desporto para o seu conhecimento e
subsequente melhoria fora do ambiente educativo/escola. O que temos de fazer é assegurar que tudo o
que é feito na água é suficientemente seguro e que todos aqueles que mergulham na água têm um nível
mínimo de perícia para a desfrutar e utilizar, sempre nas melhores condições possíveis e garantindo a
segurança pessoal.
Não nos devemos esquecer de incluir os objetivos de segurança e prevenção de afogamentos quando se
fala de conteúdos escolares, uma vez que, como já foi insistido em diferentes estudos (Albarracín &
Moreno-Murcia, 2018), será o objetivo último desta competência no âmbito curricular.
Tudo isto fecharia o círculo educativo de saber pensar, saber ser e saber fazer, mas na água, onde o meio
muda, mas a pessoa permanece a mesma, assim como a matéria da educação física.
Aplicação prática

Em termos de aplicação prática, podem ser apresentados segundo diferentes considerações.

Objetivos
Aos habituais da educação física poderiam ser adicionados os seguintes:
• Melhorar e desenvolver a competência aquática dos alunos, tanto a nível teórico como prático.
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• Conhecer as situações de risco que podem surgir no meio aquático e estar preparado para lidar com
elas.
• Promover a segurança em todas as atividades aquáticas à disposição dos alunos (sem material, com
material, náuticas, com roupa etc.).

Conteúdos e a sua ordem de progressão
O conteúdo da unidade didática incluiria os
seguintes conteúdos, dispostos em progressão:
• Habilidade aquáticas: flutuação, respiração e
propulsão.
• Jogos na água com diferentes orientações
(com ou sem equipamento, aplicação de jogos
terrestres, etc.).
• Melhoria da condição física na água.
• A natação e os seus estilos.
• Atividades de segurança e prevenção da água
(podem ser intercaladas com a aprendizagem
dos estilos).
• Outros desportos aquáticos (polo-aquático e
natação sincronizada).

Metodologia
Alguns aspetos metodológicos a ter em conta podem ser:
• Utilização do MAC (Método Aquático Compreensivo), uma vez que torna os estudantes mais
protagonistas e participantes, trabalhando cada um dentro dos seus limites e possibilidades (MorenoMurcia & Ruiz Pérez, 2019).
• Estreitamente relacionado com o acima exposto, o jogo será a principal força motriz das aulas. As
atividades podem ser apresentadas de uma forma lúdica na maioria dos casos.
• Aproveitando os diferentes métodos utilizados nas aulas de educação física em terra (ensino recíproco,
pequenos grupos e até mesmo microensino), onde os mais habilidosos podem colaborar com o resto
dos estudantes, dendo enriquecedor para todos.
• Conhecimento de todos os envolvidos no processo e as suas obrigações (professor de apoio, nadadorsalvador, etc.). Se não estão descriminadas há que fazê-lo, tal como consta do Código de Boas Práticas
em instalações aquáticas (Albarracín & Moreno-Murcia, 2018a).
• Consciencialização das famílias de que estas não são aulas particulares de natação, e sim uma
continuação das aulas de educação física.

Organização da classe
Os aspectos organizativos que podem ajudar a gerir estas classes incluem:
• O professor conduzirá a sessão, podendo no 1ºciclo ser ajudado pelo professor titular.
• O nadador-salvador estará mais atento do que em outras atividades, e poderá desempenhar um papel
mais ativo do que o habitual.
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• O ideal seria que uma piscina de ensino sem separadores. Se houver separadores, também se podem
fazer jogos na orientação transversal, utilizando os separadores como material para os jogos (imersão,
como um eixo para cambalhotas, como rede, etc.).
• Quando são realizadas atividades de natação, os alunos podem ser agrupados de acordo com o seu
nível de capacidade, explicando a necessidade de manter o mesmo ritmo ao nadar. Contudo, é também
verdade que um aluno mais proficiente pode ajudar ou assistir um aluno com menos domínio.
Como exemplo, podem propor-se diferentes ações:
• Substituição das "voltas" na piscina para aprender o aspeto técnico da respiração de crol, por exercícios
a pares com apoio do pé no chão, e jogar com ritmos diferentes propostos por cada um (onde há
inspiração, expiração, apneia, etc.). Uma vez que o tenham feito, é-lhes pedido que o apliquem no nado
de crol.
• Transporte de todas as formas possíveis para os companheiros, tanto com material como sem ele.
• Realização de competições em grupos, onde há um aluno de cada um dos níveis da turma (se tiverem
sido distribuídos por pistas, deve haver um de cada em cada uma delas).
• Circuitos de habilidades onde são necessárias entradas e saídas da água, deslocamentos, voltas, saltos
e imersões.
• Análise pessoal de qual é o estilo pessoal mais rápido, e fazer um registo da melhoria de cada aluno até
ao final das sessões.
• Questionário sobre a perceção da competência aquática pessoal.
Conclusões
O objetivo deste recurso é
explicar
a
inclusão
da
competência
aquática
no
sistema educativo e, por sua
vez, a relação desta com a
competência motora e o resto
dos elementos que compõem o
currículo educativo.
A formação do professor será
decisiva para a aplicação de um
ou outro conteúdo, mas nunca
deverá privar os alunos da
aprendizagem básica. A Universidade prepara para todos os desportos e atividades, o currículo é permissivo
para a aplicação de um ou outro, mas será a formação contínua e a decisão do docente que prevalecerá
neste facto. Por conseguinte, as atividades aquáticas não devem ser excluídas, uma vez que, de uma forma
mais teórica, mais pontual ou menos extensa, é um conteúdo que deve ser abordado.
É verdade que uma vez superada a desvantagem da instalação, o facto de realizar as aulas não deve ser
uma limitação, tal como outros desportos ensinados não o são. Ninguém deve ficar obcecado com a
aprendizagem da natação e de todos os estilos, tal como não se deve ficar obcecado com a aprendizagem
da técnica de qualquer desporto em particular. Será necessário fornecer experiências e melhorar as
competências, para que os estudantes possam decidir o que escolher no seu tempo livre.
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Algumas das propostas práticas podem favorecer ou ajudar o professor a aplicá-las no campo educativo,
sabendo que a formação contínua, sempre de mão dada com a evidência científica, será o grande aliado
deste processo.
A AIDEA está a avançar nesta direção, levando a formação em educação aquática a todos aqueles que
desejam conhecê-la e aprender mais sobre ela.
A AIDEA, está a avançar nesta direção, levando a formação em educação aquática a todos aqueles que
desejam conhecê-la e aprofundar mais a seu respeito.
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