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Participação dos alunos nas aulas de Natação em Educação Física 
 
Durante o ano letivo de 2007/2008 os alunos da ESMA passaram a beneficiar de aulas de Natação, 
integradas no currículo de Educação Física da escola. E tal deveu-se à transição para as novas 
instalações, que possuem um complexo desportivo dotado de excelentes condições. 
Sendo conhecidos os benefícios da prática de Atividade Física e da Natação em particular, e estando 
a escola localizada numa ilha, poderia ser expetável que a modalidade acolhesse, por parte dos 
alunos, um carinho especial. Contudo, tal parece não ter sido o caso. 
Ao longo dos vários anos que se seguiram, os docentes do departamento de Educação Física 
constataram que um número relevante de alunos resistia em participar nas aulas de Natação, 
causando constrangimentos na relação pedagógica e efeitos negativos na avaliação dos alunos. 
 
Embora cada docente de Educação Física conhecesse a sua situação particular, relativa à 
participação dos seus alunos, durante esses anos não foram analisados dados dos vários docentes, 
nem foram efetuados questionários extensivos aos alunos que permitissem obter um retrato da 
situação. No ano letivo transato foi possível conduzir ambas as tarefas, e o presente trabalho 
pretende dar conta dos resultados obtidos. Comecemos pelos registos de participação dos alunos, 
apresentados pelos docentes.  
Dos 10 docentes do departamento, 6 disponibilizaram informação sobre a taxa de participação dos 
alunos em cada aula de Natação lecionada. Foi possível obter informação sobre 25 das 47 turmas, 
isto é, de aproximadamente metade dos alunos que frequentaram as aulas de Educação Física. 
 
 

Como é possível constatar no gráfico 
1, a taxa de participação é maior 
entre os alunos do 7.º ano de 
escolaridade e mais reduzida nos 
alunos do ensino não regular.  
Há medida que os alunos avançam na 
sua escolaridade, apresentam cada 
vez mais resistência a participar nas 
aulas de Natação. 
 
Os registos totais revelaram uma taxa 
de participação de 55%. 

É importante registar que não são sempre os mesmos alunos a não participar nas aulas de Natação. 
Os dados obtidos de um único docente revelam que apenas 25% de 124 alunos realizaram todas as 
aulas de Natação previstas. 
Num inquérito aplicado aos alunos de Educação Física, durante o 3.º período letivo de 2013/2014, 
foi-lhe proposto que classificassem a sua participação nas aulas, tendo sido apresentadas 4 opções 
de classificação: 1 – faço todas, 2 – faço quase todas, 3 - é raro fazer, 4 - não faço. Foi-lhe ainda 
solicitado que indicassem as razões que os levaram a não realizar as aulas de Natação, e as razões 
para a baixa participação dos alunos nas aulas de Natação (de apenas 55%). 
 
Responderam ao questionário 763 alunos (386 raparigas e 377 rapazes). Constatou-se que 34% das 
raparigas afirmam não participar ou participar raramente, enquanto nos rapazes esse valor foi de 
21% (gráfico 2).  Deve ser realçado que nem sempre as respostas serão totalmente condizentes com 
a realidade.  
Analisando 124 alunos de 6 turmas de 1 único docente, verificou-se que 15% (19 alunos) terão 
sobrevalorizado a sua participação quantitativa, tendo acontecido o inverso com apenas 2 alunos.  

Gráfico 1 - Taxa de participação dos alunos nas aulas de Natação (%) 
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Assim, é provável que os valores obtidos pelos docentes de Educação Física, se ajustem melhor à 
dimensão da participação dos alunos nas aulas de Natação. 
 

São muitas as razões apontadas pelo 
alunos para não participarem nas aulas de 
Natação. Nas raparigas, o principal fator 
parece ser a menstruação, tendo sido 
indicado por 84 alunas que afirmaram 
realizar quase todas as aulas. Porém, 8 
alunas que referiram nunca fazer as aulas 
também apontaram o mesmo motivo. De 
momento, parece que o uso do tampão não 
é uma opção para muitas raparigas. No 
entanto, regista-se que 92 alunas com 13 
ou mais anos afirmaram realizar todas as 
aulas.  

Não gostar da modalidade ou de fatores associados à modalidade também tem grande relevância. 
Este é um motivo apontado por 38 raparigas e 24 rapazes que afirmam não fazer as aulas ou que as 
fazem raramente. A vergonha de mostrar o corpo, de revelar que não se sabe nadar e não gostar de 
ser gozado pelos colegas é um aspeto também importante, principalmente entre as raparigas. De 
facto, essa razão é indicada por 20 alunas que não realizam ou que realizam raramente as aulas. 
 
Esquecer o material necessário é o motivo mais referido pelos rapazes. Aparentemente, eles são 
muito mais esquecidos, pois esta razão foi indicada por 58 alunos e apenas por 11 alunas. A doença 
é igualmente um aspeto relatado. Neste caso parecem existir diferenças entre sexos, pois 30 
raparigas e 14 rapazes apresentam como justificação estar doente. Para além disso, 13 raparigas e 2 
rapazes referem indisposições como razão para a não participação. 
 
A água da piscina é tratada com os mesmos químicos utilizados no tratamento da água que chega às 
nossas casas. No entanto, a concentração desses produtos é maior na piscina. A presença desses 
químicos parece causar problemas em vários alunos. De facto, este aspeto é referido por 30 alunos 
(13 rapazes), que justificam a não participação com: alergia, alergia específica ao cloro, problemas 
de pele, problemas nos olhos, não gostar do cloro, infeções nas unhas, renite alérgica, problemas 
respiratórios, problemas nos ouvidos. No entanto este valor poderá ser superior, pois num 
questionário com resposta aberta vários alunos podem ter referido simplesmente como motivo a 
“doença”, o simplesmente “não poder participar”.  Foram 18 os alunos (10 rapazes) que indicaram 
não fazer natação por não poder, sem indicar o motivo. 
Os alunos também manifestam desagrado acerca da temperatura da água, do frio do inverno, da 
temperatura no corredor entre os balneários e a piscina, do tempo que despendem no balneário a 
tomar duche e a trocar de roupa. Foram 21 os alunos (12 rapazes) que indicaram razões desta 
natureza. Por fim foram apenas 7 os alunos que revelaram não fazer Natação por não saberem nadar 
ou por terem grandes dificuldades na modalidade. E provável que  esse número seja muito superior, 
mas será sempre difícil obter um valor factual pois vários alunos realizam a totalidade do seu 
percurso nesta escola sem entrar uma única vez na piscina.  
 
Perante os valores relatados, parece evidente que a Natação é uma modalidade causadora de grande 
desconforto para os alunos da nossa escola. Se a comunidade educativa entender ser relevante 
mudar este indicador, é importante que os vários agentes aumentem o seu empenho e assegurem 
que os alunos têm a motivação adequada para realizar as aulas.  
Docente Manuel Campos; 06-09-2014 

Gráfico 2 – Classificação dos alunos da sua participação nas aulas 
de Natação (%) 


