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Este livro denominado como NATAÇÃO - da Pedagogia a Biomecânica, possui inúmeras
vertentes educacionais e motoras, desde o processo pedagógico, à análise biomecânica.
Várias questões foram levantadas ao descrever cada capítulo deste livro, uma vez que este
esporte tão significativo na vida destes autores precisava ser levada de modo ainda mais sério
e objetivo.Um dos processos deste livro é relatar cada estilo a ser nadado, porém não
somente as técnicas e como deve ser priorizado cada estilo, mas a forma na qual deve-se
propor a técnica utilizada, sendo assim, a biomecânica veio a somar de modo contextual e,
por consequência, estudar as relações das forças que colocam o corpo em
movimento.Através de ilustrações atuais e conhecimento ao longo dos anos, explicamos
através da biomecânica, movimentos que descrevam de forma objetiva e correta, os quatro
estilos da natação, além de tratarmos da musculatura envolvida e articulações em todo
processo, aproveitamos ainda a oportunidade para descrevermos a construção histórica deste
esporte.Apresentaremos também as relações do corpo humano se deslocando ao meio
líquido através dos quatro estilos, com eficiência e com resultados que poderão ajudar aos
profissionais da área da saúde no dia-a-dia, a lecionar com real capacidade e competência
profissional.Boa leitura!!!
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bom caminho e serei guiado pelas suas sábias palavras. (te amo)Ao meu grande Sensei da
vida, meu pai (Sensei Suzuki) in memorian. Pai obrigado por me deixar a maior herança, a
dignidade, o caráter e a honra. (Sempre juntos meu velho).Alexandre UbillaDedico esta obra a
minha família (minha esposa Marcela e ao meu filho Breno), pelo apoio de cada obra
realizada e pelo incentivo a cada projeto pensado! Amo vocês!Aos meus pais por acreditarem
que a educação e a humildade é o caminho para se alcançar o sucesso!Aos profissionais da
área da saúde e do esporte, que buscam conhecimento e apoio na literatura e em demais
atividades para levar ao seu aluno o “melhor” deste esporte em relação ao bem estar físico e
intelectual.Prefácio 1Inicialmente é uma imensa honra ser convidado para prefaciar um livro,
principalmente se este livro une conhecimento científico com a prática diária. E ao mesmo
tempo é uma grande satisfação participar de um momento especial de dois professores que
admiro, Alexandre Ubilla e Frank Suzuki.Em nossa área, Educação Física e Esporte, existem
um hiato entre as investigações acadêmicas e o dia-a-dia de treinos e aulas, apesar de
bastante conhecimento sendo elucidado por meio da pesquisa, nem sempre este material é
transcrito em um linguajar prático, aplicável e de fácil acesso, no sentido que somente as
pessoas que atuam no campo acadêmico têm conhecimento que relaciona as buscas deste
material, e nesse sentido os técnicos e professores nem sempre tem o hábito e leituras com
pesquisas, inclusive por não se restringir em materiais escritos em língua portuguesa. Nesse
sentido, a iniciativa de produzir livros em que se sintetiza o conhecimento científico para sua
aplicação no cotidiano é de suma importância.NATAÇÃO: da Pedagogia a Biomecânica é uma
obra que apresenta um ótimo conteúdo sobre a Natação, este trabalho foi feito com muito
carinho e profissionalismo por duas pessoas renomadas e experientes. O Professor Alexandre
“Ubilla” é um profissional que atua no âmbito acadêmico como professor de ensino superior e
pesquisador, já apresenta material em natação publicado, além disso, atuou na borda da
piscina como professor e coordenar o que lhe confere uma visão bem ampla das
necessidades dos professores de natação. Já o professor Frank Suzuki, é um profissional
bastante conhecido no âmbito acadêmico, como professor de ensino superior e pesquisador,
principalmente pela sua capacidade de sintetizar os conhecimentos teóricos de disciplinas
como Anatomia, Cinesiologia e Biomecânica em conteúdo aplicável pelos profissionais da
área da Educação Física, sempre atualizado e apresentando material prático.Dito isso, é fácil
compreender que esta obra abrange uma gama de conhecimentos específicos apresentando
desde uma literatura clássica para área até os últimos artigos publicados, e com certeza tal
conhecimento irá agregar muito para o dia-a-dia do professor.Professor Doutor Fábio Rodrigo
Ferreira Gomeshttp://lattes.cnpq.br/6162015721163492Prefácio 2No treinamento científico
não há lugar para improviso. Instigo aos leitores, alunos, ex-alunos, coordenadores e donos de
academias, assim como a comunidade acadêmica a essa leitura INÉDITA NO BRASIL! Com
certeza o leitor irá se beneficiar com tanta informação sobre o nadar e a biomecânica. Não
canso de falar em minhas palestras sobre a relevância das disciplinas de ANATOMIA,
CINESIOLOGIA e FISIOLOGIA se conversarem em nossas aulas, em nossas periodizações,
em nosso dia a dia.NATAÇÃO: da Pedagogia a Biomecânica traz à tona muitas informações
sobre a Natação e o Desporto, benefícios e objetividades da prática aquática, tudo embasado
através de obras clássicas de nossa literatura, por exemplo: eu ainda não tinha visto nenhuma
literatura nacional discutir sobre o Enfoque Estrutural – Funcional da Natação segundo Ortega
e Burkhardt (1984). Você encontrará uma periodização para você parar de ministrar aulas a
“esmo”. Professor Alexandre “Ubilla” foi categórico, escreveu o que há de mais relevante para
você que necessita prescrever e entender sobre o fenômeno pedagógico do nadar. Não trouxe
respostas prontas, e sim, fará você pensar. Isso é o que me encanta. Tudo isso embasados



nas propriedades físicas da água, como utilizar a água ao meu favor? Como fazer com que o
meu aluno renda mais, treinando menos? QUALIDADE!Logo em seguida, o texto carrega uma
carga pesada de ensinamentos, Dr. Frank Suzuki, detona seus conhecimentos, trazendo para
essa leitura convidativa a biomecânica, esta que não tivemos na faculdade, a biomecânica do
nadar, para ser mais preciso a biomecânica dos quatro nados culturalmente determinados
(Crawl, Costasss, Peito e Borboleta). E há quem diga que não precisa corrigir o aluno! Lendo a
obra intitulada NATAÇÃO: da Pedagogia a Biomecânica, lembrei-me das minhas aulas práticas
de natação... lembrei que um atleta pode errar 52 variáveis só no nado Crawl, e que essas
variáveis podem ser encontradas com suas analogias após a leitura desse livro. Parabenizo os
autores por essa iniciativa em nossa área, quem ganha mais uma vez são os nossos alunos!
Gratidão!Professor Doutor Caio Graco Simoni da Silvahttp://
lattes.cnpq.br/1076141900856592Gostaria de agradecer a pessoa que destinou seu preciso
tempo para revisar a presente obra.Agradecimentos a:Professora Giselle Marson
Suzuki.Licenciada Plena: Português/EspanholPós Graduada em Alfabetização e
letramentoPós Graduanda em PsicomotricidadeNossos sinceros agradecimentos:Prof.
Alexandre UbillaProf. Frank SuzukiINTRODUÇÃOA NATAÇÃO E O DESPORTOÉum desporto
aquático que consiste na deslocação das pessoas através dos movimentos de braços e
pernas dentro da água.

Natação da pedagogia a biomecânica portuguese song, Natação da pedagogia a biomecânica
portuguese translation, Natação da pedagogia a biomecânica portuguese pdf, Natação da
pedagogia a biomecânica portuguese meaning, Natação da pedagogia a biomecânica
portuguese water, Natação da pedagogia a biomecânica portuguese lyrics, natação da
pedagogia a biomecânica, pedagogia da natação, pedagogia da natação pdf, natação
itapecerica da serra, natação infantil itapecerica da serra, natação em itapecerica da serra,
clube de natação da guarda, clube de natação da maia, natação vitoria da conquista, natação
da historia, natação vasco da gama, natação capão da canoa, natação da pf, natação taboão
da serra, natação vila da penha, prova de natação da pf, natação clube da caixa, natação
barra da tijuca, natação da massa muscular

Os segredos da mente milionária: Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o
dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas (Portuguese Edition),
Estimulação aquática para bebês: Atividades aquáticas para o primeiro ano de vida
(Portuguese Edition), Essencialismo: A disciplinada busca por menos (Portuguese Edition)

Carlos Alfredo dos Reis Lessa, “detalhes dos nados. Comprei como e-book e trás informações
relevantes acerca dos detalhes dos nados.”

Crisfonse, “Bom!!!. Para quem não manja nada, e nunca leu nenhum outro livro a respeito de
natação, é um bom livro.”
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