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RESUMO  

 

O presente estudo tem como objetivo uma proposta de projeto da prática da natação Paralímpica como foco 
na promoção de saúde de pessoas com deficiências Intelectual, Física e Visual melhorando os aspectos de 
qualidade de vida como saúde mental, satisfação com a vida, aumento da força muscular, redução das 
medidas corporais. Outro ponto importante a citar é o apoio familiar estimulando as potencialidades das 
crianças gerando uma mudança ativa nas suas vidas. A atividade aquática leva os participantes à melhora da 
autoestima, ao desenvolvimento das ações de cooperação, da consciência corporal. Já enquanto esporte de 
rendimento, gera melhora nos fatores de integração social, pessoais e de superação. A metodologia será a 
aplicação de aulas de natação através da pedagogia construtivista com uma população de no máximo 48 
crianças de 12 a 17 anos com as mais diversas deficiências. Espera-se com este trabalho levar qualidade de 
vida a essas crianças através da natação além de leva-los a participarem de campeonatos nas mais diversas 
regiões do Brasil, e pretende-se também estruturar um método pedagógico para auxiliar futuros profissionais 
da educação física e demais pessoas interessadas na natação para deficientes. 

PALAVRAS-CHAVE: Natação, deficientes, promoção da saúde, qualidade de vida 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Este projeto evidencia a importância da prática da natação Paralímpica como 
promoção da saúde para pessoas com deficiências Intelectual, Física e Visual, 
possibilitando a melhora da qualidade de vida e podendo até levar o indivíduo ao alto 
rendimento. Apesar de dados da Brasil (2019) sobre 1 bilhão de pessoas que vivem com 
alguma deficiência no mundo, de que 80% desta população está em países em 
desenvolvimento, e destas 150 milhões são crianças, faltam evidências científicas para 
compreendermos as atividades que podem ser realizadas com esta população no sentido 
de melhorar sua qualidade de vida, a partir da natação. 

Segundo dados do censo do IBGE (2010), há aproximadamente 737.789 crianças 
de 10-17 anos com deficiência visual, intelectual e físico-motora em todo o território 
brasileiro, sendo que os governos municipal, estadual e federal têm o dever em promover 
programas e ações que possibilitem a essas pessoas praticarem atividades esportivas com 
foco na qualidade de vida. 

Essas atividades práticas entram de fundamental importância na qualidade de vida 
de pessoas com deficiência, assim como Usuba et al. (2015) e Collis, Staples (2019) 
comentam que melhora a saúde mental, a satisfação com a vida, aumento da força 
muscular, melhora nas atividades cotidianas e redução das medidas corporais são alguns 
dos aspectos que também influenciam na vida das crianças. Já Jaarsma et al. (2015) 
colocam que 77% das crianças com deficiência da Holanda praticam algum esporte como 
a natação, ciclismo e futebol levando a esses jovens a terem os benefícios da saúde, 
diversão e interação social. 
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Assim, pode-se observar o papel fundamental da família e da sociedade levando a 
criança a se descobrir em todas as suas potencialidades e estímulos para que possam ser 
ativos, promovendo uma verdadeira mudança de vida (HOLLERWEGER; SANTA 
CATARINA, 2014). A criança com deficiência que realiza atividades aquáticas como a 
natação, é levada a uma liberdade corporal que não se encontra em qualquer outro 
ambiente, trazendo um benefício como a melhora da autoestima, o desenvolvimento das 
ações em cooperação e da consciência corporal (CHICON; DE SÁ; FONTES, 2013). 

A motivação leva os atletas paralímpicos de rendimento a permanecerem em seus 
respectivos esportes. De acordo com os autores Torralba, Vieira, Rubio (2017) o fator de 
integração social leva a resultados como o desenvolvimento de novas amizades, trabalho 
em equipe, relacionamentos. Já com relação aos fatores pessoais, tem-se que os 
resultados mais significativos foram melhorar as habilidades, aprender novos movimentos 
e melhorar o condicionamento físico; e por fim os fatores de superação que diz respeito ao 
ego, a vitória, ser fisicamente ativo e as competições de alto nível. 

Assim a partir de tudo que foi descrito considera-se a importância da natação para 
crianças com deficiência e de um grupo interdisciplinar composto por médicos, psicólogos, 
técnicos em educação física, fisiologistas entre outros para que realmente os programas de 
natação paralímpica possam ser efetivamente de qualidade, levando os participantes a 
evoluírem seus padrões social e físico e a partir disso se sentirem incluídos na sociedade.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este projeto se caracterizará como uma pesquisa quantitativa e descritiva da 
evolução de jovens com deficiência de natação Paralímpica entre as entre idades de 12 à 
17 anos, que englobam a fase Paraescolar. Utilizaremos uma piscina de 25m com 
profundidade de 1m30, com 6 raias e com água aquecida. Os alunos serão divididos por 
suas deficiências, abrangendo 3 turmas de no máximo 16 pessoas, tendo 1h de atividade 
aquática, 3 vezes por semana. Cada turma será dividida de acordo com a deficiência: 1) 
visual, 2) física e 3) intelectual. Os critérios de inclusão e exclusão do projeto serão os 
critérios do IPC (2019) e da CBDI (2016) Já o método a ser utilizado será o Construtivista 
de acordo com Moreira (2011) a metodologia busca o desenvolvimento afetivo e cognitivo, 
além das relações do “eu próprio” na construção do conhecimento e a transformação entre 
indivíduo e cultura havendo assim o desenvolvimento global das crianças através da ajuda 
de seus pais, professores (natação), psicólogos, fisioterapeutas, médicos, dentistas, 
assistente social e advogados, assim a natação apenas será o ponto de intercessão entre 
todos os demais profissionais levando ao aluno a experiências prazerosas que melhoram 
a sua qualidade de vida.  

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

O primeiro ponto a se analisar com o desenvolvimento deste projeto, é se os 
métodos (global, parcial e misto) utilizados realmente trazem benefícios para as crianças 
que estiverem no projeto, fazendo com que aprendam a nadar de maneira autônoma e livre. 

Espera-se também que através das crianças atendidas possamos levar qualidade 
de vida e promover saúde, assim como Usuba et al. (2015) comentam que crianças com 
deficiência melhoram a saúde mental, a satisfação com a vida, aumento da força muscular, 
melhora nas atividades cotidianas e redução das medidas corporais. Ainda, a partir dos 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

movimentos aquáticos levar as crianças com deficiência a uma liberdade corporal além da 
melhora dos movimentos e integração social (CHICON; DE SÁ; FONTES, 2013). 

Outro ponto importante é a integração social entre crianças e familiares para que o 
projeto possa cada vez mais crescer e trazer benefícios não só às crianças, mas também 
aos pais e familiares (HOLLERWEGER; SANTA CATARINA, 2014). 

Por fim, trabalhar com caráter interdisciplinar, trazendo vários profissionais como 
médicos, fisioterapeutas, dentistas e da educação física e acadêmicos dessas áreas para 
que possamos levar uma atividade com qualidade e levando outros aspectos para a vida 
das crianças. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que através desse projeto possamos elucidar a natação paralímpica 
para pessoas com necessidades especiais melhorando a sua qualidade de vida e terem 
projetos para seu futuro. Que outros profissionais, não só da educação física, possam ver 
como um nicho de mercado e terem parâmetros e uma metodologia aplicativa de fácil 
execução, levando assim o interesse para mais pesquisadores, acadêmicos e demais 
pessoas a procurarem atividades física que tragam benefícios e rendimentos para todos. 
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