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Introdução: Atualmente a natação, diante de suas possibilidades de prática em relação 

às diferentes formas de manifestação (da iniciação ao alto rendimento), é considerada 

como um dos esportes mais difundidos e praticados no mundo todo. No entanto, nota-se 

que este fenômeno não se estende com intensidade à população com deficiência, mesmo 

considerando o atual crescimento do esporte adaptado. Objetivo: Descrever o 

desenvolvimento e a estrutura de dois projetos regionais representativos na área e que se 

destacam e possuem repercussão nacional, voltados para a natação para as pessoas com 

deficiência. Metodologia: Para isto, foram aplicados dois questionários, sendo um para 

os representantes dos projetos, em duas cidades do Estado de São Paulo, Jundiaí e 

Indaiatuba, e o outro para as pessoas com deficiência visual que praticam a natação 

dentro destes mesmos projetos. Os questionários foram compostos por questões 

objetivas e dissertativas e os dados analisados de forma qualitativa. Resultados: Apesar 

dos dois projetos apresentarem ótimos resultados na consolidação da prática da natação 

pelas pessoas com deficiência visual, tanto no plano da iniciação como no plano 

competitivo da natação adaptada, os objetivos de criação e as formas de 

desenvolvimento dos mesmos se deu de maneira totalmente diferenciada quando 

comparamos os dois Projetos dos diferentes municípios. Considerações Finais: De 

acordo com as características, as possibilidades e os objetivos de cada município, 

existem diferentes formas para o desenvolvimento de projetos de natação para pessoas 

com deficiência, dentre elas a pessoa com deficiência visual, destacando aqui a 

importância dessa prática para o desenvolvimento, tanto no plano físico quanto nos 

planos psicológico, emocional, social e motivacional, deste indivíduo. Além disso, é 

preciso divulgar sobre a importância e a possibilidade de iniciativas esportivas que 

comtemplem as pessoas com deficiência visual na prática da natação, a partir da 

exposição de modelos como estes. 
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