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A natação adaptada cresce cada vez mais em nosso país, sendo um esporte 
que nos garante muitas medalhas em Jogos Paralímpicos, fazendo dela uma 
modalidade muito difundida. Trata-se de um esporte indicado a maioria das 
pessoas com deficiência, sendo para efeitos terapêuticos ou até mesmo para 
rendimento esportivo.  
Objetivo 
Este trabalho visou o condicionamento de um atleta de natação adaptada 
amputado de membros inferiores (com classificação funcional S07), por meio 
do treinamento funcional, gerando maior inteligência corporal, como domínio 
dos movimentos, capacidade de sincronização para melhora de suas 
habilidades e desempenho na água.  
Descrição da experiência 
Tal atleta em idade escolar (12 anos) foi submetido a um plano de treinamento 
funcional de 06 meses visando melhora em valências físicas como equilíbrio 
corporal, controle e coordenação, agilidade, flexibilidade, entre outros, por meio 
de exercícios de estabilização (principalmente de tronco), tempo de reação, 
força para os movimentos (seguindo a ideia de trilhos anatômicos), mobilidade, 
força na musculatura residual do coto e ação do mesmo sem a prótese. Com o 
foco no aprimoramento em seu rendimento na piscina, em provas que o atleta 
competiu nos Jogos Escolares 2018.  
Impactos da experiência 
Após este período de treinamento foi possível observar uma melhora em suas 
respostas motoras, sua coordenação ao executar as tarefas solicitadas 
melhorou (como por exemplo a coordenação entre braçada e pernada). Outro 
ponto importante foi a melhora de sua sustentação durante o nado, devido ao 
trabalho com quadril e coto, oque levou ao atleta a consciência de que mesmo 
não tendo possibilidade de gerar progressão suficiente com membros inferiores 
(devido a amputação) o trabalho de quadril e do coto o facilitou na sustentação 
de seu corpo para melhor deslize, diminuindo o seu arrasto ao nadar, 
acarretando assim melhoras em relação aos tempos de suas provas 
específicas (50 metros nado crawl, 100 metros nado costas e 100 metros nado 
peito), e por consequência fazendo com que o mesmo obtivesse medalha de 
ouro (em sua categoria) nas três provas que disputou nos Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo (JEESP) no ano de 2018. 
Reflexões finais 
O treinamento funcional, voltado a sua questão de transferência de movimento 
(específica para natação neste caso), surtiu efeito positivo em relação a 
inteligência corporal, e execução de maneira mais eficiente dos movimentos 
dos nados realizados pelo atleta. A estabilização de seu quadril na água 
durante o nado facilitou seu deslize e assim a melhora de suas marcas 
pessoais. 
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