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Acreditamos no valor do não igual, do não habitual e do não esperado. No
reconhecimento do valor que existe na troca com quem é diferente de mim, seja pessoa
com deficiência ou não.

Nós queremos sair de um mundo comum, ordinário, no sentido literal da palavra, em
direção a um mundo extraordinário, que enxergue cada vez mais todas as pessoas que
antes, eram invisíveis.

Por acreditar nisso, o Inspara surgiu com o objetivo de incentivar a participação de
pessoas com deficiência no nado artístico, mostrando que sua prática pode acolher a
todos.

Ao longo do nosso percurso, percebemos o que Inspara vai muito além disso! O Inspara
também promove pertencimento, autoestima e saúde dos participantes, em direção à
uma sociedade que aprende, passo a passo, a respeitar a diversidade.
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O INSPARA



HISTÓRIA
No Brasil, somos a primeira organização da
sociedade civil que incentiva e promove a
participação de pessoas com deficiência no
nado artístico.

Nossa fundação aconteceu no dia 06 de
janeiro de 2016, como forma de oficializar o
projeto que foi idealizado no final de 2014. 

Já em setembro de 2016, organizamos o 2º
Simpósio Internacional de Nado Sincronizado
Para Pessoas com Deficiência, contribuindo
para o movimento mundial que objetiva a
inclusão do nado artístico adaptado nos
Jogos Paralímpicos.
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Atualmente já existem mais de 15 países
praticando a modalidade e o Inspara faz parte
do comitê que está em comunicação para
formalizar as regras, e assim possibilitar a
futura inclusão desta modalidade como esporte
paralímpico.
 
Nosso grande objetivo é mostrar que o nado
artístico é para todos, seja para prática social ou
competitiva.



VISÃO, MISSÃO E VALORES

Promover autoestima, pertencimento e
saúde, por meio do nado artístico para
pessoas com deficiência, em direção a
uma sociedade que respeita a diversidade.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Valorização e respeito às
pessoas
Ética e transparência
Credibilidade
Compromisso
Responsabilidade social
Qualidade dos serviços
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Ser referência internacional em nado
artístico adaptado, nos âmbitos esportivo,
social e cultural.



AULAS DE NADO ARTÍSTICO ADAPTADO

Viabilizamos as aulas de nado artístico
adaptado, formando também equipes
para participar de exibições públicas,
seminários, simpósios e vivências.

Público alvo: pessoas com deficiência
física, intelectual, auditiva e/ou visual, a
partir dos 10 anos de idade, do sexo
masculino e feminino, adaptadas ao meio
aquático.

O QUE FAZEMOS?

6



As vivências são a melhor forma de divulgarmos
nosso trabalho e de mostrar para as pessoas com e
sem deficiência que o nado artístico é para todos!

Como estreia, realizamos duas vivências no Clube
Paineiras do Morumbi nos meses de março e abril,
com alunos da APAE de São Paulo. 

Já em setembro, realizamos uma vivência na
unidade do SESC Pinheiros e contamos com a
participação de pessoas com e sem deficiência.
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O QUE FAZEMOS?

VIVÊNCIAS



2º Simpósio Internacional de Nado Sincronizado para atletas com deficiência

O 2º Simpósio Internacional de Nado Sincronizado Para Atletas com Deficiência foi
realizado na cidade de Santos, dos dias 02 a 04/09/2016 com a presença de 7
delegações: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Paraguai, Japão e Brasil e
72 participantes: destaca se que 33 eram atletas e o restante eram técnicos,
profissionais do esporte e pais/acompanhantes, além de mais 12 voluntários.

O QUE FAZEMOS?
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SIMPÓSIO
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ATIVIDADES - SIMPÓSIO

• Dia 02/09: Jantar de confraternização no
Mercure Santos Hotel
• Dia 03/09: 3 palestras, 1 mesa redonda, 1
workshop na piscina – local: SESC Santos
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ATIVIDADES - SIMPÓSIO

• Dia 04/09: Festival Internacional de Nado Sincronizado Para Atletas com
Deficiência, com 17 apresentações das delegações participantes, além das
apresentações da embaixadora do Inspara e atleta olímpica, Lara Teixeira, e do
dueto misto do Brasil, Giovana Stephan e Renan Alcantara, contando um público de
mais de 150 pessoas no Centro Esportivo Manoel Nascimento Júnior



SIMPÓSIO

VOLUNTÁRIOS
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Claudia Barros
Cristina Magalhães
Gabriella Ciferi
Giovana Nunes
João Carlos Lazzarini
Lara Teixeira
Larah Gotto Felix
Lauro Luiz Gomes Ribeiro
Luci Leme Brandao Lazzarini

Luis Felipe Kita
Luiza Serrachioli
Nicky Giorgi
Renan Alcantara
Renata Brandão Lazzarini
Thomaz Oliveira
Wanda Maria



SIMPÓSIO
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PARCEIROS:

APOIO TÉCNICO:
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Como forma de captar recursos para ampliar as atividades do Inspara, realizamos
duas edições de bazar em novembro e dezembro, oferecendo roupas de qualidade
para os nossos clientes. 

Em parceria com a Casa de Velhinhos Ondina Lobo, conseguimos realizar as duas
edições com muito sucesso!

O QUE FAZEMOS?

BAZAR



Para encerrar o nosso primeiro ano de
fundação, fomos convidados para uma
apresentação de fim de ano no Clube
Paineiras do Morumby.

Foi incrível estar no meio de tantos atletas
e fazer parte de um show tão lindo! 

APRESENTAÇÃO DE FIM DE ANO
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15

PARCEIROS
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DRE



Lauro Ribeiro
Luiza Arantes

Renata Lazzarini
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Claudia Barros 
Luiza Serrachiolli

Camila Lazzarini

João Carlos Lazzarini
Luci Lazzarini

NOSSO TIME

COMISSÃO TÉCNICA

DIRETORIA

GERENTE GERAL

CONSELHO FISCAL



CONTATO
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@inspara.instituto

www.inspara.org.br

contato@inspara.org.br

https://www.instagram.com/inspara.instituto/
https://inspara.org.br/
https://www.instagram.com/inspara.instituto/
https://inspara.org.br/
https://inspara.org.br/contato/

