
TEXTO 13 

                                            Esportes adaptados e inclusivos  

       O senso comum dita que pessoas com deficiência são menos capazes de executar uma mesma atividade 

que uma pessoa sem deficiência. Tal fantasia coletiva prejudica a inserção das pessoas que são alvo desse 

preconceito no meio social, como por exemplo, deixando essas pessoas como última escolha em processos 

seletivos de emprego ou ensino. 

      A falta de inclusão também as afeta em atividades rotineiras, seja assistir um programa que não 

possui legendas/ tradução para libras ou áudio descrição, atravessar uma rua sem a certeza de ter uma calçada 

rebaixada para cadeirantes. 

         Pessoas que não possuem deficiências não sentem falta desses acessos, e quando tem contato pela 

primeira vez, tendem a sentir um estranhamento, geralmente sequer sabendo a necessidade dessas adições. 

Todos esses fatores representam como nossa sociedade não compartilha das mesmas oportunidades e 

acessibilidades com todas as pessoas que engloba, o que afeta diretamente na saúde mental e desenvolvimento 

de quem não dispõe desses direitos. 

         A pouca aceitação da sociedade com pessoas com deficiência é o que provoca a dificuldade (mas não 

impossibilidade) delas exercerem as mesmas atividades que as pessoas que não tem alguma deficiência. No 

entanto, há outras formas que desenvolveram para fazer uma ponte que conecte essas pessoas novamente ao 

meio social, como por meio dos esportes e expressões artísticas. 

         Que praticar esportes é fundamental para a saúde, todo mundo sabe. Para pessoas com deficiência, 

a prática é ainda mais importante. As diversas modalidades melhoram a condição cardiovascular de quem as 

pratica, aprimora a força, a agilidade, a coordenação motora, o equilíbrio e o repertório motor. Além disso, 

o esporte proporciona a oportunidade de sociabilização e torna quem tem deficiência mais independente, 

melhorando a autoconfiança e elevando a autoestima. 

Inclusão de pessoas com deficiência em atividades físicas 

 

           Em relação a conceito, a Educação Física Adaptada (EFA) é a Educação Física aplicada em condições 

especiais, visando uma população especial que necessita de estímulos especiais de desenvolvimento motor e 

funcional. Também pode ser conceituada como a Educação que envolve modificações ou ajustamentos das 

atividades tradicionais da Educação Física para permitir às crianças com deficiências participar com segurança 

de acordo com suas capacidades funcionais. 

         A Educação Física adaptada é uma subdivisão da Educação Física convencional, mas o seu principal 

objetivo é entreter estudantes que tenham algum tipo de limitação física ou psicológica em atividades de 

esporte e lazer, principalmente dentro da escola.  
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      A atividade física adaptada, de maneira geral, abrange uma série de conteúdos relacionados 

ao desenvolvimento motor e psicomotor de pessoas com necessidades especiais. Por isso, é importante a 

introdução da atividade física na vida do ser humano, desde a sua infância até chegar à fase adulta. E a 

educação física adaptada é uma maneira de trabalhar a inclusão dessas pessoas em atividades comuns da 

disciplina.  

 

Histórico da Educação Física   

   

             Assim como as outras disciplinas, um dos objetivos da educação física é garantir uma educação 

acessível para todos e isso inclui a participação de alunos portadores de necessidades especiais, sejam elas 

permanentes ou não. 

           Os primeiros sinais da Educação Física como esporte surgiram após a Primeira Guerra Mundial, período 

em que algumas atividades foram desenvolvidas, como uma maneira de reabilitar soldados que adquiriram lesões 

permanentes durante os conflitos. 

          Ao final da guerra, a Educação Física continuou sendo vista como um auxílio durante o tratamento de 

pessoas com deficiência. O hospital Stoke Mandeville, localizado na Inglaterra tinha a prática de realizar jogos 

internos anualmente. A prática, portanto, adquiriu força e serviu de impulso para a criação dos primeiros Jogos 

Paraolímpicos, em 1960, na cidade de Roma. Nesse contexto, é possível perceber a educação física adaptada 

como uma maneira de oferecer oportunidades aos alunos com necessidades educativas especiais de conhecer 

suas possibilidades e vencer os seus limites. 

 

            O conceito geral de Educação Física escolar inclui duas divisões na disciplina: a Educação Física 

inclusiva e a Educação Física adaptada. Mas, há uma diferença entre elas.  

 

           Na Educação Física inclusiva, os alunos participam das mesmas atividades propostas a todos. Por conta 

disso, cabe ao professor planejar as aulas de acordo com as especificidades dos estudantes de cada turma. 

           Já na Educação Física adaptada, os estudantes com deficiência praticam as atividades físicas 

separadamente de seus colegas. Contudo, a prática das duas modalidades requer um ambiente acessível, que 

promova a inclusão e a valorização das diferenças. 

          Existem alguns critérios na hora da adaptação da modalidade. É aconselhável que o espaço (quadra, 

campo, pista, etc.) seja limitado e bem sinalizado, sem qualquer tipo de obstáculo que possa dificultar a 

locomoção dos atletas. Os materiais utilizados também devem ser apropriados para cada tipo de 

modalidade e deficiência. Além disso, algumas regras são alteradas para que atendam melhor ao perfil e às 

limitações de cada deficiência para que se tenha o máximo de igualdade entre os atletas.  

Confira abaixo as modalidades mais usuais e melhor adaptáveis, de acordo com cada deficiência: 

Deficiência visual: atletismo, ciclismo, futebol, judô, natação, goalball, hipismo, halterofilismo e esportes 

de inverno. 

Deficiência auditiva: atletismo, basquetebol, ciclismo, futebol, handebol, natação, vôlei, natação, e muitas 

outras (quase as mesmas das pessoas sem deficiência, pois não existem grandes limitações dos deficientes 

auditivos). 

Deficiência física: atletismo, arco e flecha, basquetebol em cadeira de rodas, bocha, ciclismo, esgrima em 

cadeira de rodas, futebol para amputados e paralisados cerebrais, halterofilismo, hipismo, iatismo, 

natação, rugby, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, voleibol sentado e para amputados e modalidades 

de inverno. 

    Diversos autores como Guttman (1976b), Seaman (1982), Lianza (1985), Sherrill (1986), Rosadas (1989), 

Souza (1994), Schutz (1994) e Give it a go (2001), e ressaltam que os objetivos estabelecidos para as 

atividades físicas ou esportivas para pessoas com deficiência, seja esta física, mental, auditiva ou individual 
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devem considerar e respeitar as limitações e potencialidades individuais de cada pessoa, adequando as 

atividades propostas a estes fatores, bem como englobar objetivos, dentre outros: 

 Melhoria e desenvolvimento de autoestima, autovalorização e autoimagem; 

 o estímulo à independência e autonomia; 

 a socialização com outros grupos; 

 a experiência com suas possibilidades, potencialidades e limitações; 

 a vivência de situações de sucesso e superação de situações de frustração; 

 a melhoria das condições organo-funcional (aparelhos circulatório, respiratório, digestivo, reprodutor e 

excretor); 

 melhoria na força e resistência muscular global; 

 ganho de velocidade; 

 aprimoramento da coordenação motora global e ritmo; 

 melhora no equilíbrio estático e dinâmico; 

 a possibilidade de acesso à prática do esporte como lazer, reabilitação e competição; 

 prevenção de deficiências secundárias; 

 promover e encorajar o movimento; 

 motivação para atividades futuras; 

 manutenção e promoção da saúde e condição física 

 desenvolvimento de habilidades motoras e funcionais para melhor realização das atividades de vida 

diária 

 desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. 

        A realização de atividades físicas, esportivas e de lazer com deficientes, tem que respeitar todas as 

normas de segurança, evitando novos acidentes, deve-se estar atento a todos os tipos de movimentos a serem 

realizados, auxiliar o deficiente sempre que necessário, e estimular sempre o desenvolvimento da sua 

potencialidade. 

 

 
 

O futebol para cegos é um exemplo de atividade física adaptada (Foto: Wikipedia) 

 

Por fim, vale destacar o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiências, os Jogos 

Paralímpicos. Nos jogos, existem diversas modalidades esportivas adaptadas, entre elas: vôlei, basquete em 

cadeira de rodas, futebol para cegos, etc. 


