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RESUMO 
O esporte adaptado vem se tornando cada vez mais um meio de inclusão social, sendo também usado 
como reabilitação para pessoas com algum tipo de deficiência.  Este trabalho tem como objetivo 
mostrar a importância do esporte para a integração e o convívio social com pessoas de mobilidade 
reduzida. O esporte adaptado consegue dar um sentido para a vida de vários atletas, além disso 
desempenha o papel de incluir a percepção de competência e identidade pessoal, identidade esta 
como atleta e não como deficiente físico. A metodologia aplicada baseia-se em pesquisas realizadas 
em bibliografias especializadas, e também em visitas técnicas feitas em ambientes adaptados e 
especializados neste tipo de assunto, que foca em usar o esporte para esses fins. Ao término destas 
três etapas de desenvolvimento, obtivemos o resultado que nos mostrou a importância do esporte 
adaptado como meio de inclusão. Vale ressaltar que este artigo procura apontar caminhos aos 
interessados em conhecer como o esporte adaptado funciona em relação a inclusão, reabilitação e 
desenvolvimento pessoal de uma pessoa com mobilidade reduzida.  
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ABSTRACT 
Adapted sports are increasingly becoming a means of social inclusion and are also being used as 
rehabilitation for people with disabilities. This paper aims to show the importance of sport for integration 
and social interaction with people with reduced mobility. Adapted sport can make sense of the lives of 
many athletes, and it plays a role in including the perception of competence and personal identity, an 
identity that is as an athlete and not physically disabled. The applied methodology is based on research 
carried out in used bibliographies, as well as technical visits made in environments adapted and 
specialized in this type of subject, which can be used in sport or for these fins. At the end of these three 
developmental stages, get the result that will show the importance of adapted sport as a means of 
inclusion. It is noteworthy that the article sought indicates ways for those interested in knowing how 
adapted sport works in relation to the inclusion, rehabilitation and personal development of a person 
with reduced mobility. 
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INTRODUÇÃO 
Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo vive com alguma forma de 

deficiência, destas quase 93 milhões são crianças. No Brasil, são 45,6 milhões de 

pessoas, que representam quase 24% da população brasileira com algum tipo de 

deficiência. (UNESCO, 2017) 

O conceito de deficiência vem se modificando para acompanhar as inovações 

na área da saúde e a forma com que a sociedade se relaciona com a parcela da 

população que apresenta algum tipo de deficiência. (CENSO DEMOGRÁFICO, 2010) 
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O ser humano vive em sociedade e faz parte de um sistema. Esta integração 

social potencializa a autoestima pessoal e eleva o bem-estar individual de quem se 

relaciona com os demais. Entretanto, existem situações nas quais as pessoas podem 

estar em risco de exclusão social. 

O esporte tem comprovada importância na qualidade de vida de qualquer 

pessoa e, sem dúvida, é muito mais importante ainda para as pessoas com 

deficiência. Ao fazermos essa afirmação estamos nos baseando não apenas no que a 

atividade esportiva pode contribuir para o desenvolvimento físico de todas as 

pessoas, mas principalmente na sua possibilidade como poderosa ferramenta de 

ajuda na reabilitação e inclusão das pessoas com deficiências junto à sociedade. Mais 

que tudo, o esporte lhes propicia independência. (AME, 2012) 

A participação em diferentes atividades tem recebido a atenção crescente, 

oferecendo as pessoas com deficiência a oportunidade, de experimentarem 

sensações e movimentos, que frequentemente são impossibilitados pelas barreiras 

físicas, ambientais e sociais. Dentre estas atividades destaca-se o esporte, muitas 

vezes já indicado desde a fase inicial do processo de reabilitação. (LABRONICI, 2000) 

 
METODOLOGIA 

Para a realização deste estudo, foram realizadas pesquisas em sites e visitas 

técnicas em locais que atendem as necessidades das pessoas com mobilidade 

reduzida, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A abordagem da deficiência evoluiu do modelo medico, que considerava 

somente a patologia física o sintoma associado que dava origem a uma incapacidade, 

para um sistema como a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde - CIF, divulgada pela Organização Mundial da Saúde - OMS (World Health 

Organization - WHO) em 2001, que entende a incapacidade como um resultado tanto 

da limitação das funções e estruturas do corpo quanto da influencia de fatores sociais 

e ambientais sobre essa limitação. Dentro destas características, a investigação da 

deficiência no Censo Demográfico 2010 se baseou na percepção do individuo sobre 

sua dificuldade em enxergar, ouvir ou se locomover, e na existência da deficiência 

mental ou intelectual. Essa percepção também está relacionada com sua interação 
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com o ambiente em que o individuo está inserido, bem como com as condições 

econômicas e sociais que o cercam. 

Atualmente novas terminologias das classificações para favorecer os fins 

didáticos e identificar o universo dos deficientes físicos já estão sendo usadas, dentre 

elas estão: 

 Deficiência (intelectual, auditiva, visual, física e 
múltipla)/Transtorno global do desenvolvimento (autismo, 
psicose infantil);/Altas habilidades ou 
superdotação/Distúrbios de saúde (obesidade, diabetes, 
cardiopatias etc.)/Problemas de comunicação, fala e 
linguagem/Distúrbios de aprendizagem. (MARCHESI; 
MARTÌN, 2005; MEC/SEESP, 2007, apud CIDADE 
2009).  
 

No decorrer dos anos houve grande mudança na nomenclatura de como 

denominar uma pessoa com deficiência, entretanto devemos partir do principio que 

são pessoas humanas e que devem estar incluídas socialmente. 

 
 Se houvesse mais respeito no convívio humano, alguns 
preceitos básicos de convívio humano estão esquecidos. 
São eles: o respeito ao outro, considerando sua origem 
social, seus hábitos, suas opções; suas características, 
enquanto ser humano diferente, e o diálogo, que deve 
permear qualquer tipo de relação humana. (Duarte, 
2003, pg 95). 
 

A construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa, também, pelo 

cuidado com a linguagem.  

A sociedade faz parte de um sistema onde estamos sempre tentando nos 

incluir, e esta integração social potencializa a autoestima pessoal e eleva o bem estar 

individual de quem se relaciona com os demais. Entretanto, existem situações nas 

quais as pessoas podem estar em risco de exclusão social.  

Por exemplo, a pessoa com mobilidade reduzida pode estar vinculada à 

exclusão social. Deste ponto de vista, existem profissionais como os trabalhadores 

sociais e instituições específicas que trabalham oferecendo ajuda a essas pessoas 

que se encontram em risco de exclusão. 

A inclusão da pessoa com deficiência passa, também e necessariamente, pelo 

acesso a atividades de esportes e de lazer, no processo de reabilitação, na escola e 

no dia-a-dia de cada cidadão. 

Ao fazermos essa afirmação estamos nos baseando não apenas no que a 

atividade esportiva pode contribuir para o desenvolvimento físico de todas as 

pessoas, mas principalmente na sua possibilidade como poderosa ferramenta de 
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ajuda na reabilitação e inclusão das pessoas com deficiências junto à sociedade. Mais 

que tudo, o esporte lhes propicia independência. (AME, 2012) 

 
Figura 1 – Corrida de rua para todos 

 
Fonte: Google Imagens ( Acessado em 05 de setembro de 2019) 

 
O esporte para pessoas com deficiência existe há mais de 100 anos. Nos 

séculos 18 e 19 a contribuição das atividades esportivas foi maior no sentido da 

reeducação e da reabilitação das pessoas com deficiência. Depois da I Grande 

Guerra (1914/1918) a fisioterapia e a medicina esportiva surgiram como recursos 

importantes na recuperação das cirurgias internas e ortopédicas. 

O esporte é um fenômeno sociocultural com formas de manifestações 

heterogêneas. O esporte adaptado se coloca como uma destas possibilidades sendo 

um objeto complexo com raízes na reabilitação de soldados no momento pós II 

Guerra Mundial. Em alguns países como os Estados Unidos em 1870, Berlin 1888 e 

París em 1924 tiveram os seus primeiros eventos competitivos. Já na Alemanha a 

prática desportiva para pessoas com deficiência física teria se iniciado em 1918, para 

amenizar os horrores da Primeira Guerra Mundial e, apesar de todos os seus 

prejuízos, trouxe para esses portadores algo melhor do que elas até então possuíam. 

Estes esportes adaptados e as pesquisas evoluídas nesta área também tiveram o 

grande papel de dar aos veteranos de guerra que sofreram mutilações em combate 

uma vida mais digna e saudável. (GORGATTI, 2005).  
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Já o Brasil, iniciou a divulgação dos esportes adaptados no ano de 1958 com 

bases influenciadas dos Estados Unidos e Inglaterra quando duas pessoas Robson 

Sampaio de Almeida residente no Rio de Janeiro e Sérgio Serafim Del Grande 

residente em São Paulo buscaram os serviços de reabilitação nestes países. 

Inicialmente o esporte adaptado teve seus polos competitivos direcionados para 

cidades metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro. 

O esporte adaptado consegue dar um sentido para a vida de vários atletas, 

além disso desempenha o papel de incluir a percepção de competência e identidade 

pessoal, identidade esta como atleta e não como deficiente físico. (BRAZUNA; 

CASTRO, 2001).  

O esporte adaptado pode ser realizado de forma integrada, em indivíduos com 

e sem deficiência praticam e competem juntas, ou de forma segregada, em que as 

pessoas com deficiência praticam e competem separadamente daqueles sem 

deficiência. 

Salienta que o deficiente físico é encorajado a engajar-se no esporte por causa das 

necessidades terapêuticas e consequências sociais positivas. A Paraolimpíada é o 

melhor exemplo do nível de importância atribuído ao esporte adaptado, aonde se 

podem ver exemplos de adaptação e superação de atletas deficientes.  

O estudo sobre Esporte adaptado vem ao longo do tempo ganhando novas 

finalidades nas suas utilizações como explica Gorgatti (2008): 

 O esporte para pessoas com algum tipo de deficiência iniciou-se como uma 

tentativa de colaborar no processo terapêutico delas e logo cresceu e ganhou muitos 

adeptos. Atualmente mais do que terapia o esporte para esta população caminha para 

o alto rendimento e o nível técnico dos atletas impressiona cada vez mais o publico e 

os estudiosos da área de Educação Física. 
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Figura 2 – Basquete adaptado

 
Fonte: Google Imagens ( Acessado em 05 de setembro de 2019) 

 
Figura 3 – Futebol para cegos 

 
Fonte: Google Imagens ( Acessado em 05 de setembro de 2019) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta pesquisa teve como objetivo analisar o esporte adaptado como fator de 

inclusão social para pessoas de mobilidade reduzida. Neste sentido, nos foi possível 

constatar que o esporte adaptado coloca nas mãos desse grupo de pessoas certo 

poder e viabiliza acessos nunca alcançados. O esporte tem muitos benefícios, não só 

para a saúde, como para o desenvolvimento corporal e para a inclusão social, 

fazendo com que as pessoas de mobilidade reduzida estejam cada vez mais se 

desenvolvendo e praticando esporte. 

Por fim, o estudo deixa claro a imagem do esporte adaptado como fator de 

inclusão social, ele faz com que as barreiras sejam quebradas e que os atletas se 

sintam de alguma forma cidadãos com objetivos e dentro desta sociedade vistos pelo 

seu desempenho e capacidade de realização.  
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