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Resumo: O presente artigo aborda como temática central a educação física voltada 
para os portadores de necessidades especiais (PNEs). Este trabalho procura 
explicitar de forma sucinta, avanços, retrocessos e perspectivas da educação física 

e de esportes adaptados quando relacionados aos princípios da integração e 
inclusão. O esporte adaptado caracteriza-se como uma grande oportunidade para 

que o indivíduo PNEs, possa desenvolver uma atividade física, deixando de lado o 
sedentarismo e o isolamento social. Um aspecto importante a ser abordado, é que 
além das limitações impostas pela deficiência, o indivíduo com necessidades 

especiais pode sofrer ainda, com outros problemas decorrentes da falta de 
estruturas físicas dos lugares não adaptados para as condições individuais básicas 

de mobilidade necessárias para vida cotidiana, onde muitas vezes dificultam ou 
impedem a realização da prática de alguma atividade física. 
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Abstract: This article deals with physical education for people with special needs 
(NSPs) as the central theme. This paper seeks to make explicit, advances, setbacks 

and perspectives of physical education and adapted sports when related to the 
principles of integration and inclusion. The adapted sport is characterized as a great 
opportunity for the individual PNE, can develop a physical activity, leaving aside 

sedentary and social isolation. An important aspect to be addressed is that in 
addition to the limitations imposed by disability, the individual with special needs may 

still suffer from other problems due to the lack of physical structures of places not 
adapted to the basic individual mobility conditions necessary for daily life, Where they 
often hamper or impede the practice of some physical activity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O esporte é um fenômeno social com várias formas de manifestação. O 

esporte adaptado se coloca como uma destas manifestações. Atualmente, ele é 

visto como a melhor oportunidade do portador de necessidades especiais ser 

incluído na sociedade, pois traz a possibilidade de ascensão social, oportunidade de 

prática em condições de igualdade, melhorias da aptidão física, e condições de 

saúde entre outras. 

A prática do esporte adaptado é um processo de inclusão e reabilitação 

mundialmente conhecido, e está sendo cada vez mais difundido no Brasil. Nos dias 

atuais, já existem diversos eventos mundiais que reúnem estes atletas para 

competirem, e mostrar que a prática dos esportes abre oportunidades incríveis nas 

vida de todos. 

Para que a prática do esporte adaptado seja desenvolvida, é necessário 

espaço físico adaptado e específico para os treinamentos, além de profissionais 

capacitados na área. 

O presente trabalho é fruto de estudos e preocupações de caráter social e 

educacional, voltadas para inclusão dos PNEs. A inserção dos PNEs na escola e 

sociedade, é uma das maiores preocupações da sociedade atual. O princípio da 

inclusão têm sido o eixo de discussões em congressos, seminários, eventos e 

publicações na área da educação e dos esportes, por estudiosos e pesquisadores, 

que se interessam pela temática. 

Com esse intuito, relatar um pouco da história da educação física e do 

esporte adaptado, compreender e refletir sua relação com os princípios filosóficos da 

inclusão, nos traz à possibilidade de um repensar sobre uma nova práxis da 

educação física voltada aos PNEs, visando a sua transformação na vida pessoal, e 

porque não, profissional desses cidadãos.  
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METODOLOGIA 

 

O presente trabalho configura-se em um estudo bibliográfico de trabalhos já 

existente sobre a temática. As leituras e estudos realizados tiveram como objetivo 

principal, a compreensão, socialização e discussão sobre a importância do estudado. 

Este trabalho reconhece o processo retrospectivo e atual sobre uma temática 

específica, de estudos independentes sobre o mesmo assunto abordando a Infecção 

do Trato Urinário associada ao uso do cateter em Unidade de Terapia Intensiva.  

O estudo bibliográfico é um método científico para busca e análise de artigos 

de um determinado tema, e é amplamente utilizada em pesquisas onde há grandes 

massas de dados e fontes de informações. 

A opção pelo tema surgiu por entender as dificuldades encontradas pelos 

deficientes em lidar com essa situação em seu cotidiano. O presente trabalho veio 

como modo de ampliar os conhecimentos, criando a partir deste uma visão 

inovadora sobre o tema. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

 

O esporte adaptado surgiu no começo do século XX, com atividades para 

jovens com deficiências auditivas, em 1920 começaram as atividades como natação 

e atletismo para deficientes visuais. Para pessoas com deficiências físicas, o esporte 

adaptado deu início após a Segunda Guerra Mundial, para reabilitação e inserção 

social dos soldados mutilados. 

Segundo Reis (apud ARAÚJO, 1998), “o advento do esporte adaptado se deu 

logo após a II Guerra Mundial, devido à necessidade de reinserção na sociedade de 

pessoas deficientes, em sua grande maioria, vítimas da guerra”. Em 1944, Ludwig 

Guttamann, neurocirurgião alemão acreditava que o esporte era o melhor método de 

diminuir o tédio da vida de um PNE.  

De acordo com Rosadas (1989):  

 
Guttamann fez com que o mundo se organizasse, mostrando que todas as 

pessoas com algum tipo de def iciência poderiam praticar atividades f ísicas e 
esportivas. A intenção do médico era a de introduzir a atividade esportiva 
como incentivo à reabilitação dos def icientes. Os resultados foram positivos e 

a atividade f ísica adaptada logo evoluiu para um nível de competição.  

 

Assim, em 1948 aconteceu os primeiros jogos para deficientes, evento 

paralelo às olimpíadas que eram realizadas em Londres. O evento foi organizado 

por Guttamann em Stoke Mandeville, Inglaterra; e envolvia veteranos da guerra com 

ferimentos na medula espinhal. Foram 16 atletas participantes, 14 homens e 2 

mulheres cadeirantes. Quatro anos depois, atletas dos Países Baixos juntaram-se 

aos jogos; assim o evento tornou-se internacional, e é conhecido atualmente como 

Paraolimpíada. 

Devido ao crescimento do evento esportivo para deficientes, em 1952 foi 

criado o Comitê Internacional dos Jogos de Stoke Mandeville, que depois se tornou 

a Federação Internacional de Esportes em Cadeira de Rodas de Stoke Mandeville 

(ISMWSF), que é a responsável pela organização e realização de eventos mundiais 

direcionados aos atletas cadeirantes, até hoje.  

Segundo Brazuna e Castro (2002):  

 

A primeira Paraolimpíada foi realizada em 1960, com 23 países participantes 
e 400 atletas PNEs, competindo em 8 esportes. E em 1989, foi fundado o 
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Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) na Alemanha, que atualmente é a 
única entidade internacional responsável pela organização e realização de 

eventos esportivos que envolvam mais de uma def iciência.  

 

Posteriormente a este evento, os Jogos Paralímpicos são realizados a cada 

quatro anos, no mesmo ano dos Jogos Olímpicos.  

Em 1964, foi criada a Organização Internacional de Esportes para Deficientes 

(ISOD), e outros grupos com deficiência foram incluídos em Toronto, em 1976. Em 

1988, os Jogos Paraolímpicos de Verão em Seul, trouxe uma ótima novidade, que 

permanece até hoje: os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são realizados no mesmo 

local. 

Com todos esses acontecimentos, nota-se que são necessários diversos 

esforços do poder público e da iniciativa privada para que haja a possibilidade de 

inclusão e desenvolvimento do PNE no universo esportivo. De acordo com Araújo 

(1998), “em países de primeiro mundo, os atletas deficientes conseguem 

reconhecimento internacional no esporte adaptado em um curto espaço de tempo ”. 

Tal reconhecimento se dá, devido as técnicas utilizadas, as rotinas de treinamento e 

a infra-estrutura mais desenvolvida para atender as necessidades desses atletas, 

fazendo com que os mesmos atingam altos níveis de rendimento.  

No Brasil, o esporte para PNEs teve seu início com o atleta Sérgio Seraphin 

del Grande, portador de paraplegia. Este atleta, em 1958 foi o responsável pela 

fundação da primeira instituição do gênero no Brasil, o Clube dos Paraplégicos de 

São Paulo (CPSP). Sérgio Seraphim Del Grande pode ser considerado, como um 

dos maiores nomes do esporte paraolímpico brasileiro. Outro exemplo a ser citado é 

o do atleta Robson Sampaio de Almeida, que no mesmo ano de 1958, fundou o 

“Clube do Otimismo” também voltado para a prática do basquetebol sobre rodas.  

A Lei AGNELO/PIVA, como é conhecida a lei n.º 10.264/01, representa o 

grande diferencial da história paraolímpica brasileira, ela assegura a formulação e o  

desenvolvimento de um planejamento estratégico que está contribuindo, de forma 

incontestável, para sua consolidação e expansão em todo o país.  

Atualmente, vemos o apoio do Governo Federal através de suas políticas 

públicas, como o projeto “Paraolímpicos do Futuro”. Na última edição dos Jogos 

Paralímpicos no Rio de Janeiro no ano de 2016, pôde-se observar o fortalecimento e 
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a divulgação de mais oportunidades para incentivar o esporte para pessoas PNEs, 

desde os primeiros anos escolares. 

Esporte adaptado é um termo utilizado apenas no Brasil e consiste em uma 

possibilidade de prática esportiva para PNEs. Para que isso aconteça, são 

necessárias regras, fundamentos e estrutura adaptada para permitir a participação 

destas pessoas. Em outras línguas, o termo utilizado é Esporte para pessoas com 

Deficiência ou "Sport for Persons with a Disability". Já o termo Esporte Paralímpico, 

designa as modalidades adaptadas que fazem parte do programa dos Jogos 

Paralímpicos. 

Tweed e Howe (2010), afirmam que: 

  

O crescimento do esporte paralímpico se deve a três fatores: efetividade do 
esporte no processo de reabilitação, direito das pessoas com def iciência à 
prática do esporte e, caráter da modalidade enquanto entretenimento.  

 

Pode-se compreender, que tais componentes não se aplicam apenas ao 

esporte paralímpico, mas também ao esporte adaptado em geral. Atualmente os 

Jogos Paraolímpicos, depois dos Jogos Olímpicos, são o principal evento esportivo 

mundial. 

Atualmente o movimento inclusivo no Brasil, vem sendo intensificado. A 

realização de debates, encontros, seminários, mostram a importância de 

encontrarmos mecanismos práticos que atendam as metas da inclusão e de um 

desafio maior, que é o de trabalhar, respeitar e conviver com a diversidade humana. 

Considerando a complexidade do tema inclusão, seria incoerente deixarmos a 

responsabilidade desta apenas para as políticas públicas, municipal, estadual e 

federal. O avanço provocado pela inclusão encontra-se em uma via de duas mãos, 

onde tanto o PNE, como a sociedade buscam meios de resolver os problemas e 

criar soluções para que todos tenham a oportunidade de praticar um esporte, 

independente das necessidades de cada um. 

Para Sassaki (1997):  

 

Inclusão é o processo pela qual a sociedade se adapta para poder incluir, em 
seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades educacionais 
especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis 

na sociedade. 
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Como a inclusão passou a ser um desafio para todos os seguimentos da 

sociedade, os profissionais da Educação Física, vêem-se diante de uma situação, 

que não era muito discutida e que merece atenção. Esses profissionais tem que 

pensar em como oferecer a oportunidade de grupos de PNEs participarem entre si 

de algumas atividades oferecidas pela Educação Física. 

A proposta do esporte adaptado, está oportunizando a participação de PNEs 

em ambientes até então exclusivos, dito apenas para os “normais”. Por isso, é 

importante que o profissional de Educação Física compreenda o processo pelo qual 

ocorre a inclusão, e como a Educação em geral, juntamente com a participação 

desses profissionais, tem procurado viabilizar de forma mais efetiva tal fenômeno. 

O início do século XXI, foi marcado por constantes estudos de profissionais 

de todas as áreas da Educação, principalmente da Educação Física, Psicologia e 

Sociologia, visando compreender a extensão e as formas pelas quais o esporte se 

consolidou como um dos maiores destaque deste século. 

Estes estudos mostraram que, apenas a prática da atividade esportiva não 

garantirá automaticamente a inclusão. Para que esta ocorra, é importante a 

participação de todos os envolvidos, para a concretização dos seus objetivos, sejam 

eles educacional, de lazer, rendimento ou entreterimento. A existência de objetivos 

pessoais que atendam as características, interesses ou ainda as necessidades 

individuais, tornará o esporte adaptado interessante para todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O esporte é um fenômeno permeado por valores próprios, que podem tanto 

transformar, quanto ser influenciado pela sociedade em que se insere. O esporte é 

um ambiente de várias relações humanas, que compreende múltiplas formas de 

manifestação. O esporte adaptado é uma dessas manifestações, e tem no 

movimento paralímpico sua faceta de maior destaque por suas características de 

alto rendimento. 

O profissionalismo gerado no esporte adaptado, não impediu de continuar 

promovendo o empoderamento para pessoas com deficiência, como também se 

cumpriu em uma função social com base em perspectivas de mercado e 

comercialização. O profissionalismo é a maior fonte de crescimento do esporte 

paralímpico em escala mundial, mas ao mesmo tempo também tem motivado 

algumas discussões sobre formas de atuação desses profissioanis, entre outros 

agentes sociais. 

Um ponto positivo desse movimento é o potencial inclusivo deste fenômeno. 

O esporte adaptado posiciona-se na sociedade como importante meio de inclusão 

social e empoderamento de pessoas com deficiência, porém seu lado negativo pode 

surgir quando o componente competitivo aparece, no qual sujeitos são selecionados 

e comparados frente sua capacidade atlética.  

A educação física voltada para atender as necessidades dos PNEs, pode ser 

um componente facilitador para a inclusão social, pois possibilita aos atletas fazerem 

parte de um grupo de pessoas com as mesmas condições físicas, e seus feitos são 

valorizados de igual para igual. 

O esporte adaptado é um veículo para a inclusão da pessoa com deficiência 

na sociedade. Ele traz muitos benefícios ao praticante, sejam eles físicos, sociais e 

psicológicos.   

Os benefícios físicos desenvolvem a melhoria da condição cardiovascular, 

aprimoramento da força, da agilidade, da coordenação motora e do equilíbrio. Os 

benefícios sociais como a oportunidade de sociabilização com pessoas portadoras e 
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não portadoras de deficiências, a independência do indivíduo para a realização de 

suas atividades diárias e o reconhecimento das potencialidades dessas pessoas 

PNEs. Nos aspectos psicológicos, o esporte adaptado melhora a auto-confiança e a 

auto-estima das pessoas PNEs, tornando-as mais otimistas e seguras para 

alcançarem seus objetivos. 
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