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APRESENTAÇÃO
A proposta de inclusão aqui defendida pelo Grupo de Pes-

quisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância (NGIME) 
se materializa nesta coletânea da série Fundamentos Pedagó-
gicos Inclusivos produzida para subsidiar o desenvolvimento 
do curso de especialização a distância – Esportes e Atividades 
Físicas Inclusivas, do Programa da Universidade Aberta do 
Brasil/CAPES.  Com o objetivo de promover a qualificação de 
profissionais para atuarem no exercício da atividade docente 
em seus diversos níveis, a partir de bases teórico-metodoló-
gicas da atividade física. A proposta apresentada aqui é uma 
rediscussão das fronteiras entre o possível/almejado/inclusivo 
que aos poucos ganha espessura e faz história, e também entre 
o desconhecido/ignorado/exclusivo, que delimita, imobiliza.

O problema da exclusão social é um impasse que se ex-
pressa através da tensão entre o que restringe e o que alarga/
avança, entre o mesmo e o diferente, entre o que já é consti-
tuído e o que pode ser constituído/construído/restabelecido.

Os autores desta coletânea reconhecem a pertinência e 
urgência da construção de uma sociedade mais solidária, e 
acreditam que a atividade física é uma válvula impulsiona-
dora de tal mecanismo.
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Com isto a nossa proposta é unânime: questionar os 
padrões históricos constituídos/consolidados/enraigados so-
cialmente, construindo assim uma nova história.

Os estudos aqui apresentados não se construíram ape-
nas como uma alternativa de aplicabilidade teórica/prática, 
mas como uma proposta crítica que procura justamente pro-
blematizar as formas de reflexão estabelecidas e contribuirá 
para uma acurada reflexão em torno dessa temática extre-
mamente significativa e para o desenvolvimento de ativida-
des a serem realizadas e socializadas com as pessoas com 
deficiência do Brasil.

Assim, ao mesmo tempo, que pressupomos proposta 
múltiplas, a cada passo redimensionamos o repensar, o re-
fazer, o reinventar.

Estamos cientes que a história traz em si a ambiguidade 
do que muda e do que permanece, com isto, esperamos que 
esta coletânea contribua para a circulação do conhecimento 
do Esporte e atividades físicas para as pessoas com deficiência.
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1 INTRODUÇÃO 

Na literatura que trata sobre as Pessoas com Deficiências, 
seja no âmbito esportivo ou educacional, existem diferentes 
termos para designar pessoas com Cegueira ou com Deficiên-
cia Visual, além dos termos usados para classificá-las no que 
se refere ao percentual de visão remanescente. No meio espor-
tivo ou no meio educacional, os termos Pessoas Cegas, Cegos, 
Pessoa com Baixa Visão ou Visão Subnormal, Deficientes Vi-
suais, Portador de Deficiência Visual, são comumente usados. 
Assim, torna-se importante abordar essa diferenciação. Tais 
termos são aplicados dentro de um contexto geral, mas não 
será dada ênfase a esse aspecto propriamente dito, por não re-
presentar o foco central da explanação deste texto.

2  ABORDAGENS SOBRE 
DEFICIÊNCIAS VISUAIS E 
CEGUEIRA 

É imperativo  que o profissional adote uma termino-
logia adequada à situação do aluno, considerando sempre 
a pessoa em primeiro plano, sem fazer uso de termos que 
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desabonem a  moral e estima dessas pessoas, ou seja, sem 
dirigir-se a elas usando termos pejorativos. Muitos outros 
aspectos que envolvem essa população poderiam ser discu-
tidos aqui. Entretanto, focalizar-se-ão somente aqueles vol-
tados para a aquisição do conhecimento e práticas de ativi-
dades físicas e esportivas.

De modo geral, conceituam-se as pessoas que apresen-
tam Cegueira como sendo aquelas que não conseguem defi-
nir objetos colocados à distância de um palmo à frente de seus 
olhos (INTERNATIONAL BLIND SPORT ASSOCIATION, 
2002). Já as pessoas com Deficiências Visuais, ou simples-
mente chamadas de DV, são aquelas que têm visão parcial, 
podendo distinguir objetos de acordo com a distância e po-
sição em determinado ambiente, sempre na presença de luz. 

Essa forma de classificação é denominada de classifica-
ção médica, a qual é importante para a compreensão das dife-
renças entre esses dois grupos de pessoas. Esta classificação é 
usada internacionalmente, mas existem outras classificações a 
serem consideradas: a educacional e a esportiva. Essas manei-
ras de classificar quem apresenta um déficit na visão são de-
terminadas de acordo com o próprio objetivo ou a finalidade, 
não sendo diferenciadas, portanto, pelo grau de importância, 
ou seja, as três são importantes, de acordo com a finalidade.
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Na classificação educacional, são utilizados os termos 
“cego” e “baixa visão”, sendo pertencentes ao grupo de cegos  
as pessoas que têm uma acuidade visual menor que 3/60 
metros. Esse termo, acuidade visual, significa a capacidade 
de se perceber o ambiente como um todo, distinguindo-se 
os detalhes a partir da relação entre o tamanho dos objetos e 
a distância que eles estão localizados. Como exemplo, pode-
-se referir a um professor que, ao posicionar-se à frente de 
uma sala de aula e olhar para o “fundo da sala” poderá per-
ceber nitidamente detalhes do ambiente, tais como o rosto 
dos alunos, cor de suas camisas ou, ainda, pequenos objetos 
afixados na parede. 

Diante do exposto, uma pessoa é considerada cega 
quando, após a melhor correção óptica do seu “melhor 
olho”, estiver posicionada exatamente a 60m, juntamente de 
quem tem uma visão nítida, e conseguir perceber somente 
os objetos colocados à distância de 3m. Por isso, é usada a 
expressão 3/60. Pode-se dizer que a pessoa sem deficiência 
visual percebe algo a 60m e a pessoa cega só percebe se es-
tiver a 3m. Se o leitor ficou atento aos números, percebeu 
que a acuidade visual dessa pessoa é bastante diminuída em 
relação a das  pessoas sem deficiência visual e, portanto, es-
ses indivíduos são considerados no meio educacional como  
cegos, que precisam de recursos especiais para a aprendiza-
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gem, como por exemplo, uma lupa para fazer leitura a tinta 
(ANJOS, 2000).

É importante ressaltar que o grupo de pessoas consi-
deradas cegas compreende desde quem não tem nenhuma 
percepção de luz (cegueira total ou amaurose), até a perda 
da projeção de luz. Então, quando a visão é realmente nula, 
isto é, não há percepção luminosa, é porque não existe nem 
acuidade visual e nem campo visual funcional. O campo 
visual é a amplitude da área alcançada pela visão, sendo o 
normal de 1800. 

O termo “baixa visão” é usado para aquelas pessoas que 
apresentam acuidade visual variando entre 6/18m e 3/60m. 
Esses indivíduos apresentam uma limitação em sua acuida-
de visual, mesmo após a melhor ou máxima correção visual, 
como por exemplo, o uso de lentes corretivas. 

Outro ponto importante a ser mencionado nessa carac-
terização da cegueira e DV é quanto ao período de iniciação 
ou instalação dela, uma vez que a deficiência pode ser deno-
minada de congênita ou adquirida. Assim, é imprescindível 
que o professor, ao receber um aluno, saiba se ele apresenta 
cegueira congênita ou adquirida, para a compreensão de al-
guns comportamentos e características que são próprios das 
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pessoas cegas congênitas. A partir de tais informações, os 
profissionais terão condutas mais adequadas diante desses 
indivíduos.

Será abordada, a seguir, a classificação usada para os es-
portes praticados por essa população. Ela é baseada na clas-
sificação médica, considerando o resíduo visual dos atletas. 
No meio esportivo existem três grandes grupos, a saber: B1, 
B2 e B3. A letra B, que antecede os números 1, 2 e 3, vem da 
palavra inglesa Blind, que em português significa cego. 

Os atletas considerados B1 são aqueles que apresentam 
cegueira, podendo ter percepção luminosa e de vultos, sem 
identificar objetos à distância de um palmo de seus olhos. Os 
atletas B1 participam de modalidades esportivas entre si, ou 
seja, jogam ou competem, B1 com B1, exceto no Goalball e 
no Judô, nos quais podem competir entre si jogadores das 
três categorias. No Goalball, todos os atletas usam um tam-
pão para “equiparar” a percepção de luz a zero. No Judô, os 
atletas são classificados de acordo com a categoria de peso 
corporal.

Os atletas da classe B2 são aqueles que apresentam vi-
são parcial, considerando tanto a acuidade visual quanto o 
campo visual. A acuidade visual dos B2 está compreendia 
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entre 2/60m a 6/60m e o campo visual é de até cinco graus 
(50). Essa classe tem maior resíduo visual que os da classe B1.

A última classe esportiva, a B3, compreende os indi-
víduos que têm um campo visual variando entre 50 e 200, e 
uma acuidade visual entre 2/60m e 6/60m. Essa categoria 
apresenta melhor visão em relação às outras duas citadas 
anteriormente. Durante as provas de jogos oficiais, cada 
grupo participa na sua categoria, conforme determinado 
pelo regulamento das modalidades. Na maioria dos espor-
tes, cada classe compete entre si, mas nas atividades físicas 
gerais, essas pessoas podem e devem participar todas juntas, 
se for o caso, sem que haja separação de classes.

Serão apresentadas, a seguir, algumas limitações que 
acometem (ou não) pessoas com Cegueira ou DV, e que de-
vem ser observadas tanto no dia a dia, seja pela família ou 
por profissionais, quanto nas aulas de Educação Física, pelo 
professor.
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2.1 ALGUMAS LIMITAÇÕES QUE 
PODEM ACOMETER CRIANÇAS 
CEGAS OU DV

 As pessoas com cegueira ou com DV poderão apre-
sentar defasagens no que diz respeito ao desenvolvimento 
social, afetivo, cognitivo e psicomotor, quando comparadas 
a indivíduos sem deficiências visuais da mesma faixa etária. 
Geralmente, essas defasagens ocorrem devido à diminui-
ção nas experimentações dos objetos concretos e também 
devido a relacionamentos inadequados, sejam familiares 
ou sociais, bem como às  intervenções educacionais pouco 
apropriadas a cada criança.

Cabe aqui salientar que tal fato não é inerente às pesso-
as cegas, mas  qualquer pessoa que não seja adequadamente 
estimulada durante o processo de seu desenvolvimento glo-
bal pode ter déficits em alguns aspectos.

De modo geral, as pessoas cegas ou com baixa visão 
apresentam algumas limitações ou até mesmo prejuízos no 
desenvolvimento global, os quais devem ser considerados e 
observados, principalmente durante a prática de Atividades 
Físicas e na Educação Física.



18

Como já mencionado, não são todas as pessoas que 
apresentam defasagens, uma vez que, com os estímulos ad-
vindos do meio ambiente, as crianças poderão amenizar 
suas dificuldades e, consequentemente, os prejuízos comuns 
a quem tem DV. Elas podem ser estimuladas e vencer tais 
situações indesejadas e, assim, ter ganhos significativos em 
diferentes áreas. Geralmente, essas diferenças ficam mais 
evidenciadas na área motora, devido às limitações nas expe-
riências motrizes, ficando clara a importância do trabalho 
da Educação Física junto a esses grupos de pessoas.

Pensando nos benefícios gerais de uma boa prática 
orientada, que visa a desenvolver melhor os aspectos, tan-
to da motricidade  quanto os demais, pode-se citar: a for-
mação e melhoria da imagem corporal e   cinestésica, do 
equilíbrio, postura adequada, aumento da mobilidade e 
independência, desenvolvimento da expressão corporal e 
facial,  aquisição de coordenação motora e movimentos de 
lateralidade, dentre tantas outras melhorias advindas das 
atividades corporais. A socialização e desenvolvimento de 
tarefas coletivas também são aspectos muito salutares para 
essas pessoas, ao praticarem tanto a Educação Física quan-
to os esportes, sejam estes inclusivos ou não (FREITAS; CI-
DADE, 1997).
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Como dito anteriormente, a experimentação ativa 
(proposta pela própria pessoa) em situações de aprendi-
zagem deve ser enfatizada pelo profissional ao trabalhar 
com essas pessoas, e deve ser acentuada durante a prática 
esportiva, pois, devido à falta de informações visuais, pode 
ser que elas se tornem “meio apáticas”, e, portanto, esse é   
um aspecto importante a ser considerado durante as aulas 
(CONDE, 2001). 

Muitas dessas pessoas podem apresentar dificuldades 
para compreender o objeto (visualmente percebido) somen-
te através da palavra falada, dificultando, assim, a formação 
e até levando à utilização errônea de alguns conceitos. Essas 
situações ocorrem porque geralmente as pessoas videntes 
atribuem cerca de 80% (oitenta por cento) da captação de 
informações ao canal visual, ou seja, esse sentido é uma fon-
te muito significativa no dia a dia do vidente.

Diante de tal colocação é interessante relembrar que a 
percepção tátil não substitui por completo a percepção visual. 
Dessa forma, deve-se possibilitar ao máximo que o aluno 
manuseie todos os objetos esportivos  usados nas aulas, a 
fim de aumentar as informações pertinentes ao todo que en-
volve a tarefa específica.
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Alguns eventos ou fenômenos ficam fora da experiên-
cia direta do DV e a compreensão destes dependerá muito 
das informações que lhes forem dadas em diferentes situa-
ções. No caso da Educação Física, as informações sobre os 
esportes e objetos utilizados para suas práticas devem ser 
apresentadas cada uma em seu tempo. Outros eventos que 
não puderem ser conhecidos pela forma direta também de-
vem ser mencionados de maneira natural. Para ilustrar tal 
situação, lembramos, por exemplo, que se pode usar o ter-
mo ver, mesmo sendo a pessoa cega total, pois em determi-
nadas situações é inevitável o seu emprego/uso. 

Como exemplo, pode-se falar sobre um bando de pás-
saros que “voa no céu” acima dos alunos, exatamente no 
momento de uma aula que está se dando ao ar livre. Em um 
momento oportuno, pode-se permitir que essa pessoa cega 
toque ou afague um desses pássaros, mesmo que ela não te-
nha visto todos voarem ao mesmo tempo. Tal exemplo nos 
leva a pensar no quanto é importante falar sobre os elemen-
tos da natureza, como as nuvens, o céu, o sol, a beleza da 
lua, a transparência da água, dentre tantos outros elementos 
que compõem o ambiente em que ocorrem as atividades es-
portivas. Esta deverá ser uma prática constante e o professor 
não deverá temer tais termos só porque um ou mais alunos 
são cegos (CONDE, 2005).
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Algumas tarefas básicas que as pessoas geralmente re-
alizam sem muita preocupação só serão executadas pelas 
pessoas com cegueira se lhes forem ensinadas. Além disso, 
os cegos ou DV não desenvolverão seus sentidos remanes-
centes de forma a compensar as defasagens se não forem es-
timulados adequadamente por quem as atende, bem como 
pela sua família (CONDE, 2001, 2005).

Em geral, a criança DV pode precisar de ajuda para 
reunir as partes e formar um todo dos objetos ou lugares. 
Deve-se permitir, portanto, que ela reconheça, através do 
toque, todos os espaços onde será realizada a maioria das 
atividades físicas ou esportivas. É importante, no entanto, 
lembrar que o auxílio à pessoa cega deve ser oferecido quan-
do for realmente necessário para que ela possa realizar bem 
as tarefas solicitadas (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007).

Um bom professor deve ficar atento para oferecer 
pequenas informações ao seu aluno, incentivando-o a al-
cançar o que deseja fazer na sua aula. Oferecer orientações 
sobre a posição do seu corpo em relação aos objetos é mui-
to valioso para sua independência e locomoção e também 
para a realização das atividades de vida diária.  Ao enfati-
zarmos o ato de proporcionar maior independência ao alu-
no, torna-se muito importante desenvolver eficazmente os 
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aspectos relacionados à Orientação e Mobilidade (OM) das 
pessoas DV. 

O item a seguir traz informações pertinentes sobre a ini-
ciação à OM, favorecendo um maior desempenho tanto de 
quem aprende quanto de quem está ensinando uma determi-
nada tarefa. Fica evidenciado  que a OM é fundamental para 
essas pessoas e que,  aliado a esse diferencial, a escola deve 
oferecer uma estrutura arquitetônica que seja adequada para 
o deslocamento de alunos com cegueira ou com DV, ou seja, 
ela deve garantir a acessibilidade desses alunos em todo o am-
biente escolar. Os alunos deverão ter acessos que os permi-
tam circular sozinhos, utilizando-se dos meios adequados de 
proteção, sem que encontrem perigos iminentes, como por 
exemplo, objetos pontiagudos ou materiais de construção em 
seu trajeto para quadras esportivas e outros locais da escola.

2.2 ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE  

O homem sem deficiência visual  baseia-se em sua visão 
para localizar-se e saber exatamente onde está em relação a 
uma série de coisas. O DV, no entanto, baseia-se em outros 
sentidos remanescentes, como a audição, o tato e o olfato, 
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para situar-se no espaço.  Possivelmente o leitor deste texto 
não tem uma deficiência visual e, portanto, pode ser difícil 
imaginar como os cegos e DV aprendem algo, como conse-
guem identificar coisas e como estas se localizam no espaço.

De modo geral, a aprendizagem dessas pessoas não vem 
naturalmente por imitação. Para que a informação seja real-
mente captada pelas pessoas DV, exige-se e se recomenda 
que tal informação seja transmitida de maneira redundan-
te, ou seja, deve-se fazer com que os estímulos visuais se-
jam transformados em estímulos táteis e sonoros, ou ainda, 
aplicar outra forma adequada para dar esses estímulos, como 
por exemplo, a cinestésica (combinação de várias sensações). 
A concentração e atenção por parte da pessoa DV devem ser 
maiores, para que ela possa captar as informações do meio, 
como um todo. Por vezes essa situação pode gerar problemas 
da atenção dividida, deixando a pessoa meio confusa diante 
de alguma informação recebida do meio.

O profissional deve, portanto, apresentar sempre infor-
mações claras sobre a tarefa ou atividade que o aluno irá 
realizar, fornecendo-lhe, quando possível, subsídio para fa-
cilitar a concretização da tarefa, ou seja, demonstrando de 
forma tátil o que está sendo solicitado. Torna-se importan-
te, porém, lembrar que tal situação deve acontecer somente 
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quando o aluno não compreender bem a tarefa solicitada 
ou parte dela. Dependendo do nível de experimentação que 
esse aluno apresentar, seja ela motora ou de outra natureza, 
ele rapidamente compreenderá o que foi proposto. 

As crianças com deficiência visual usam da audição, do ol-
fato, de suas próprias mãos, de todo seu corpo e também da ci-
nestesia para aprender e compreender os elementos do mundo. 
Assim, necessariamente, o profissional que estiver lidando com 
elas deve responder às suas curiosidades e permitir que elas fa-
çam perguntas, escutem e manuseiem os objetos, quando pos-
sível. Outra possibilidade é mostrar como fazer coisas ou que 
não devem se aproximar de determinados objetos e lugares que 
possam lhes oferecer perigo. Elas, por si só, não perceberão que 
são deficientes visuais e pode ser que não compreendam o que 
isso significa, até que sua família ou outras pessoas lhes digam. 

No que tange especificamente à Orientação e Mobili-
dade, pode-se dizer que ela é um conjunto de situações que 
auxiliam e permitem às pessoas cegas ou com baixa visão se 
deslocarem com maior segurança em diferentes ambientes, 
sejam eles abertos ou fechados. 

A “Orientação” pode ser dada de forma direta ou in-
direta. Denomina-se forma direta quando a própria pessoa 
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obtém uma informação do ambiente, por meio da cineste-
sia, ou seja, ela toca os objetos. Um exemplo claro de orien-
tação direta é o uso da bengala para se guiar numa rua ou 
num ambiente escolar. A orientação é indireta quando são 
fornecidos outros tipos de informações, como por exemplo, 
a sonora ou olfativa, para a pessoa perceber o ambiente. 
Então, as pessoas podem receber orientações que não são 
apenas cinestésicas e que muito lhes favorecem no desloca-
mento orientado de forma mais segura (ANJOS, 2000).

O termo “Mobilidade” está relacionado ao movimen-
to propriamente dito. Sendo assim, a OM é a junção das 
informações que orientam e proporcionam movimen-
to seguro para essa população. As atividades de OM são 
aprendidas em cursos específicos e devem ser usadas em 
diferentes momentos, sejam eles de prática esportiva ou 
mesmo na vida diária. O professor de Educação Física 
deve ficar atento à funcionalidade da visão de cada aluno 
para orientá-lo de maneira eficaz em todas as suas ativi-
dades. Nesse momento não cabe descrever as técnicas de 
OM, mas o professor deve buscar subsídios para aplicá-las 
no dia a dia com seu aluno. Algumas dicas são apresen-
tadas a seguir e certamente nortearão quem vai iniciar-se 
nesta área do conhecimento.
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2.3 ORIENTAÇÕES BÁSICAS DE 
CONDUTAS DURANTE AULAS 
INCLUSIVAS

• Tenha sempre uma anamnese de seus alunos e 
informe-se sobre o tipo de deficiência de cada um.

• Conduza o seu aluno cego ou DV, oferecendo-lhe 
o braço. Ele deverá segurar acima do seu cotovelo 
e caminhará a meio passo atrás de você. 

• Use todas as pistas do ambiente para facilitar o 
deslocamento do aluno de modo independente. 

• Dirija-se aos alunos pelo nome e não pelas suas 
características (marcas/rótulos/características in-
dividuais). 

• Utilize maquetes e plantas baixas, em relevo, para 
apresentar aos alunos os modelos de quadras des-
portivas e instalações para Educação Física. 
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• O professor tem o papel de mediador entre os alu-
nos, buscando atividades que não evidenciem as 
limitações individuais. 

• Forme equipes a fim de ter uma aula mais intera-
tiva e evitar exclusão de qualquer aluno, seja ele 
DV ou não. 

• Quando possível, utilize rodas para que todos ou-
çam melhor a informação dada. 

• Informe e discuta com os demais alunos da turma 
sobre a situação desse(s) colega(s) com deficiência. 

• Trabalhe as questões relacionadas tanto à conduta 
correta quanto ao pré-conceito da sociedade/escola. 

• Crie materiais ou adapte os comuns para facilitar 
o manuseio pelo aluno com cegueira ou DV.

• Acredite e proponha um trabalho interdisciplinar. 

• Valorize o potencial remanescente de cada pessoa. 
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• Considere-o(s) como aluno(s) importante e não 
somente como mais um. 

• Solicite auxilio da família e dos demais profissio-
nais que lidam com esses alunos.

• Procure aplicar o real conceito de inclusão, agindo 
adequadamente de acordo com cada situação que 
se apresentar. 

• Não tenha medo do novo, pois ele é sempre um 
desafio a ser vencido e só depende do professor e 
de iniciativas concretas da sociedade.

Outras informações devem ser observadas durante a 
prática da Educação Física e de Atividades Físicas com o au-
xilio das próprias pessoas com cegueira ou DV, pois o mais 
importante é não demonstrar dúvida de como proceder 
com essas pessoas nas diferentes situações que surgirem. E 
para ter certeza de como agir, primeiramente pergunte qual 
a melhor maneira para auxiliá-las e qual a melhor forma de 
realizar tal tarefa. 
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3 ALGUMAS ATIVIDADES 
ESPORTIVAS PARA PESSOAS 
CEGAS OU DV 

No movimento esportivo voltado para pessoas com de-
ficiências existem várias modalidades que foram adaptadas 
ou criadas especificamente para essa população, conside-
rando-se a deficiência e a funcionalidade remanescente dos 
praticantes.

Neste texto serão apresentadas apenas as modalida-
des mais praticadas pelos DV. Cada modalidade apresenta 
regras próprias e utiliza-se da classificação esportiva para 
dizer se um atleta é considerado elegível ou não para parti-
cipar do esporte adaptado, enquanto modalidade Paraolím-
pica propriamente dita.

Para os cegos e DV existem os seguintes “Esportes Pa-
raolímpicos”: Atletismo; Ciclismo; Esqui Alpino; Futebol 
para Cegos (ou de Cinco); Goalball; Hipismo; Judô; Nata-
ção; Powerlifting; Remo; Xadrez.
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No que se refere às “Modalidades Adaptadas”, mas que 
fazem parte da Paraolimpíada, têm-se: Arco; Showdown; 
Pin Bowling (Boliche); Tiro e Torball.

Como ressaltado durante todo o texto, a Educação Fí-
sica é um elemento fundamental para desenvolver nessa po-
pulação muitos dos aspectos que podem se apresentar com 
defasagens em relação às pessoas sem deficiências. Durante 
as aulas, deve-se dar ênfase às atividades que todos possam 
realizar ao mesmo tempo, considerando as potencialidades 
de cada um. 

Pensando em atividades inclusivas, nas quais se consi-
dera o aluno que tem uma deficiência como parte da turma 
e não apenas mais um aluno na turma, deve-se dar opor-
tunidades para cada um se expressar de acordo com suas 
diferenças, ao realizar as aulas propostas. 

Durante os intervalos de aulas, as escolas podem pro-
por atividades coletivas, permitindo que a interação e diver-
são aconteçam de maneira natural. Como exemplo tem-se a  
prática de Showdown, que exige poucos recursos financei-
ros e pode ser bastante divertida (Fotografias 1 e 2).
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Fotografia 2 – Mesa adaptada para 

jogar Showdown 

Fotografia 1 – Mesa oficial para jogo de 

Showdown 

Fonte – <http://www.ibsa.es/esp/deportes

showdown/presentacion.htm>.

Fonte – <http://www.ibsa.es/esp/deportes/showdown/

presentacion.htm>.

4 CONCLUSÕES 

Conforme exposto, percebe-se que é possível desenvolver 
aulas no mesmo espaço, tanto para as pessoas sem deficiên-
cias visuais quanto para pessoas cegas ou DV. É notório que 
as pessoas com maior capacidade visual e, consequentemente, 
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maior locomoção, devam contribuir com o grupo de DV, le-
vando em consideração o potencial individual para cada habi-
lidade proposta ou exigida na modalidade específica.

Outra conclusão é a de que, se o professor buscar co-
nhecer as limitações mais significativas desses alunos, as 
práticas das atividades físicas e das aulas de Educação Física, 
de modo geral, ficarão mais fáceis de ser executadas. 

Como foi visto ao longo do texto, a Educação Física e as 
Atividades Esportivas podem ser desenvolvidas em ambien-
te inclusivo; já os Esportes Adaptados (a elas) geralmente 
ocorrem de forma exclusiva, ou seja, são praticados só por 
pessoas com deficiências obedecendo a classificação funcio-
nal para cada modalidade.

Entretanto, o que fica evidenciado é que a promoção 
de bases motoras adequadas é de responsabilidade de quem 
inicia o trabalho com as crianças, levando-as a adquirir o 
conceito geral do ambiente e proporcionando a elas maior 
Orientação e Mobilidade nos diferentes espaços, bem como 
aumentando seu repertório motriz e suas experiências com 
o novo, além de maior convivência com outras pessoas, se-
jam elas DV ou não. 
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1 ASPECTOS GERAIS DA 
DEFICIENCIA AUDITIVA

As pessoas com surdez1 enfrentam inúmeros entraves 
na vida em sociedade decorrente da perda da audição e, 
consequentemente, da dificuldade de comunicação.

De acordo com Mondelli e outros (2002), através da au-
dição é possível detectar, discriminar, reconhecer, localizar 
e compreender os sons da fala, e assim, por meio da capaci-
dade de atribuição do significado dos sons, o homem desen-
volve um sistema de comunicação único da espécie humana.

A falta de estímulos adequados ao seu potencial cogni-
tivo, sócio-afetivo, linguístico e político-cultural pode ace-
lerar o seu não desenvolvimento e acarretar a exclusão do 
processo educacional e social.

Assim, é importante conhecer sobre a deficiência au-
ditiva e todo o seu entorno para que os profissionais que 
lidam com estas pessoas e seus familiares possam estimulá-
-las, interagindo e propiciando-lhes um convívio e desen-
volvimento harmonioso.

1 Deve-se entender o uso do 
termo pessoa com surdez como 
uma forma de nos reportarmos 
a pessoas com deficiência 
auditiva, independente do grau 
da sua perda sensorial. Esta 
terminologia foi adotada pelo 
documento (BRASIL, 2007).
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A deficiência auditiva caracteriza-se pela diminuição 
da capacidade de percepção normal dos sons, sendo con-
siderado surdo o indivíduo cuja audição não é funcional 
na vida comum, e parcialmente surdo, aquele cuja audi-
ção, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese 
(BRASIL, 1997).

Com relação à terminologia, Sassaki (2002), nos alerta 
para o cuidado que precisamos ter em relação à linguagem 
e a forma de tratar as pessoas com deficiência, se preten-
demos participar da construção de uma verdadeira socie-
dade inclusiva. Segundo o autor, na linguagem se expressa, 
voluntariamente ou involuntariamente, o respeito ou a dis-
criminação em relação às pessoas com deficiências. Assim, 
para “portador de deficiência” utiliza-se o termo: “pessoa 
com deficiência”2. 

Tratando-se especificamente da deficiência auditiva, a 
expressão “surdo mudo”, não deve ser utilizada, pois quando 
se refere ao surdo, a palavra “mudo” não corresponde à rea-
lidade dessa pessoa e o diminutivo “surdinho” denota que o 
surdo não é tido como uma pessoa completa. 

A rigor, diferencia-se entre deficiência auditiva parcial 
(quando há resíduo auditivo) e surdez (quando a deficiência 

2 No Brasil, tornou-se bastante 
popular, acentuadamente 
entre 1986 e 1996, o uso do 
termo portador de deficiência 
(e suas flexões no feminino 
e no plural). Pessoas com 
deficiência vêm ponderando 
que elas não portam deficiência; 
que a deficiência que elas 
têm não é como coisas que 
às vezes portamos e às vezes 
não portamos (por exemplo, 
um documento de identidade, 
um guarda-chuva). O termo 
preferido passou a ser pessoa 
com deficiência (SASSAKI, 
2002).
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auditiva é total). Evite usar a expressão “deficiente auditivo”. 
Assim, opte pela utilização dos termos: surdo, pessoa surda 
ou com surdez ou ainda, pessoa com deficiência auditiva. 

1.1 CLASSIFICAÇÃO

Anatomicamente, a orelha é divida em três partes: ore-
lhas externa, média e interna (antigamente denominadas 
ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno), conforme 
apresenta o desenho a seguir:

Desenho 1 – Estrutura anatômica da orelha

Fonte – Silva Junior e Sasson (2002)
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Segundo Ferreira (1994) a deficiência auditiva pode ser 
classificada em condutiva ou sensoneural. A surdez conduti-
va localiza-se na orelha externa e/ou média. Ocorre a perda 
ou diminuição da capacidade de “conduzir” o som até a ore-
lha interna e com isso, o som chega mais fraco na orelha in-
terna. A surdez neurosensorial localiza-se no ouvido interno 
ocasionando perda ou diminuição da capacidade de perce-
ber o som e, dependendo do local da lesão, pode ser afetado 
também, o aparelho vestibular, responsável pelo equilíbrio.

O Quadro abaixo detalha as partes e funções do apare-
lho auditivo:

Quadro 1 – Partes e funções do aparelho auditivo

Partes da Orelha Estruturas  
Anatômicas

Função

Orelha externa • pavilhão auricular
• conduto (ou meato) 

auditivo externo

Captar e conduzir o 
som até a orelha 
média

Orelha média • membrana 
timpânica

• cadeia ossicular 
(martelo, bigorna, 
estribo)

• tuba auditiva
• ligamentos
• músculos (tensor do 

tímpano e 
estapédico)

• nervo facial

Conduzir as ondas 
sonoras até a orelha 
interna

(continua)



41

Partes da Orelha Estruturas  
Anatômicas

Função

Orelha interna • vestíbulo 
(responsável pelo 
equilíbrio)

• cóclea (responsável 
pela audição)

Receber as ondas 
sonoras e transformá-
las em impulso 
nervoso, enviando-os 
ao córtex cerebral, 
através do nervo 
vestíbulo-coclear (VIII 
par craniano)

Fonte – Santos Filha ( 2006)

A audição é a percepção de sons pelos ouvidos. É o resul-
tado audível da vibração dos corpos. É a propagação de uma 
frente de compressão mecânica ou onda mecânica. Quando 
um corpo vibra, todo ar ao seu redor vibra na mesma velo-
cidade (frequência) e intensidade (amplitude). Essa vibração 
se propaga por todos os lados perdendo força de acordo com 
a distância que percorre. Esta onda se propaga de forma cir-
cuncêntrica, apenas em meios materiais – que têm massa e 
elasticidade, como os sólidos, líquidos ou gasosos, sendo que 
não se propaga no vácuo, pela ausência de matéria. Portan-
to, todo movimento e vibração produz som (bater das asas 
de um pássaro, movimentos do corpo, sinais de rádio e TV 
etc). Porém, apenas os compreendidos na faixa de 20Hz até 
20KHz é que são percebidos pelo ouvido humano. 

Assim, o som possui características que influem na 
audição. Uma delas é a sua capacidade de se propagar nos 

(continuação)
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meios gasoso, líquido ou sólido. Essa propagação, segundo 
Santos Filha (2006), se dá sob a forma de ondas, provocan-
do uma vibração tal que é capaz de ser transmitida para o 
cérebro através do ouvido (meio gasoso / ar) e do corpo 
como um todo (meio sólido / ossos).

Outras características que influenciam diretamente na 
qualidade da audição são a intensidade e a frequência. A 
intensidade é determinada pela amplitude da onda sonora, 
refere-se ao volume do som e é o que permite distinguir um 
som forte de um som fraco. É medida em decibéis (dB) abre-
viadas para Db. Para se ter uma referência dessa medida, ses-
senta dB é a intensidade do som de uma conversa, e 120 dB a 
de um avião a jato. Se uma pessoa “perder” 25 dB de volume, 
poderá ter problemas de audição e a perda de 95 dB poderá 
ensurdecer totalmente uma pessoa (BRASIL, 2004).

Já a frequência, varia de acordo com a quantidade de 
ondas emitidas em um determinado espaço de tempo e é o 
que faz com que um som seja alto (agudo) ou baixo (grave). 
É medida em Hertz (Hz) ou Ciclos por Segundo. Assim sen-
do, a capacidade de ouvir determinados sons vai depender 
da conjugação entre o grau de perda em decibéis e as frequ-
ências preservadas na orelha interna e é através do cruza-
mento dessas duas informações que se obtém o resultado da 
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audiometria, que é o exame que determina o grau de audi-
ção das pessoas (BRASIL, 2004).

Com relação à classificação do nível de surdez, com 
base na classificação do Bureau Internacional d’ Audiopho-
nologie – BIAP e na Portaria Interministerial nº 186, de 10 
de março de 1978, considera-se uma pessoa parcialmente 
surda com perda leve quando ela apresenta perda auditiva 
de até 40 decibéis e com surdez moderada quando apresenta 
perda auditiva entre 40 e 70 decibéis. Já a pessoa surda de 
nível severo apresenta perda auditiva entre 70 a 90 decibéis 
e a de nível profundo apresenta perda auditiva superior a 90 
decibéis (BRASIL, 1997).

1.2 CAUSAS DA DEFICIÊNCIA

A deficiência auditiva pode ser congênita ou adquiri-
da. As principais causas são desordens genéticas ou here-
ditárias; relativas à consanguinidade; relativas ao fator Rh, 
relativas a doenças infecto-contagiosas, como a rubéola, sí-
filis, toxicoplasmose, herpes; remédios ototóxicos, drogas, 
alcoolismo materno, desnutrição / subnutrição / carências 
alimentares; pressão alta, diabetes, exposição à radiação, 
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pré-maturidade, pós-maturidade, anóxia, fórceps, infecção 
hospitalar, meningite, sarampo, caxumba, exposição contí-
nua a ruídos ou sons muito altos, traumatismos cranianos 
e outros.

1.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
DAS PESSOAS COM SURDEZ

Ao fazermos relação do desenvolvimento humano 
quanto aos aspectos cognitivos, emocionais, físicos e moto-
res, percebemos que as características do desenvolvimento 
das pessoas com surdez estão diretamente relacionadas com 
a fase de início da surdez, etiologia, localização da lesão e 
quantidade e qualidade dos estímulos ambientais a que a 
criança é exposta. Pode-se dizer que quanto mais cedo diag-
nosticar a deficiência e iniciar um trabalho de estimulação, 
maior será a chance de desenvolvimento.

Para Ferrreira (1994) no desenvolvimento cognitivo, os 
aspectos mais prejudicados nas pessoas com surdez estão 
relacionados à formação de conceitos, generalização e abs-
tração. A memória visual para as pessoas com surdez é de 
fundamental importância. Em relação aos aspectos emocio-
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nais, percebe-se relutância em manter contato com pessoas 
estranhas, rigidez de pensamento, imaturidade em relação 
ao ajustamento social, tendência para o isolamento social, 
ansiedade, capacidade de concentração reduzida e dificul-
dades na formação da imagem corporal e no autoconcei-
to, que são inicialmente formados através de experiências 
oriundas dos sistemas vestibular, cinestésicos e tátil.

Ainda para Ferreira (1994) no que refere aos aspectos 
físicos e motores, a deficiência auditiva não é responsável 
por qualquer déficit no desenvolvimento físico da criança. 
Entretanto, para Tsuzuku e Kaga (1991) o desenvolvimen-
to motor é geralmente retardado em crianças com surdez 
congênita, principalmente em casos de anomalias do ou-
vido interno. Este retardo em crianças com surdez neuro-
sensorial pode ser causado pelo déficit na quantidade das 
informações provenientes do aparelho vestibular incluindo 
sensação de equilíbrio e tônus labiríntico, o que dificultaria 
o estabelecimento de suas relações e interações com o am-
biente. Por exemplo, tais crianças começariam a andar mais 
tarde graças à mudança funcional compensatória de outros 
sistemas sensoriais. 

Para Pennella (1979 apud FERREIRA, 1994) se os ca-
nais semicirculares3 estiverem lesados a pessoa terá dificul-



46

dades na manutenção do equilíbrio até que a visão, pro-
prioceptores e receptores táteis compensem essa função. O 
mesmo autor afirma também que a surdez oriunda de uma 
meningite, onde ocorre destruição dos canais semicircula-
res, é acompanhada de pobre orientação espacial e equilí-
brio. A coordenação motora também é apontada por vários 
autores como inferior nas crianças com surdez.

Com relação à linguagem, sabe-se que a língua de mais 
fácil acesso para a pessoa com surdez é a de sinais. É por 
meio dela que esses indivíduos constroem sua identidade e 
desenvolvem-se nos aspectos afetivo, cognitivo e social.

No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é re-
conhecida como meio legal de comunicação e expressão da 
pessoa com surdez pela Lei no 10.436, de 2002. Apesar dis-
so, em seu parágrafo único, do artigo 4º, a referida lei alega 
que a LIBRAS não poderá substituir a modalidade escrita 
da língua portuguesa (BRASIL, 2002). Assim, os sistemas 
educacionais nas ultimas décadas têm buscado alternativas 
para oferecer tanto a LIBRAS, quanto o português para os 
alunos com surdez e o restante da comunidade escolar, uma 
vez que, com o advento da Inclusão das pessoas com surdez 
nas escolas regulares de ensino, surge a necessidade de co-
municação entre ambos.
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2 O PROGRAMA DE ATIVIDADES 
FÍSICAS PARA A PESSOA COM 
SURDEZ 

Um programa de atividade física para uma pessoa que 
apresenta surdez basicamente não difere de um programa 
para uma pessoa ouvinte. Assim, o desenvolvimento motor 
de crianças com surdez costuma seguir os padrões de norma-
lidade, ainda que possa sofrer um pequeno atraso em casos 
de anomalias do ouvido interno, o que não impede ou acarre-
ta, portanto, nenhuma restrição à prática de atividade física.

No entanto, algumas áreas podem apresentar mais di-
ficuldades pela pessoa com surdez e, caso o professor per-
ceba, deve fazer um trabalho mais direcionado, como, por 
exemplo, em equilíbrio estático e dinâmico, cinestesia, co-
ordenação motora, controle corporal, consciência corporal, 
noções espaços-temporais, ritmo, condicionamento físico, 
exercícios respiratórios, relaxamento, jogos e atividades em 
grupo (FERREIRA, 1994).

Para Santos Filha (2006) a escolha de atividades físicas 
para pessoas com surdez deve respeitar os mesmos critérios 
usados para a seleção de atividades para crianças sem defi-
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ciência (condições de saúde, faixa etária, condicionamento 
físico, interesse etc).

Ainda segundo a autora, as atividades aeróbicas são 
muito importantes, pois as crianças que não se utilizam da 
fala costumam ter uma respiração “curta”, isto é, não en-
chem completamente os pulmões deixando, com isto, de 
expandir a caixa torácica e de exercitar os músculos envol-
vidos na respiração. Com isso, além de todos os benefícios 
cardiovasculares já conhecidos, no caso das pessoas com 
surdez, as atividades aeróbicas também podem contribuir, 
indiretamente, para o aprendizado da emissão de sons da 
fala (SANTOS FILHA, 2006).

Em relação à pratica de esporte, não há necessidade de 
qualquer adaptação na forma de ensinar, conduzir ou arbitrar. 
Tampouco há adaptações nas regras de cada modalidade. 

Geralmente, o esporte para a pessoa com surdez não 
está associado ao esporte para pessoas com deficiência, por 
não necessita de grandes diferenciações. A participação em 
esportes exclusivamente para pessoas com surdez tem ocor-
rido muito mais em função das necessidades sociais dessas 
pessoas e de comunicação, do que de condições físicas ou 
por necessidade de adaptações.
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Em geral, o que leva as pessoas com surdez, mesmo 
com potencial atlético, a participar de esportes apenas para 
pessoas com surdez, são atitudes negativas para com a pes-
soa com surdez por parte dos ouvintes que o rodeiam e ati-
vidades que dão ênfase na fala como única forma de expres-
são, o que dificultaria a comunicação. 

Em esportes como a natação, a aula na piscina para 
pessoas com surdez praticamente não difere daquelas para 
ouvintes, porém os alunos com surdez, pela deficiência au-
ditiva, podem estar mais propensos a (re)infecções e ou 
irritações de ouvido. Uma alternativa pode ser o uso de 
tampão, além de conversas com médicos e especialistas. No 
caso de persistirem os problemas, a natação não deverá ser 
recomendada.

Já as atividades rítmicas, como a dança, têm sido muito 
recomendada para as pessoas com surdez. Pode até parecer 
ilógico pensar na utilização da música com estas pessoas, po-
rém, elas são sensíveis à música como qualquer ser humano.

Com relação à aprendizagem dessas atividades, elas 
costumam demandar um pouco mais de tempo de treina-
mento, devido à necessidade de internalizar o tempo e o 
andamento da execução dos movimentos sem o auxílio de 
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uma trilha sonora – mesmo com boa amplificação os sur-
dos não conseguem perceber a maior parte das nuances de 
uma música – ainda que a coreografia os auxilie a memori-
zar os movimentos. 

Em se tratando especificamente das aulas de Educação 
Física para as pessoas com surdez, entendemos que este mo-
mento pode se constituir em um espaço privilegiado para 
iniciar uma mudança de comportamento dentro da escola. 

O caráter motivador e criativo que possui a Educação 
Física, faz com que, principalmente a criança, torne-se mais 
ativa, interessada e aprenda com maior facilidade. E neste 
“jogo” de motivação, aprendizagem e troca de relações tanto 
interna quanto externa, que se evidencia um processo de 
comunicação constante entre ela e o meio que a cerca.

O papel do professor em todo esse processo é primor-
dial e deve ser assumido com responsabilidade. As estra-
tégias de ensino a serem utilizadas deverão seguir alguns 
preceitos básicos como:

• Sinais visuais utilizando-se cartelas coloridas ou 
bandeiras que substituem os comandos de voz. 

• Figuras que podem indicar o movimento a ser feito. 
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• Números que podem evidenciar sequências de 
atividades, ou a repetição de uma atividade já re-
alizada, ou o número da tarefa a ser executada, ou 
a quantidades de crianças que devem se agrupar.

• Demonstração onde o professor passa a ser o mo-
delo de referência do movimento ou ação, mas é 
possível solicitar que os próprios alunos façam de-
monstrações.

Em se tratando do relacionamento interpessoal entre 
professor e alunos, Santos Filha (2006) elaborou algumas 
normas de conduta que se deve estar atento. São elas:

Quadro 2 – Relacionamento interpessoal entre professor e alunos

ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR

Em relação ao 
relacionamento

Em relação à 
comunicação

Em relação à prótese 
auditiva (quando 
houver)

Enxergar mais a criança 
que a deficiência;

Falar de frente, em 
velocidade normal, 
quando a criança 
estiver olhando;

Não mergulhar na 
água, nem molhar;

Considerar as 
limitações, mas 
enfatizar as 
capacidades;

Usar frases curtas e 
simples, mas corretas.

Não permitir o uso 
durante lutas ou 
acrobacias;

(continua)
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Se informar sobre a 
etiologia, o local e a 
gravidade da surdez; 
limites.

Usar gestos, se 
necessário, e esforçar-se 
para entender os gestos 
das crianças;

Incentivar o uso 
durante atividades 
rítmicas (exceto dentro 
dágua);

Ser paciente e 
acolhedor, sem deixar 
de estabelecer

Não utilizar a LIBRAS 
com o Português

Se o molde estiver 
pequeno para a orelha 
da criança, retirar antes 
de qualquer atividade 
física;

Aprender LIBRAS; Guardar os aparelhos 
em local seguro para 
que não se quebrem ou 
se misturem.

Fonte – Santos Filha (2006)

2.1 O ESPORTE DE ALTO 
RENDIMENTO PARA PESSOAS 
COM SURDEZ

Como vimos anteriormente, muitos atletas com surdez 
optam por competirem entre si e utilizam a Federação Es-
portiva dos Surdos dos Estados Unidos (USADSF). A as-
sociação foi criada em Ohio, no ano de 1945, com o nome 
Americam Athetic Association for Deaf (Associação Atlética 
Americana para Surdos (AAAD). As pessoas com surdez, 
com perda auditiva de 55 dB ou mais, no melhor ouvido 
podem competir pela USADSF (WINNICK, 2004).

(continuação)
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A USADSF tem organizações nacionais para os se-
guintes esportes (masculino e feminino): atletismo, bad-
minton, basquetebol, beisebol, boliche, ciclismo, esporte de 
tiro, esqui/snowboard, flag football (que é um tipo de futebol 
americano no qual se impede o avanço da bola retirando a 
bandeira presa ao uniforme do jogador que tem a posse da 
bola), futebol, golfe, handebol, hóquei, luta, natação, pólo 
aquático, softbol, tênis, tênis de mesa e voleibol.

O Comitê Internacional de Esportes para Surdos (CISS) 
é o equivalente da USADFS em Âmbito internacional. Atu-
almente o CISS não é membro do Comitê Paraolímpico In-
ternacional (CPI). 

De acordo com Araújo (1997) a consolidação com 
maior visibilidade do esporte adaptado em âmbito nacional, 
teve seu início em 1975 com a criação da (ANDE) – Asso-
ciação Nacional Desporto para Excepcional – que congrega 
pessoas com diferentes tipos de deficiência. 

Assim, atualmente, associações esportivas distintas com-
põem o Comitê Paraolímpico Brasileiro, (CPB), incentivan-
do o desenvolvimento do esporte adaptado organizando e/ou 
apoiando competições em âmbitos regionais, nacionais e inter-
nacionais, e também, junto ao Comitê Paraolímpico Brasileiro.
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Entretanto, as pessoas com deficiência auditiva não fa-
zem parte do Comitê Paraolímpico, uma vez que optaram 
por participar das Olimpíadas.

Atualmente, em jogos esportivos mundiais, os atletas 
surdos têm participado de competições destinadas às pes-
soas com surdez ou comuns a todas as pessoas. Especifica-
mente para o esporte para as pessoas com surdez, são reali-
zados os jogos Mundiais para Surdos (WGD) de verão e de 
inverno a cada quatro anos.

A AAAD e a CISS seguem regras praticamente idênticas 
às adotadas em outras competições, nacionais e internacio-
nais, para pessoas que ouvem. Para equilibrar a competição, 
não é permitido aos atletas usar aparelhos auditivos. Foram 
feitas algumas alterações para substituir os comandos audi-
tivos por visuais. Por exemplo, nos esportes coletivos, para 
interromper o jogo, usa-se além do apito, também uma ban-
deira. No atletismo, para indicar o início da corrida, são uti-
lizados sistemas de iluminação, colocados 50 metros à frente 
dos blocos de largada e ao lado da pista (WINNICK, 2004).

As habilidades esportivas dos atletas com surdez va-
riam tanto quanto as da população ouvinte, desde atletas 
sem habilidade até os altamente habilidosos.
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2.2 A EDUCAÇÃO FÍSICA E A 
INCLUSÃO E EXCLUSÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA 

Atualmente, o governo federal tem investido grande 
esforço para a implementação de políticas inclusivas edu-
cacionais. Se a intenção é que as escolas sejam inclusivas é 
porque na realidade elas não o são, como nos aponta Ro-
drigues (2006), que desde a sua criação não considerou as 
diferenças entre seus alunos e organizou-se com base numa 
“indiferença às diferenças”. 

Porém, devemos refletir se é possível pensar em uma 
escola inclusiva dentro de uma sociedade que promove a ex-
clusão, conforme nos aponta Carmo (2006). Ou ainda, será 
que a inclusão conforme nos sugere Skliar (2006), não passa 
de um mecanismo de controle e regulação populacional, in-
dividual e de alteridade? 

Rodrigues (2006) salienta que o conceito de inclusão 
está relacionado com o fato de “não ser excluído”, reforçan-
do que há uma normalização implícita neste conceito, pois 
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para ser incluído, o sujeito deve pertencer a uma comunida-
de “politicamente correta” e legitimada socialmente.

Em se tratando da Educação Física verifica-se que, ain-
da no século XXI, as práticas geradas sob esse contexto con-
tinuam sedimentadas na perspectiva da aptidão, performan-
ce e, frequentemente, utilizada em diversas instâncias, como 
elemento de poder, sendo a escola o lugar privilegiado para a 
difusão dessa atividade disciplinadora e normalizadora.

Na Educação Física inclusiva, de acordo com Skliar 
(2006), ao propor uma mudança, esta não deve ser compre-
endida apenas como uma mudança metodológica dentro 
do mesmo paradigma da escolarização. Faz-se necessário 
mudar as concepções sobre o sujeito surdo, as descrições 
em torno da sua língua, as definições sobre as políticas edu-
cacionais, a análise das relações de saberes e poderes entre 
surdos e ouvintes, entre outros.

É preciso, também, refletir sobre as intervenções peda-
gógicas, as posturas, a forma de tratamento e a recusa da co-
munidade surda, de alguns professores que atuam com sur-
dos e a sociedade em geral, de participar de atividades que, a 
princípio, poderiam até se tornarem inclusivas. A reflexão a 
respeito da constante comparação da performance do aluno 
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surdo com o aluno ouvinte é fundamental, para que parem 
de ser perpetuadas ideias como a do ouvinte sendo o “mo-
delo” perfeito, assim como a barreira de comunicação que 
limita as possibilidades da pessoa com surdez, entre outras. 
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1 CONHECENDO O ALUNO COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI)

A seguir será definido o que é a deficiência intelectual 
(DI) e destacadas as causas e os fatores de risco que podem 
levar a esse tipo de comprometimento, além de se apontar 
prevenção e cuidados.

1.1 O QUE É DI

Segundo a Associação Americana de Retardo Mental 
(AAMR), desde 1908, foram apresentadas, discutidas e ana-
lisadas várias definições sobre o que seria uma DI, sendo 
que o conceito proposto, em 1992, serviu como referência 
durante 10 anos. Assim, foi definida como as:

Limitações substanciais no funcionamento atu-

alizado dos indivíduos, sendo caracterizado por 

um funcionamento intelectual significativamente 

abaixo da média, existindo concomitantemente 

com relativa limitação associada a duas ou mais 

áreas de condutas adaptativas, indicadas a seguir: 
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comunicação, autocuidado, vida no lar, habilida-

des sociais, desempenho na comunidade, inde-

pendência na locomoção, saúde e segurança, ha-

bilidades acadêmicas funcionais, lazer e trabalho. 

O retardo mental se manifesta antes dos 18 anos 

(LUCKASSON et al., 1992, p. 37).

Este conceito está baseado em uma abordagem multi-
dimensional e procura ampliar os aspectos que serão anali-
sados com o objetivo de definir o retardo mental, evitando 
que somente pelo teste de QI se avalie o nível de deficiência 
do indivíduo, sem levar em conta as diferenças culturais 
e deficiências nas habilidades adaptativas (comunicação, 
vida no lar, habilidades sociais e desempenho na sua comu-
nidade). Procura também relacionar as necessidades espe-
ciais deste indivíduo com níveis adequados e apropriados 
de apoio, visando ao seu desenvolvimento de uma forma 
mais ampla.

Porém, foram observadas lacunas que fizeram com que 
a AAMR repensasse-o. A última proposta para se definir o 
retardo mental foi elaborada em 2002, em oposição à defi-
nição de 1992, em que, novamente, Luckasson e outros, a 
partir de novos estudos, propõem:
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O Retardo Mental é uma incapacidade caracteriza-

da por limitações significativas no funcionamento 

intelectual e no comportamento adaptativo, e está 

expresso nas habilidades sociais, conceituais e prá-

ticas. A incapacidade se origina antes da idade de 

18 anos.

Nessa definição, o comportamento adaptativo é descri-
to em termos de algumas habilidades que levam às pessoas 
a terem autonomia no seu cotidiano. Por outro lado, caso 
alguma área seja afetada, há uma limitação nesse compor-
tamento, o que impede uma resposta natural às questões 
sociais, práticas e conceituais. Para melhor esclarecimento, 
serão descritas três categorias das habilidades adaptativas:

Conceitual — Linguagem; leitura e escrita; conceito de 
dinheiro e autodireção.

Social — Interpessoal; responsabilidade; autoestima; 
ingenuidade; seguir regras.

Prática — Atividades de vida diária (comer, locomo-
ção, vestir); higiene pessoal; independência para o uso 
do telefone; lidar com dinheiro; habilidades ocupacio-
nais e segurança.
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A partir desta última definição, a AAMR descreve que, 
para o indivíduo ser elegível como DI, no seu diagnóstico, 
que é de atribuição da área da saúde, as limitações signifi-
cativas no funcionamento intelectual e no comportamento 
adaptativo deverão ser apontadas, além da instalação da de-
ficiência ter ocorrido antes dos 18 anos.

Por outro lado, em todo o mundo, a evolução dos es-
tudos aponta para a necessidade de se eliminar barreiras 
educacionais, sociais e culturais, desmistificando a impos-
sibilidade de participação do DI no processo produtivo da 
sociedade. Dessa forma, a avaliação do aluno realizada com 
base nos índices de QI e, consequentemente, classificando-
o como deficiente mental profundo, severo, moderado ou 
leve, é uma prática que não tem sido muito utilizada no âm-
bito escolar.

No Brasil, atualmente, o Ministério da Educação, junto 
com a Secretaria de Educação Especial, está revendo o con-
ceito de DI que antes era vinculado ao da AAMR. Na busca 
de uma maior compreensão, há uma tendência em associá-la 
só com um atraso no desenvolvimento cognitivo, partindo 
do princípio de que o aluno segue o mesmo caminho daquele 
sem deficiência e apenas se desenvolve de forma mais lenta.
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Acredita-se que, apesar da dificuldade real em se defi-
nir a DI, não se deve levar em consideração só a inteligên-
cia, o aspecto orgânico, as categorias e os tipos. Por isso, a 
DI está sendo objeto de estudo e de investigação no âmbito 
nacional, envolvendo diversas áreas de conhecimento, que 
buscam uma definição que diminua a discriminação e a re-
sistência ao atendimento a estes alunos.

No município do Rio de Janeiro, por exemplo, o Insti-
tuto Municipal Helena Antipoff, órgão da Secretaria Muni-
cipal de Educação e centro de referência em Educação Espe-
cial, através do grupo de estudos de Deficiência Mental, em 
2004, propôs uma definição sob uma nova visão do indiví-
duo com a deficiência mental:

O indivíduo com deficiência mental é visto como 

uma pessoa que apresenta um padrão diferencia-

do de desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor. 

Necessita de interferência planejada que auxilie 

em seus processos evolutivos, na capacidade de 

aprender, na constituição de sua autonomia, nos 

processos de relação com o mundo, apresentando 

uma forma de organização qualitativamente dife-

rente de seus pares da mesma idade.
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É fundamental, entretanto, que, ao se iniciar o processo 
de avaliação desses indivíduos, seja considerado o contexto 
sociocultural no qual se inserem, incluindo:

• As diversidades culturais e linguísticas existentes.

• As diferentes formas de comunicação que o aluno 
poderá utilizar.

• As habilidades pessoais já existentes.

• A construção de potencialidades.

Durante o processo de avaliação, com o objetivo de 
encaminhamento e posterior planejamento para organizar 
um trabalho pedagógico adequado às necessidades educa-
cionais do aluno, os seguintes aspectos deverão ser contem-
plados:

• O desenvolvimento da linguagem.

• A construção da identidade (incluindo o conheci-
mento do próprio corpo).

• As relações sociais (família, escola e comunidade).
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• A independência na locomoção, atitudes de pre-
servação, segurança e higiene.

• O desempenho escolar (conhecimento, conteúdo, 
habilidades e valores).

• O lazer e o trabalho.

Assim, observa-se que, para se calcar uma prática edu-
cacional de qualidade, é preciso quebrar os “pré-conceitos” 
e estigmas e construir um trabalho focado na descoberta e 
no desenvolvimento das potencialidades do aluno e de seu 
direito à cidadania. Consequentemente, os resultados serão 
mais significativos e positivos, pois, segundo Vygotsky, é 
importante

[...] se reconhecer como se desenvolve, e não a de-

ficiência/insuficiência em si mesma e, sim, a re-

ação que se apresenta na personalidade desta no 

processo de desenvolvimento em resposta a sua 

dificuldade e da qual resulta sua deficiência. Esta 

criança não se forma somente pelos seus defei-

tos, seu organismo como um todo se equilibra, se 

compensa com os processos de desenvolvimento 

(VIGOTSKY apud MAGALHÃES, 2000, p. 45).
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Cabe ressaltar, por fim, que, no Rio de Janeiro, os alu-
nos com deficiência já são atendidos em função das suas 
necessidades educacionais especiais. Desse modo, podem 
frequentar classes especiais, escolas especiais ou se integrar 
em turmas regulares, tendo como rede de apoio Professores 
Itinerantes e/ou Salas de Recursos Multifuncionais no con-
traturno ao da classe regular.

1.2  CAUSAS E FATORES DE RISCO

Apesar dos estudos e pesquisas terem evoluído muito, 
ainda há casos que as suas causas não são estabelecidas com 
clareza. Já se conhecem, porém, fatores de risco, principal-
mente, durante a gestação, que podem levar a uma DI. A 
seguir, serão destacados os principais. 

1.2.1 Fatores de risco e causas pré-natais

Compreende o período da concepção até o início do 
trabalho de parto:
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• Desnutrição materna.

• Má assistência à gestante.

• Doenças infecciosas na mãe (sífilis; rubéola; toxo-
plasmose; citomegalovírus; herpes).

• Fatores de riscos (alcoolismo, consumo de drogas, 
medicamentos, tabagismo).

• Fatores genéticos — alterações cromossômicas 
numéricas ou estruturais (Síndrome de Down, 
Síndrome do X-frágil).

• Anomalias genéticas que afetam o metabolismo - 
um ou mais genes podem estar envolvidos (fenil-
cetonúria, galactosemia e hipoglicemia).

• Má formação (microcefalia ou hidrocefalia).

• Álcool, drogas, intoxicação e radiação (síndrome 
alcoólica fetal, quando a gestante faz uso do álcool 
durante o período de gestação).
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1.2.2  Fatores de risco e causas perinatais

Compreende o período que se inicia no trabalho do 
parto até o 30º dia de vida do bebê):

• Má assistência durante o parto e traumas de parto 
(fórceps).

• Hipóxia (carência de oxigênio no cérebro) ou ano-
xia (ausência de oxigênio no cérebro).

• Prematuridade e baixo peso ao nascer.

• Icterícia grave do recém-nascido (incompatibili-
dade do fator RH negativo).

• Doença infecciosa (a criança se infecta no mo-
mento do nascimento, por exemplo, com o vírus 
herpes, listéria etc.).
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1.2.3 Fatores de risco e causas pós-natal

Compreende o período após os 30 dias de vida até o 
final da adolescência:

• Infecções (meningoencefalite, sarampo e caxumba).

• Distúrbios metabólicos (hipotireoidismo congê-
nito).

• Desnutrição proteico-calórica e desidratação grave.

• Privação sócio-afetivo-cultural.

• Intoxicação endógena (envenenamento por remé-
dios, inseticida, produtos químicos — chumbo e 
mercúrio).

• Radiações (exposição exagerada).

• Acidentes (asfixia, quedas, afogamento, maus tra-
tos na infância etc.).
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1.3 PREVENÇÃO E CUIDADOS

Após o conhecimento daquilo que pode levar a DI, cabe 
a orientação para que algumas atitudes sejam evitadas a fim de 
que um indivíduo nasça ou venha a ser uma pessoa com defici-
ência, o que, em grande parte, acontece em função de um mau 
acompanhamento no período pré-natal. Assim, destacam-se:

• Pré-natal: É a fase mais importante, em que a 
mãe precisa fazer vários exames, tomar vacinas, 
tratar as possíveis infecções, verificar, sempre que 
possível, a pressão, tomar vitaminas e seguir as 
orientações do seu médico quanto à alimentação 
saudável, sem o uso de álcool e drogas. Deve-se 
também evitar a exposição aos aparelhos de raios 
X, mesmo em consultórios odontológicos, além 
do contato direto com animais domésticos.

• Perinatal: O acompanhamento durante o parto é 
fundamental para a parturiente. O monitoramen-
to dos batimentos cardíacos fetais, os cuidados 
com a pressão arterial da mãe, além do cuidado do 
parto não ser realizado muito tempo após a “bolsa 
de água estourar” são imprescindíveis.
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• Pós-natal: Logo após o nascimento, principalmen-
te quando a mãe tem o sangue com fator RH nega-
tivo, é preciso saber qual o tipo sanguíneo do bebê 
e se vai ser necessário ou não fazer uma transfu-
são de sangue, que só acontece quando nasce com 
o fator RH positivo (eritroblastose fetal). É feito 
também o Teste de Apgar. Se a anóxia é detectada, 
alguns cuidados imediatos com o bebê devem ser 
tomados. É necessária uma alimentação adequada 
e, principalmente, evitar acidentes domésticos.

A partir do nascimento até os 3 meses, é aconselhável 
submeter a criança ao Teste do Pezinho. O objetivo deste 
exame, que é feito a partir de uma amostra de sangue coleta-
da do pezinho do bebê, é detectar precocemente distúrbios 
metabólicos para ser inserida uma dieta, o que evitará se-
quelas irreversíveis. O sangue coletado é encaminhado pos-
teriormente para o laboratório especializado da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Este é um caso 
de deficiência mental “possível de se evitar”, quando seu 
diagnóstico é feito precocemente. Cabe ressaltar que os sin-
tomas somente aparecem por volta do 6o ao 8o mês de vida.
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2 ASPECTOS BÁSICOS PARA 
O INÍCIO DE UMA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA

Serão destacados os aspectos básicos para o início de 
uma prática pedagógica relevante.

2.1 UM OLHAR DIFERENCIADO

Ao se iniciar um trabalho na educação especial, grande 
parte dos profissionais vivencia sensações de medo, de risco 
e de incerteza. Ao longo do tempo, estas sensações podem 
dar lugar ao prazer, às alegrias, às surpresas e às realizações.

Para isso, na construção de uma prática pedagógica 
que busque um desenvolvimento global, é necessário o pro-
fessor construir uma relação com este aluno a partir de um 
olhar mais amplo. Em outras palavras, deve vê-lo, ouvi-lo e 
tocá-lo, além de conhecer como é o seu pensar e compreen-
der o seu relacionamento com o outro.
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Cabe ao professor, portanto, promover um ensino cria-
tivo, significativo, contextualizado, que leve ao aluno a pen-
sar e a agir com autonomia, realizando transferências para 
a sua vida cotidiana, assim como criar possibilidades para 
que este aproprie-se de diferentes experiências a fim de que 
desenvolva integralmente as suas habilidades. 

O trabalho com alunos com DI deverá priorizar, desse 
modo, tanto o aspecto afetivo, quanto o cognitivo e social, 
assim como promover o desenvolvimento das relações entre 
si e com o mundo. A tomada de consciência das relações es-
paciais, causais e temporais, nas experiências no plano sim-
bólico, facilitará a impressão destas representações através 
da linguagem oral, desenhos, brincadeiras de faz de conta, 
imagem mental e imitações. No aspecto social, o trabalho 
em grupo será fundamental para as interações sociais serem 
estabelecidas, baseadas na cooperação e no respeito, além 
de vivenciar e aprender as regras sociais de sua comunidade.
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2.2 PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS 
PARA A DEFINIÇÃO DE UMA 
PROPOSTA EDUCACIONAL

Os pressupostos necessários para a definição de uma 
proposta educacional são:

• Posicionamento adequado do professor — o aluno 
deverá estar sempre à sua frente a fim de que isso 
seja um facilitador para assegurar maior atenção 
durante a explicação das atividades.

• As explicações deverão ser claras e curtas, o que 
evitará que o aluno não guarde todas as informa-
ções de uma só vez.

• O professor deverá escolher uma palavra-chave, 
que poderá ser utilizada no início e/ou no final da 
atividade, e que represente uma ação prática.

• Apresentação de novidades e/ou situações proble-
mas — estratégia para despertar maior interesse, 
atenção e concentração do aluno. Principalmente, 
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intervir de forma que ele perceba a capacidade de 
realizar ações através de seu pensamento, o que 
lhe proporcionará uma melhor compreensão das 
situações propostas.

• Materiais utilizados nas aulas — poderão ser es-
pecíficos das aulas de Educação Física ou alter-
nativos, valorizados por diferentes sons e cores, 
permitindo que ele conheça, sinta, aprenda e crie 
novos jogos e brincadeiras.

• Desenvolvimento da linguagem e comunicação — 
é muito comum o aluno com DI ter uma limitação 
de vocabulário, falar palavras soltas, além de ter 
dificuldades para se comunicar com o outro. Cabe 
ao professor estimulá-lo, questionando-o, pedin-
do-lhe sugestões, incentivando-o a falar com seus 
amigos de suas experiências, além de propor ati-
vidades de comunicação sem a utilização da fala 
oral, só através de gestos e expressões corporais.

• Contextualização das informações — este é um 
dos recursos mais importantes no processo de 
ensino-aprendizagem. Quanto maior for o signifi-



82

cado para o aluno, seja na construção de conceitos 
novos ou na realização de uma atividade motora, 
maior será a sua aprendizagem. 

• Relação Professor x Aluno — é fundamental uma 
relação de confiança para que o aluno vença seus 
medos, ansiedades e até “supostos limites”. A se-
gurança no espaço físico e com os materiais criará 
condições favoráveis para esta ação. Relação do 
Professor x Família — a confiança das famílias na 
estrutura de trabalho facilitará o processo de de-
senvolvimento do aluno.

• As atividades deverão ser propostas de forma pro-
gressiva, com diferentes graus de complexidade 
para que não cause frustração e ansiedade na sua 
execução.

• Ritmo de aprendizagem — o professor deverá res-
peitar o tempo de cada aluno para que tenha uma 
aprendizagem efetiva.
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2.3 A VALORIZAÇÃO DA CULTURA 
CORPORAL DO MOVIMENTO 
PELA EDUCAÇÃO FÍSICA

Atualmente, a Educação Física escolar vem sofrendo 
algumas modificações quanto à sua proposta político-peda-
gógica. Por isso, passa a ter como objetivo a possibilidade 
de dar condições ao aluno de produzir, reproduzir e trans-
formar a sua realidade a partir de atividades diversificadas. 
Torna-se fundamental o desenvolvimento da criatividade, 
da cooperação, de novas vivências e de autoestima, já que 
estas estimulam as relações interpessoais e constroem uma 
base sustentável e mais segura, o que refletirá, consequente-
mente, na melhoria da qualidade de vida do aluno.

A nova abordagem da Educação Física apresenta, desse 
modo, considerável potencial de transformação sociocultu-
ral e deve merecer um papel significativo na elaboração de 
diretrizes educacionais a fim de que possa ser articulada a 
diferentes áreas de conhecimento e situações.

Por isso, a Cultura Corporal do Movimento é entendida 
como: CULTURA, um conjunto de códigos simbólicos que 
é construído a partir do nascimento e se desenvolve através 
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das relações sociais; CORPO, a partir de vivências corporais, 
diversas possibilidades do uso deste corpo são desenvolvidas 
e, através do movimento, suprem suas necessidades; MOVI-
MENTO, experiências com caráter utilitário, que buscam a 
resolução de problemas, adaptações ao meio, divertimento e 
lazer. Todos os movimentos objetivam melhorar a qualidade 
da percepção corporal a partir do prazer de fazer.

Com essa Cultura, é cada vez mais visível que o mo-
vimento não é somente um meio, mas fornece fundamen-
tos para todas as experiências de aprendizagem. Os traba-
lhos de Piaget, Vygotsky, Bloom, Montessori e Wallon têm 
acentuado o fato de que a aprendizagem inicial da criança 
é realizada através de seu sentido muscular, de movimento. 
Porém, se essa fase fundamental for negligenciada, dificul-
dades poderão ser previstas no processo de aprendizagem. 

A finalidade da Educação Física escolar, assim, é inserir 
o aluno no mundo da cultura corporal do movimento a fim 
de que ele possa aprender sobre si mesmo, sobre o meio am-
biente e sobre o mundo. No entanto, a adoção de atividades 
resgatando esta proposta como conteúdo pedagógico deve 
estar fundamentada numa proposta lúdica, em que os jogos 
e brincadeiras lhe proporcionem uma ampliação da percep-
ção corporal. E que, ainda, favoreçam o desenvolvimento 
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da motricidade, da consciência do outro, da percepção de si 
mesmo e do espaço que o cerca.

Por isso, o profissional de Educação Física deve levar 
em consideração as características culturais da comunida-
de escolar e buscar atividades que sejam da vivência deste 
aluno, sem se esquecer de lhe apresentar novas experiências 
que irão facilitar o processo de ensino-aprendizagem atra-
vés do interesse, participação e motivação. Deve oportuni-
zar, portanto, uma prática que desenvolva suas habilidades 
de forma democrática, buscando legitimar as diversas pos-
sibilidades de aprendizagem que se estabelecem em consi-
deração com as dimensões afetivas, cognitivas, motoras e 
socioculturais de todos os alunos.

2.4 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 
NA APRENDIZAGEM ESCOLAR

A brincadeira é uma atividade lúdica, sem caráter com-
petitivo, com normas definidas de acordo com as necessi-
dades do momento e que, por isso, variam de acordo com 
os interesses individuais ou do grupo. O imaginário é o seu 
principal componente.
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Smole, Diniz e Cândido (2000, p. 13) afirmam que

O brincar para a criança é tão importante e sério, 

quanto o trabalho é para o adulto. Brincando, a 

criança imita gestos e atitudes do meio em que 

vive, descobre o mundo, vivencia leis, regras e ex-

perimenta sensações diferentes.

Enquanto brinca, a criança amplia a sua capacidade e 
consciência corporal com o outro, a sua percepção como um 
ser social, a percepção do espaço que a cerca e de possibi-
lidades para poder explorá-lo. Também possibilita a explo-
ração de novas situações, o que favorece o desenvolvimento 
da motricidade. Não se pode esquecer que as brincadeiras, 
para pessoas com necessidades especiais, devem, em alguns 
casos, estar adaptadas aos seus meios e necessidades. Isso é 
importante porque as crianças começam a:

• Criar uma imagem a respeito de si, a partir das 
manifestações dos gostos, desejos, dúvidas, inse-
guranças, críticas, aborrecimentos, lideranças.

• Defrontar-se com desafios e problemas e, por isso, 
sentir a necessidade de buscar soluções.
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• Internalizar hábitos e atitudes importantes para o 
seu convívio social.

• Despertar uma vontade de experimentar, de bus-
car novos caminhos, de ter confiança, autoestima.

• Aprender a perder, percebendo que haverá novas 
oportunidades para se ganhar.

• Adquirir o hábito de persistir e perseverar, não de-
sanimando na primeira dificuldade.

• Melhorar na organização do pensamento.

Para Wallon,

o pensamento da criança se constitui em paralelo à 

organização do seu esquema corporal, e na crian-

ça pequena o pensamento só existe na interação 

de suas ações físicas com o ambiente (WALLON 

apud SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2000, p. 15).

O brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, 
mas uma atividade dotada de uma significação social pre-
cisa que, como outras, necessita de aprendizagem. Na sua 
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concepção, infantil é sinônimo de lúdico. Toda atividade da 
criança é lúdica no sentido que se exerce por si mesma, an-
tes de poder se integrar em um projeto mais externo de ação 
que a subordine e a transforme em meio.

Por muitas vezes, as atividades surgem livres (no sen-
tido não instrumental), ou seja, acontecem pelo simples 
prazer de serem realizadas. Porém, tendem sempre por 
exercício funcional a tornarem-se aptas a entrar em cadeias 
mais complexas, com ações intermediárias. Enfim, leva-se 
um movimento do brinquedo ao trabalho, isto é, da ativida-
de fim à atividade meio. O trabalho entendido como qual-
quer ação instrumental subordinada a um fio externo e a 
um produto corresponde, portanto, àquela por onde tende 
a atividade lúdica.

A ludicidade infantil existe também na linguagem, 
marcando um gosto pela musicalidade, pelo ritmo, pela 
rima e pela assonância. As ideias de liberdade, de ficção e 
fantasia mantêm grandes afinidades. Na história que se in-
venta, assim como no jogo simbólico, a criança desfruta da 
liberdade máxima.
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2.5 HABILIDADES MOTORAS 
DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESPECIAL

O objetivo é fomentar e aperfeiçoar o desenvolvimento 
das capacidades percepto-motoras e físicas, além dos aspec-
tos cognitivos e sócio-afetivos, através de experiências ofere-
cidas em ambiente favorável e organizadas de acordo com as 
necessidades educacionais especiais do aluno com DI e o seu 
nível de desenvolvimento. É importante ressaltar que este 
trabalho deve ser orientado não só para crianças com DI.

A seguir, serão destacadas as capacidades percepto-
motoras e as físicas, além das cognitivas e afetivas, que de-
verão ser trabalhadas.

2.5.1 Capacidades percepto-motoras

As capacidades percepto-motoras podem ser:
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2.5.1.1 Movimentos naturais

Os movimentos naturais são:

• Andar.

• Correr.

• Saltar.

• Saltitar.

• Lançar.

• Arremessar.

• Trepar.

• Chutar.

• Quadrupedismo.

• Carregar e transportar.
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• Esquema corporal.

• Imagem corporal.

• Consciência corporal.

• Reconhecimento das partes e funções do seu corpo.

• Relação de seu corpo com o espaço, com o outro e 
suas possibilidades.

2.5.1.2 Percepção visual e discriminação 
tátil

As percepções visuais e discriminações táteis são:

• Tato.

• Diferentes tamanhos e formas.

• Cores.
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• Espessuras.

• Figura-fundo.

2.5.1.3 Discriminação tátil

A discriminação tátil subdivide-se em:

• Dor.

• Temperatura.

• Tamanho.

• Peso.

• Textura (lisa, áspera, granulada, etc.).
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2.5.1.4 Discriminação auditiva

A discriminação auditiva subdivide-se em:

• Acuidade auditiva.

• Acompanhamento rítmico.

• Forte e fraco.

• Memória auditiva.

2.5.1.5 Orientação espaço-temporal

A orientação espaço-temporal subdivide-se em:

• Lateralidade.

• Dentro/fora.

• Acima/abaixo.
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• Frente/ atrás.

• Linhas sinuosas/retas/curvas.

• Perto/longe.

• Rápido/devagar.

• Tempo de reação e resposta.

2.5.1.6 Coordenação olho-mão e olho-pé

Coordenação olho-mão e olho-pé se torna fundamen-
tal para que a pessoa tenha maior domínio psicomotor em 
atividades a serem desenvolvidas em todo decorrer de sua 
vida, visando assim uma autonomia em movimento com 
alta e baixa complexidade.

2.5.1.7 Atividades manipulativas

Seguem as atividades manipulativas:

• Pegar e jogar.
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• Segurar diferentes tipos de objetos.

• Manusear os materiais utilizados nas atividades de 
aula.

• Manusear diferentes materiais (terra, massa, argi-
la, líquidos, grãos etc.).

• Brinquedos cantados.

• Construção de brinquedos com materiais recicla-
dos e diversificados.

2.5.2 Capacidades físicas

As capacidades físicas divididem-se em:

• Fortalecimento do tônus muscular.

• Resistência cardiorrespiratória.

• Agilidade, equilíbrio e flexibilidade.

• Força.
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2.5.3 Aspectos cognitivos

Os aspectos cognitivos são:

• Desenvolvimento da linguagem.

• Raciocínio (conhecimento, compreensão e orga-
nização).

• Concentração e atenção.

• Formas de comunicação (gestual, corporal e ex-
pressiva).

• Resolução de problemas.

• Estimular o senso crítico.
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2.5.4 Aspectos afetivos

Os aspectos afetivos são:

• Relação professor x aluno.

• Relação interpessoal com o outro.

• Autonomia.

• Tomada de decisões.

• Internalizar valores e adequá-los em situações do 
seu cotidiano.

• Motivação e prazer.

Segundo Lee Manoel (apud GORGATTI; COSTA, 
2008), poderão ser utilizados recursos que irão favorecer o 
aumento da autoconfiança do aluno com DI, nas diferentes 
situações de aprendizagem, tais como:

• Persuasão verbal — o elogio do professor e/ou do 
colega se transforma em palavras de incentivo.
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• Persuasão social — a execução da atividade pelo 
professor ou pelo colega pode ser modelar para as 
suas futuras tentativas.

• Julgamento do estado fisiológico — quando o 
aluno apresenta muita ansiedade, sudorese, dores 
no estômago, tremor nas pernas, o professor deve 
sinalizar que seu organismo já está preparado para 
a execução da atividade proposta.

• Estabelecimento das metas — é importante que 
o professor diga ao aluno (ou construa com ele) 
as metas que foram estabelecidas. Isso o motivará, 
além de fazê-lo se sentir mais seguro na execução 
das atividades, que nunca poderão estar além de 
suas possibilidades.

Para que estas habilidades sejam desenvolvidas de ma-
neira significativa para o aluno, as atividades deverão ser 
elaboradas de forma integrada com o conteúdo pedagógico 
desenvolvido na sala de aula.
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2.6 AVALIAÇÃO

É fundamental ressaltar a importância de uma avalia-
ção qualitativa e contínua, fundamentada em parâmetros 
que sinalizem a evolução do aluno ou grupo, auxiliando, 
dessa forma, nas tomadas de decisões durante o processo de 
ensino-aprendizagem.

2.7 CONHECENDO O ALUNO

É fundamental, ao se conhecer o aluno, compreender:

• Quem é o aluno?

• Quais são os seus interesses?

• Quais são as suas experiências anteriores em ativi-
dades físicas e de lazer?

• Quais são as necessidades educacionais especiais 
de acordo com a sua deficiência?
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• Estabelecer uma relação com a família.

• Qual a sua história de vida?

• Realizar uma entrevista com a mãe.

• Atestado Médico (orientações e/ou restrições).

2.8 ORIENTAÇÕES PARA A 
ELABORAÇÃO DE UM 
PLANEJAMENTO

As principais orientações para se elaborar um planeja-
mento são:

• Considerar, no processo de ensino-aprendizagem, 
as características do aluno como um todo.

• Ter clareza nas relações entre “o quê, para quem e 
como ensinar”.

• Definir com segurança os objetivos para facilitar a 
escolha das estratégias.
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• Fazer adaptações de modo a possibilitar a partici-
pação do aluno, criando, quando necessário, ativi-
dades diferenciadas.

• Determinar os princípios metodológicos do pro-
cesso de ensino-aprendizagem que realmente irão 
proporcionar o desenvolvimento do aluno.

• Reforçar a autoestima do aluno com atitudes de 
incentivo, valorizando as diferentes formas de par-
ticipação. Além disso, permitir o diálogo, a coope-
ração e a troca de informações entre os grupos.

• Promover atividades para o desenvolvimento da 
criatividade, atenção, concentração, raciocínio e, 
principalmente, no que se refere aos movimentos 
do aluno, saber respeitar seu próprio ritmo.

• Ensinar não só a atividade, mas discutir as regras 
e as estratégias. Além disso, analisá-las de forma 
crítica, dando novo significado e, se possível, até 
recriando-as.

• Valorizar a expressão e a comunicação através de 
diferentes formas de linguagem.
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• Observar as dificuldades do aluno, mostrando que 
o erro não é sinal de fracasso.

• Prender a atenção do aluno com tarefas curtas e, 
inicialmente, de soluções concretas.

• Utilizar recursos concretos tão somente de apoio, 
ou seja, como ponto de partida para o desenvolvi-
mento do pensamento abstrato.

• Propor atividades que integrem alunos com defi-
ciência e sem deficiência no cotidiano da escola. 
Promover, também, atividades em que o aluno 
sem deficiência vivencie práticas corporais com 
limitações diferenciadas e atividades com diferen-
tes níveis de dificuldade para que todos possam 
escolher qual a melhor forma para se cumprir a 
tarefa/jogo/brincadeira.

• Constituir um ambiente de aprendizagens signi-
ficativas, no qual o aluno tenha a possibilidade 
de fazer escolhas, trocar informações, estabelecer 
questões e construir hipóteses na tentativa de res-
pondê-las.
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• Evitar uma concepção de ensino que tenha como 
única alternativa a adaptação do aluno a modelos 
pré-determinados, pois isso implicará a exclusão 
de muitos.

• Possibilitar a percepção de práticas sociais e vin-
culá-las aos conteúdos elaborados.

Estes são alguns aspectos a serem considerados na de-
finição de uma proposta educacional para alunos com DI, 
onde o foco principal será sempre olhar para as suas possi-
bilidades e potencialidades e não para a sua deficiência.

3 ASPECTOS INDICADORES PARA 
MAIORES CUIDADOS

A seguir, serão destacados alguns aspectos que mere-
cem atenção.
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3.1 EPILEPSIA

É um distúrbio do cérebro que provoca vários tipos de 
crises, repetidas ou não. Pode se manifestar de diferentes 
formas, como:

• Crise convulsiva: é a forma mais conhecida. O in-
divíduo pode cair no chão, apresentar contrações 
musculares em todo o corpo (espasticidade), mor-
dedura da língua, salivação intensa (baba), respi-
ração ofegante. Algumas vezes, pode ficar cianóti-
co e até urinar em si mesmo.

• Crise tipo “ausência”: é conhecida como um “des-
ligamento”. O olhar fica fixo e perde contato com 
o meio por segundos. Como costuma ser muito 
rápida, os professores e os familiares muitas vezes 
não a percebem. Em alguns casos, pode até prece-
der uma crise convulsiva.

• Crise do tipo “estado de “alerta”: conhecida tam-
bém como crise parcial complexa, o indivíduo per-
de o controle de seus atos e faz movimentos auto-
maticamente (involuntários). Quem não conhece 



105

muito bem seu aluno não irá identificá-la facilmen-
te. A fala fica incompreensível, anda sem direção e 
com olhar parado. Na maioria dos casos, a pessoa 
não se recorda de nada quando a crise acaba.

Existem outros tipos de crises epiléticas, com percep-
ções visuais ou auditivas estranhas (ou com outras altera-
ções), mas estas descritas anteriormente são as de maior 
incidência. Cabe ressaltar que este quadro, associado à 
deficiência do aluno, não é um fator que o impeça de pra-
ticar qualquer atividade física, mesmo a natação. O que é 
necessário e imprescindível, para o professor, é conhecer a 
história deste aluno e saber com a família se ele já apresen-
tou algum tipo de crise convulsiva, de que forma, o que a 
desencadeou e se toma medicamento. Assim, atento a essas 
informações, poderá conhecer melhor o seu aluno e tomar 
atitudes precisas e eficientes caso algo aconteça.

Assim, no caso do aluno ter, durante a aula de Educação 
Física, uma crise do tipo convulsiva, o professor deverá, ime-
diatamente, colocá-lo de lado para que não se engasgue com 
a saliva, proteger a sua cabeça, se tiver botões, soltar a sua 
roupa para facilitar sua respiração e esperar alguns segundos 
até que a crise acabe. Nesse momento, deverá conversar com 
o aluno para ter a certeza se realmente está lúcido. Por isso, 
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lhe pedirá para que diga o seu nome, o do professor, além de 
perceber se o aluno reconhece onde está e sabe o nome de 
alguém de sua família. Caso não consiga responder, é sinal 
que ainda está no quadro da crise convulsiva.

Cada família, sobretudo, deverá orientar o professor 
sobre qual o melhor procedimento a ser adotado após o tér-
mino da crise. Na maioria dos casos, estes indivíduos sen-
tem muita necessidade de dormir, o que é, de uma forma 
geral, a orientação da maioria dos médicos. Se, no entanto, 
o aluno tiver crises repetidas e por um tempo mais longo, 
deverá ser procurado um atendimento médico.

3.2 INSTABILIDADE ATLANTOAXIAL 
(IAA)

É uma anomalia que pode acometer um indivíduo com 
a Síndrome de Down (alteração cromossômica), mas que, 
na maioria dos casos, não se torna um impedimento para a 
participação em atividades físicas. Porém, há alguns cuida-
dos que devem ser tomados.
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A IAA é o aumento da distância entre duas vértebras da 
coluna cervical (C1 e C2), localizada na parte superior do 
pescoço, que deve ter uma distância entre 1 a 4 mm para ser 
considerada dentro do padrão de normalidade. Caso esta 
distância seja igual ou superior a 5 mm, o indivíduo com a 
Síndrome de Down deverá ter maiores cuidados, uma vez 
que as vértebras passam a não cumprir com eficiência uma 
de suas funções básicas, que é a de proteger a medula.

Assim, o diagnóstico deve ser obtido, a partir de um 
exame de raios X da coluna cervical da criança, assim que 
ela começar a andar, por volta dos 2 anos. Caso o aluno seja 
adolescente e por falta de conhecimento do seu responsável 
não tenha feito o exame, deve ser orientado sobre a impor-
tância da realização do mesmo à família, além de ser solici-
tado um laudo para que o aluno possa dar início a qualquer 
tipo de atividade física com segurança.

Quanto aos sintomas, os indivíduos que apresentam a 
Síndrome de Down com IAA podem (ou não) ter torcicolos 
frequentes, postura anormal da cabeça, dor no local e, em 
casos mais graves, deterioração motora progressiva, que po-
derá levá-los a ter dificuldades para andar e, posteriormen-
te, torná-los dependentes para todas as atividades.
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Por isso, todo indivíduo que tenha a Síndrome de Down 
e seja diagnosticado a IAA não deve praticar determinadas 
atividades físicas que, por suas características, produzem 
uma hiperextensão, flexão radical e/ou pressão direta sobre 
o pescoço ou parte superior da coluna. Assim, são ativida-
des contraindicadas:

• Natação — Nadar o estilo Borboleta e Peito; mer-
gulho de fora da piscina e saltos ornamentais.

• Ginástica artística — Rolamentos simples (cam-
balhota), saltos de aparelho e quaisquer outros 
exercícios que coloquem sobre pressão a cabeça e/
ou pescoço.

Por fim, é importante destacar que o diagnóstico pre-
coce da IAA no indivíduo com a Síndrome de Down au-
menta as possibilidades de tratamento médico e que nada 
lhe impede de fazer outras atividades físicas que não sejam 
aquelas explicitadas anteriormente.
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3.3 HIDROCEFALIA

Popularmente, hidrocefalia significa “água na cabeça”, 
e é o resultado de um acúmulo anormal e excessivo de líqu-
or (líquido cefalorraquiano), produzido nas cavidades, ou 
ventrículos, no interior do cérebro, causando um aumento 
da pressão intracraniana.

Quando a hidrocefalia não é diagnosticada precoce-
mente, pode causar um aumento do perímetro cefálico em 
poucos dias (macrocefalia), o que, nas crianças, pode pro-
vocar maior dificuldade de fixar e sustentar a cabeça. Como 
sequelas, há a perda da sensibilidade; a hipotonia; a altera-
ção ocular, auditiva, física ou mental.

A hidrocefalia não é impedimento para uma prática 
motora. Pode provocar, no entanto, um atraso no seu de-
senvolvimento motor (por exemplo, o andar), porque em 
função do aumento do tamanho da cabeça, a criança tem 
maior dificuldade em sustentá-la e, consequentemente, o 
equilíbrio será prejudicado.

Os cuidados nas aulas de Educação Física giram em 
torno de se evitar choques e/ou pancadas na cabeça deste 
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aluno, além de se evitar fazer rolamentos simples para frente/
para trás (cambalhota) e outras atividades que possam provo-
car uma pressão na cabeça. Cabe ressaltar que a família deve-
rá sempre ser ouvida e, se possível, buscar mais informações 
dos médicos que fazem o acompanhamento deste aluno.

4 ESPORTES PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA MENTAL

Serão descritas, a seguir, as organizações e as atividades 
esportivas voltadas para pessoas com deficiência mental.

4.1 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL

A Federação que tem por finalidade organizar o des-
porto para pessoas com deficiência mental (e representar os 
interesses destas no que diz respeito a esportes) é a Interna-
tional Sports Federation for Persons with Intellectual Disabili-
ty (INAS-FID). Filiada ao Comitê Paraolímpico Internacio-
nal (CPI), a INAS-FID defende que as pessoas com DI têm 
o direito de participar do esporte de sua escolha e no seu 
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nível de habilidade. Isso pode acontecer em competições or-
ganizadas pelas “Olimpíadas Especiais” ou em competições 
abertas, como as promovidas pela própria INAS-FID. Atu-
almente, 86 organizações são membros dessa Federação e 
cada organização representa um país.

4.2 ORGANIZAÇÃO NACIONAL

Atendendo aos modelos internacionais de organização 
do desporto para pessoas com deficiência, foi criada, em 
1989, a Associação Brasileira de Desportos de Deficientes 
Mentais (ABDEM), que é membro da INAS-FID e do Co-
mitê Paraolímpico Brasileiro (CPB).

As competições da ABDEM são abertas a todas as 
pessoas com DI acima de 12 anos. São realizadas através 
das Associações Regionais de Desporto de Deficientes 
Mentais (ARDEMs), atualmente presentes em 12 esta-
dos brasileiros. Os atletas das ARDEMs são oriundos das 
APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), 
Associação Pestalozzi, Associações Paradesportivas, enti-
dades coirmãs, classes especiais em escola regular, públi-
cas e privadas etc.



112

A ABDEM organiza anualmente competições de diver-
sas modalidades com o objetivo de selecionar os atletas para 
representar o Brasil nas competições internacionais, bem 
como promover a prática esportiva, a integração e a troca 
de experiências entre atletas e técnicos.

As ARDEMs, por sua vez, realizam, sob supervisão e 
apoio técnico da ABDEM, competições regionais tais como 
os Estaduais, eventos de alto nível, que visam ao desenvolvi-
mento técnico das modalidades, à classificação para campe-
onatos nacionais e ao desenvolvimento do gosto pela prática 
esportiva.

4.3 OLIMPÍADAS ESPECIAIS

A fim de se contextualizar as Olimpíadas Especiais, se 
recuperará o seu histórico internacional e nacional. Além 
disso, serão descritas a filosofia do programa e algumas de 
suas características.
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4.3.1 Histórico internacional

O conceito de Special Olympics nasceu na década de 60, 
quando Eunice Shriver convidou crianças com deficiência 
mental para participarem de jogos e atividades nos jardins 
de sua casa. Shriver acreditava firmemente que elas pode-
riam participar e se beneficiar do esporte competitivo e que, 
através de treinamento, poderiam aprender a correr, a nadar 
e a praticar esportes coletivos. O aprendizado do esporte se 
traduziria em melhoria e sucesso na escola, no trabalho e na 
comunidade.

Assim, teve início a Special Olympics, nos EUA, atra-
vés da Fundação Kennedy, um programa nacional de ati-
vidades esportivas que oferece oportunidade a crianças de 
praticarem esportes e treinarem para competições anuais 
em muitas modalidades. Hoje, é o maior programa mundial 
de treinamento e de competições esportivas para crianças e 
adultos portadores de deficiência mental. São 160 países e 
quase um milhão de atletas.
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4.3.2 Histórico nacional

No Brasil, o movimento nasceu em 1990, no Distrito 
Federal, e foi chamado de “Olimpíadas Especiais”. Atingiu 
12 estados brasileiros, porém, em meados de 2002, perdeu 
seu credenciamento. Em outubro do mesmo ano, formou-se 
um novo grupo que obteve credenciamento junto à matriz 
Special Olimpics International e passou a se chamar Special 
Olimpics Brasil. A Special Olimpics Brasil, atualmente, está 
presente em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Ca-
tarina e São Paulo, e oferece 15 modalidades esportivas.

4.3.3 Filosofia do programa

As pessoas com DI, com a instrução e estímulos ade-
quados, podem desfrutar dos benefícios de participar nos 
esportes individuais e de equipe. Quando necessário, os es-
portes sofrem algumas adaptações para que satisfaçam as 
necessidades de quem tem limitações físicas e mentais.
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4.3.4 Programa de esportes

O Programa tem como missão proporcionar treina-
mento de, no mínimo, oito semanas, além de promover com-
petições esportivas durante todo o ano, em 26 modalidades 
olímpicas, que são divididas em esportes de verão (Judô; 
Natação; Atletismo; Basquete; Boliche; Ciclismo; Esportes 
Equestres; Futebol; Golfe; Ginásticas-Artística e Rítmica 
Desportiva; Levantamento de Peso; Softball; Tênis; Vôlei); de 
inverno (Esqui Alpino; Esqui de Fundo; Patinação Artística; 
Patinação no Gelo; Hóquei sobre o Piso) e esportes popula-
res nacionais (Badminton; Bocha; Tênis de Mesa; Handball).

Para poder se inscrever na Special Olympics Brasil, o 
atleta deve ter 8 anos para participar em esportes individu-
ais e 15, em esportes coletivos. Deve ser diagnosticado por 
uma clínica (ou profissional) como portador de deficiência 
mental ou de atraso cognitivo medido por métodos formais 
ou de dificuldades significativas de aprendizado devido a 
um atraso cognitivo que requer ou tenha requerido instru-
ção especial.
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Caso o atleta seja portador da Síndrome de Down, será 
solicitado, antes de sua inscrição, um exame de raios X para 
verificar se há a fragilidade atlantoaxial, para que sejam to-
mados os devidos cuidados.

O sistema de treinamento e competições está estrutu-
rado de tal maneira que pode atender a todos os níveis de 
atleta. Este sistema, através de séries equitativas, é um pro-
cesso pelo qual os atletas ou equipes são reunidos em níveis 
de habilidades, sexo e idade, que irão competir com outros 
indivíduos ou equipes com a mesma habilidade.

A Special Olympics Brasil possibilita competições entre 
pessoas (equipes) com igualdade de habilidades para que 
se possa medir o progresso e proporcionar incentivos para 
o crescimento pessoal, além dos benefícios físicos, men-
tais, sociais e espirituais, já que existe a preocupação em 
proporcionar um ambiente de igualdade, de respeito e de 
aceitação.

Considera também que o treinamento integral e a 
participação em competições são indispensáveis para o 
desenvolvimento das habilidades esportivas, que ajudam a 
melhorar a condição física, as habilidades motoras, promo-
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vem uma maior autoconfiança, autoimagem mais positiva 
e, consequentemente, as pessoas exibem coragem, entusias-
mo, amizade e descobrem novas possibilidades e talentos.

4.3.5 Programa de atividades motoras

Para atletas com alto grau de comprometimento cogni-
tivo e/ou motor, a Special Olympics criou o Programa de Ati-
vidades Motoras, que enfatiza o treinamento e a participação, 
mais do que a competição, e faz parte do compromisso de 
oferecer treinamento esportivo a todos os portadores de defi-
ciência mental, independente do grau de comprometimento.

Os atletas são divididos por grupos de, no mínimo, 3, e, 
no máximo, 8 competidores, respeitando a idade, o sexo e o 
nível de habilidade para que cada um tenha chances de se so-
bressair durante a competição. Isso deve ser feito distribuin-
do os atletas em grupos de acordo com os resultados obtidos 
nos qualificatórios, realizados antes de cada competição.

A divisão por idade nas modalidades individuais de-
verá se orientar pelo seguinte critério: 8 a 11 anos; 12 a 15 
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anos; 16 a 21 anos; 22 a 29 anos e, acima de 30 anos, sendo 
que poderão ser feitos outros grupos se houver número su-
ficiente de competidores que se encaixem nesta exigência. 
Nas modalidades coletivas será até 15 anos, 16 a 21 anos e 
acima de 22 anos, sendo que poderão ser feitos outros gru-
pos se houver número também suficiente de competidores.

Todos os atletas são premiados, sendo que os três pri-
meiros colocados em cada prova recebem medalhas (ouro, 
prata e bronze) e os colocados entre o 4º e o 8º lugar, fitas 
com a colocação alcançada. Os atletas desclassificados rece-
bem fita de participação.

4.3.6 Esporte unificado

Este programa inclui 50% de atletas portadores de defi-
ciência mental e 50% de atletas sem deficiência (atletas par-
ceiros) nos mesmos times, com idades e habilidades simila-
res. Foi fundado em 1987 e tem como meta a integração de 
pessoas portadoras de deficiência mental. É o único modelo 
oficial de esporte inclusivo existente nos formatos conven-
cional ou adaptado.
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As “Olimpíadas Especiais” procuram inspirar e revelar 
o melhor da natureza humana, uma vez que prioriza o ta-
lento do atleta e não apenas o atleta de talento, pois há pes-
soas que são capazes de treinar e competir somente no nível 
mais comprometido de habilidade física, como descrito no 
Programa de Treinamento em Atividade Motora.

Cabe destacar que, por partir de uma ideia de prática 
esportiva da qual que todos possam participar isso não im-
plica em que se possa colocar atletas em competições sem 
que eles tenham passado por oito semanas de treinamento ou 
não tenham conhecimento e familiaridade com o esporte que 
queiram praticar.

Nas competições, não se tocam hinos nacionais, não se 
hasteiam bandeiras e não se contam o número de medalhas 
ganhas por país. O esforço e as conquistas individuais são 
o que contam, assim como viver e acreditar no juramento 
das Olimpíadas Especiais: “Quero vencer. Mas se não puder 
vencer, quero ser valente na tentativa”.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estabelecer uma prática inserida num contexto signifi-
cativo para o aluno faz parte do processo de ensino-apren-
dizagem. Cabe, portanto, ao professor apropriar-se, no seu 
planejamento, de diferentes estratégias, possibilitando ao 
aluno com DI um desenvolvimento das habilidades mais 
complexas, que dependerão basicamente das oportunidades 
oferecidas a ele.

A apropriação de recursos pedagógicos em que a ati-
vidade lúdica seja preponderante possibilitará ao professor 
o exercício permanente da criatividade, da análise, da re-
construção e da adaptabilidade de diferentes estratégias que 
possam ser utilizadas na sua prática.

Logo, é importante destacar a necessidade de interação 
da Educação Física com as demais áreas de ensino, traba-
lhando a interdisciplinaridade e objetivando o desenvol-
vimento integral do aluno. Convém ressaltar que o desen-
volvimento percepto-motor, físico, cognitivo e as relações 
sócio-afetivas vivenciadas por ele formam a parceria vital 
para a construção do conhecimento e para a formação do 
mesmo como indivíduo.
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É importante, assim, ter a participação do aluno na se-
leção de conteúdos, na organização do espaço, além de pres-
tigiar suas sugestões e recorrer a atividades mais coerentes 
com o seu interesse, o seu ritmo e as suas possibilidades. A 
valorização desta prática possibilita a incorporação da ati-
vidade física como um meio de manutenção de sua saúde e 
seu bem-estar.
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