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EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E JOGOS PARALÍMPICOS: UMA 
PERSPECTIVA DE NOVOS ATLETAS. 

 

RESUMO: O presente trabalho verificar a participação de pessoas com 

necessidades especiais (PNE) nas aulas educação física adaptada das redes 

municipal e estadual do município de Catanduva/SP. O objetivo é discutir a 

importância da participação desses alunos nos programas esportivos 

oferecidos pelas escolas com a finalidade de descobrir novos talentos no 

paradesporto e consequentemente a participação em eventos Paralímpicos. A  

metodologia utilizada é de caráter qualitativo, tendo como instrumento de 

abordagem a pesquisa bibliográfica. A coleta de dados se baseia na leitura e 

interpretação das contribuições teóricas e se complementa com os dados 

obtidos na diretoria de ensino e secretaria de educação do município onde nos 

ampara na discussão sobre a necessidade de uma educação física adaptada 

efetiva de tal modo a ser motivadora a participação em modalidades esportivas 

que contemplam os Jogos Paralímpicos.  

INTRODUÇÃO:  

Diante o paradigma da inclusão, são inúmeras possibilidades utilizadas 

no espaço educacional para o desenvolvimento de PNE. Acreditamos que a 

escola é fundamental na formação humana, com isso deve oportunizar a 

construção do conhecimento através de inúmeras atividades, onde estas irão 

impulsionar as descobertas.  

A educação física escolar adaptada pode ser fator importante para a 

pessoa com necessidade especial descobrir suas potencialidades e a mesma 

se motive na busca de uma modalidade esportiva especifica que nos 

represente em Jogos Paralímpicos. 

Para isso os professores de educação física precisam estar capacitados 

e motivados para incentivar alunos com necessidades especiais a prática 

esportiva. 

OBJETIVOS 

 Verificar a participação dos alunos com necessidades especiais nas 

aulas de educação física adaptada e abordar a participação dos mesmos no 



paradesporto. Incentivar professores para que sejam motivadores de seus 

alunos nesse processo. 

 

METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada é de caráter qualitativo que  caracterizada por 

exprimir fatos, ações e valores que passam a existir nas relações humanas, 

permitindo assim a compreensão de acontecimentos a partir de um contexto 

histórico ou temporal, havendo inquietações não quanto ao resultado, mas 

direcionando a todo processo que ele esta inserido. O instrumento de 

abordagem foi a pesquisa bibliográfica. A coleta de dados acontece através da 

leitura e interpretações teóricas já existentes sobre o assunto abordado, 

buscando informações e elementos que pudessem contribuir para legitimação 

do trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Em 1948, Ludwig Guttman organizou uma competição esportiva que 

envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. 

O evento foi realizado em Stoke Mandeville, na Inglaterra. Quatro anos mais 

tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e assim nasceu um 

movimento internacional. Este fez com que jogos no estilo olímpico, para 

atletas deficientes, fossem organizados pela primeira vez em Roma, em 1060.      

Em Toronto, 16 anos depois, foram adicionados na competição outros grupos 

de pessoas com deficiência. A partir daí, surgiu a idéia de fundir estes 

diferentes grupos em um grande torneio esportivo internacional.  

Naquele mesmo ano, 1976, a Suécia organizou os primeiros Jogos 

Paralímpicos de Inverno. 

Hoje, as Paralimpíadas são eventos de esporte de alto rendimento para 

atletas deficientes. Apesar disso, elas enfatizam mais as conquistas do que as 

deficiências de seus participantes. O movimento tem crescido de maneira 

significante desde os primeiros dias. 400 atletas participaram dos Jogos de 

Roma, em 1960. Nos Jogos de Pequim, em 2008, foram 3.951 participantes de 

146 países. 

Os Jogos Paralímpicos têm sido sempre realizados no mesmo ano dos 

Jogos Olímpicos. Desde a Paralimpíada de Seul, em 1988, também têm sido 



sediados no mesmo local. Em 19 de junho de 2001, foi assinado um acordo 

entre o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Paralímpico 

Internacional (IPC) que assegura esta prática para o futuro. 

Desde o processo de escolha para os Jogos de 2012, a cidade-sede escolhida 

também é obrigada a acolher a Paralimpíada. Londres, no Reino Unido, 

receberá, de 29 a 9 de agosto a maior Paralimpíada da história. 

Entendemos que a consolidação do esporte paralímpico no cenário 

nacional e internacional tem sido uma das metas do Comitê Paralímpico que 

também investe nos programas de formação de atletas como as Paralímpiadas 

Escolares que visa uma boa campanha para os jogos do Rio 2016. 

Observamos que os primeiros passos para minimizar os efeitos de 

nossa realidade social frente ao esporte de rendimento, é possibilitar o acesso 

da PNE através do incentivo ao desenvolvimento esportivo e estas pessoas 

podem ter o seu primeiro contato através da educação física adaptada 

oferecida de maneira eficaz e motivadora por professores engajados neste 

contexto. 

A intenção deste trabalho é levar professor de educação física a reflexão 

de suas praticas em relação às PNE no cotidiano escolar.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A partir da revisão bibliográfica realizada, foi possível constatar a 

contribuição da educação física adaptada como incentivo a pratica do 

paradesporto.  

 Na primeira etapa de levantamento de dados obtivemos o número de 

468 alunos com necessidades especiais matriculados nas redes municipal e 

estadual do município de Catanduva. 

 Na segunda etapa vamos verificar quantos tem acesso a educação física 

adaptada e se algum já esta envolvido com o paradesporto e a visão  dos 

professores de educação  física neste processo. 
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