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Importância da prática esportiva como meio de inclusão social 
para pessoas com deficiência mental na cidade de Montes Claros 
- MG 
Importance of sportive practice as a way of social inclusion for people 
with mental deficiency in the city of Montes Claros - MG 

W.L. Moura, F.J. Camilo, F.M. Tolentino, J.T. Miranda Neto, M.G. Tubino (in memorian) 
ARTIGO ORIGINAL   |   ORIGINAL ARTICLE 

 
RESUMO 

Este artigo objetivou verificar através da visão dos pais a importância da prática esportiva como meio 
de inclusão social, para pessoas com deficiência mental na cidade de Montes Claros – MG. Com uma 
abordagem quantitativa e a partir da fundamentação no cotidiano, a investigação teve seu foco 
direcionado para as escolas de ensino especial. A amostra foi composta por 50 sujeitos sendo estes, 
pais e responsáveis por pessoas com deficiência mental. O instrumento utilizado foi um questionário 
elaborado pelo autor e validado por cinco especialistas, envolvidos diretamente na temática do presente 
estudo. O questionário foi composto de 21 perguntas divididas em sete categorias, sendo elas: a 
cidadania; a participação ativa na sociedade; a autonomia; o exercício de direitos; a igualdade; o 
comportamento adaptativo e o “fair-play”. Os resultados apresentados foram divididos em categorias. 
Quanto à cidadania; à participação ativa na sociedade; à autonomia; ao exercício de direitos; à 
igualdade; ao comportamento adaptativo e quanto ao “fair-play”. Pode-se dizer que o processo para a 
inclusão através da melhoria da qualidade de vida, a integração social e a garantia dos direitos tem sido 
compartilhado entre vários seguimentos da sociedade civil e privada. Foi possível concluir que o 
esporte tem sido um grande agente facilitador da inclusão social. Contudo, verificou-se que através dos 
projetos comunitários, de programas de incentivo ao esporte e principalmente através das aulas de 
Educação Física Escolar é que se tem alcançado a maior participação das PcDM em atividades sociais. 
Palavras-chave: deficiência mental, inclusão social, prática esportiva 
 

ABSTRACT 
This study aimed to verify through parents’ vision the importance of sportive practice as a way of social 
inclusion for people with mental deficiency on the city of Montes Claros-MG. With a quantitative 
approach and from reasoning in everyday life, the research had its focus directed for special teaching 
schools. The sample was composed by 50 subjects, being these parents and guardians for people with 
mental deficiency. The instrument used was a questionnaire elaborated by author and evaluated by five 
specialists, involved directly in this study theme. The questionnaire was composed by 21 questions 
shared in seven categories, they being: citizenship; the active participation in society; the autonomy; 
the exercise of rights; the equality; to the adaptive behavior and the fair-play. The results presented are 
shared in categories as citizenship, to the active participation on the society; to the autonomy, to the 
exercise of rights, to the equality, to the adaptive behavior and to the fair-play. It is concluded that the 
process for the inclusion through the income of life´s quality, the social integration and the guarantee 
of rights have been shared between many segments of civil and private society. It was possible to 
conclude that the sport has been a great facilitator agent of social inclusion. However, it was verified 
that through community projects, of incentive programs to the sport and mainly through the Physical 
Education School class is that have reached a major participation of people with mental deficiency in 
social activities. 
Keywords: mental deficiency, social inclusion, sportive practice 
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A problemática ligada às pessoas com 
deficiência está inserida na história da huma-
nidade, desde o início da civilização. Ser trata-
do com desigualdade pelos seus pares tem sido 
uma constante na vida das pessoas com defici-
ências (PcD) (Benda, 2001). 

Segundo Ferreira (2002), as primeiras déca-
das do século passado foram marcadas por 
críticas à segregação das PcD. A partir de en-
tão, pais e parentes passaram a se organizar em 
prol de melhores condições para aqueles que 
apresentavam algum tipo de “anormalidade”.  

Para Tubino, Tubino e Garrido (2007), o 
princípio da inclusão, não permite que nenhum 
educando fique marginalizado das práticas es-
portivas, pois não teriam as vivencias neces-
sárias que certamente contribuiriam na sua 
formação para a cidadania. Os mesmos autores 
salientam, que o esporte é capaz de propiciar 
aprendizagens de respeito aos códigos, adver-
sários e companheiros de equipe, de elevação 
da autoestima e muitas outras vivências, no 
entanto, faz-se necessário que todos sejam in-
cluídos e participem destas situações. Entre-
tanto, observa-se que em nossas cidades, um 
número significante de pessoas com deficiên-
cias mentais (PcDM), ainda encontram-se sem 
a oportunidade de praticar alguma atividade 
esportiva, ou mesmo em completo estado de 
exclusão do convívio social em detrimento da 
sua deficiência.  

Todavia, a PcDM que se encontra assistida 
por alguma ONG ou a algum projeto que o 
proporciona a prática esportiva, tem demons-
trado respostas positivas, dentre elas, a sua 
possível inclusão social (Moura, Benda, No-
vaes, & Tubino, 2006). Diante desse problema 
levantou-se o seguinte questionamento, que 
tornou o objeto principal e tema desse artigo: 
Quais são as reais possibilidades da prática 
esportiva ou do “Esporte” promover a inclusão 
social das PcDMs ? 

 
MÉTODO 

A amostra foi composta por 50 pais e ou 
responsáveis de alunos das Instituições de 
ensino especial da cidade de Montes Claros 

praticantes de atividades físicas. Quanto ao 
procedimento ético foi realizado, um termo de 
consentimento livre e esclarecido que foi apli-
cado a todos os participantes do estudo após a 
explicação dos objetivos e procedimentos a 
serem adotados.  

O instrumento utilizado no estudo foi um 
questionário elaborado e organizado pelos pró-
prios autores a partir das questões de estudo. 
Foi validado por cinco júris-validadores, consi-
derados notórios na Educação Física e no 
Esporte. 

Depois de validado o questionário foi sendo 
respondido pelos pais ou responsáveis dos 
deficientes mentais da amostra do estudo. 

Os dados do questionário respondidos pelos 
responsáveis foram coletados a partir de visitas 
às instituições que acolhem as PcDM da cidade 
de Montes Claros. 

A seguir foi realizado um contato com cada 
Instituição com a finalidade de agendar as visi-
tas para explicação do projeto em questão e 
solicitação da participação nos procedimentos 
necessários.  

Em cada unidade foram contatados os pais 
ou responsáveis onde foram organizadas reuni-
ões com a finalidade de coletar os dados. As 
reuniões foram realizadas nas instalações das 
próprias instituições em horário previamente 
determinado. 

 
APRESENTAÇÃO E 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Os resultados apresentados foram divididos 

em categorias. As categorias são: 1) Quanto à 
cidadania; 2) Quanto à participação ativa na 
sociedade; 3) Quanto à autonomia; 4) Quanto 
ao exercício de direitos; 5) Quanto à igualdade; 
6) Quanto ao comportamento adaptativo; 7) 
Quanto ao fair-play. 

As figuras 1 e 2 e a tabela 1 demonstram os 
resultados da categoria quanto a cidadania. O 
resultado obtido na figura 1 nos revela a Edu-
cação Física escolar como o principal meio que 
favorece a inserção da grande maioria das 
PcDM estarem envolvidas com alguma prática 
esportiva. No entender de Winnick (2004),
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Figura 1. Em qual dos meios esportivos, seu filho tem participado de atividades físicas? 

 

 
Figura 2. Você entende que seu filho cumpre todas as regras/deveres 

impostas pela comunidade que vocês vivem? 
 
 
isso se dá em razão das diminuídas possibi-
lidades de atividades esportivas com caracterís-
ticas inclusivas disponíveis nos municípios e, 
principalmente, pela evolução da Educação 
Física e a sua obrigatoriedade nas escolas pú-
blicas. 

 

Tabela 1. 
Resultados da categoria quanto a cidadania 

Você percebe se os direitos do seu filho (como 
por exemplo, o direito à escola regular, à saúde a 
lugares para a prática do lazer, entre outros) são 
respeitados no seu dia a dia? 

Nunca Poucas Vezes Frequentemente 

8% 53% 39% 

Você percebe algum sentimento contrário das 
pessoas no que se refere à presença do seu filho? 

Nunca Poucas Vezes Frequentemente 

41% 53% 6% 

 

Os resultados obtidos na figura 2 constatam 
o quanto se torna necessária a introdução das 
pessoas com deficiências nas atividades da vida 
diária o mais precocemente. Nesta perspetiva, 
Gimenez (2006) adverte quanto aos familiares 

que optam por muitas vezes negarem a defici-
ência de seus parentes e, ainda, utilizarem a 
“super proteção”, o que na maioria das vezes 
implica num embargo considerável para a pro-
posta de intervenção. Com isso, cria-se uma 
relação de dependência da PcDM com a insti-
tuição e seus familiares, impossibilitando-os de 
terem uma vida mais independente e menos 
segregada. 

Em relação aos dados observados na tabela 
1, mostra que a maioria dos pais não percebe-
ram nos ambientes frequentados pelos seus 
filhos os seus direitos serem respeitados. Isso 
muitas vezes se dá pela desinformação das pes-
soas. Correr (2003) comenta que para que as 
pessoas com deficiências tenham uma vida de 
qualidade, não significa, no entanto, que os 
programas de serviços devam ser oferecidos a 
elas de forma paternalista e discriminatória. 

No entender de Moura (2007), a pessoa 
com deficiência necessitaria adquirir no decur-
so do seu desenvolvimento as habilidades ne-
cessárias para compreender aquilo que deseja e 
necessita para que tenha uma melhor quali-
dade de vida. Para tanto, o processo envolveria 
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não só aprender a reconhecer seus desejos e 
necessidades, como também a encontrar cami-
nhos para sustentar e manter uma vida social 
repleta de possibilidades e limites. 

A questão relativa ao segundo item da tabe-
la 1, nos proporciona a observar que nos mais 
variados campos de atuação percebem-se uma 
falta de compreensão por parte da comunidade 
no que tange as características da deficiência.  

Para Gimenez (2006), de modo geral, é 
possível inferir que ainda prevalece grande falta 
de entendimento sobre possíveis consequên-
cias da prática inclusiva. O autor relata ainda 
que esses sentimentos e, em especial esses 
problemas, podem ser percebidos por meio de 
receios como por exemplo “Será que o profes-
sor não vai atrasar toda a turma e prejudicar o 
meu filho, para acomodar a aula àquela criança 
deficiente?”; ou até mesmo: “Não há perigo 
desse problema contagiar a minha filha?”.  

Entendemos que os questionamentos su-
pracitados expressam as visões e pensamentos 
historicamente preestabelecidos e arraigados 
no imaginário coletivo acerca da deficiência 
enquanto incapacidade, incompetência, impro-
dutividade e impossibilidade, como se as 
pessoas deficientes fossem incapazes de serem 
sujeitos autônomos, inteligentes, criativos e 
produtivos. No entanto, torna-se evidente que 
estas conceções colocam a impossibilidade de 
qual-quer troca entre as pessoas ditas normais 
e aquelas com algum tipo de deficiência. 

A figura 3: apresenta os resultados da cate-
goria quanto à participação ativa na sociedade 

 

 
Figura 3. Você considera que seu filho esteja 

incluído, integrado ou ainda participando 
efetivamente de todas as atividades esportivas 

desenvolvidas na sua comunidade? 

O desafio de garantir o direito à partici-
pação de todas as pessoas na sociedade é inte-
grado a outro desafio, o de fazê-lo com garantia 
também de qualidade de vida. A sociedade, de 
maneira geral, coloca outro conceito em pauta: 
a questão do respeito à diversidade. Assim, faz-
se necessário a criação de recursos e esses se-
rem colocados à disposição de todos, para que 
todos possam acessá-los e, assim, se sentirem 
realizados, tanto no plano das necessidades ob-
jetivas (alimentação, vestuário, moradia, saúde 
e educação) como no plano das necessidades 
subjetivas (satisfação pessoal, felicidade, filo-
sofia de vida, preferência por um tipo de lazer) 
(Correr, 2003). 

No entanto, acredita-se que a qualidade de 
vida é um princípio que passou a ser discutido 
e associado ao movimento de inclusão social 
das pessoas reconhecidamente excluídas dos 
direitos de participação em sociedade 

A tabela 2 apresenta os resultados da cate-
goria quanto à autonomia 

 

Tabela 2. 
Resultados da categoria quanto à autonomia 

O seu filho tem a autonomia de escolher a prática 
esportiva que lhe interessa? 

Nunca Poucas Vezes Frequentemente 

20% 31% 49% 

É percebido em seu filho, a melhoria da 
capacidade de tomada de decisão durante a 
participação nas atividades esportivas? 

Nunca Poucas Vezes Frequentemente 

4% 53% 43% 

Você acha que a prática esportiva do seu filho, 
desde o início, tenha contribuído para a 
independência nas atividades do dia a dia? 

Sim Não As Vezes 

84% 4% 12% 

Você considera que seu filho tenha capacidade de 
decidir por algum tipo de atividade voluntária? 

Sim Não As Vezes 

70% 6% 24% 

 

A concentração do maior percentual encon-
trado no item um da tabela 2, indica uma notá-
vel autonomia das PcDM em escolher a sua 

 

31%

42%

27%

Nunca

Poucas vezes

Frequentemente
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prática esportiva favorita. Isso nos leva a crer 
que, essas modalidades escolhidas lhes foram 
apresentadas em ocasiões onde haviam por 
parte das pessoas que as orientavam um “su-
porte” que as possibilitassem experimentar e, 
sobretudo, participar naquele momento sem 
que houvesse cobranças excessivas para o 
aprendizado daquele esporte ou atividade 
recreativa criando assim certa empatia e gosto 
pela atividade, favorecendo assim a sua escolha 
em outra ocasião. 

Neste sentido, Aranha (2003) comenta que 
o “suporte” refere-se a todo e qualquer tipo de 
ajuda que permita à pessoa com deficiência 
maior nível de autonomia e independência na 
administração e gerenciamento de sua própria 
vida. 

Considerado o segundo item acredita-se 
que a autonomia na escolha da atividade se dá 
principalmente quando existe uma simpatia 
pela modalidade em questão, se existe um 
mínimo conhecimento das regras, se as pes-
soas que estão inseridas naquele grupo fazem 
parte do seu eixo social ou se apresentam 
amigáveis e flexíveis ao ponto de promoverem 
adaptações para a sua participação. 

Para Melo e Lopes (2002), a escolha de uma 
modalidade esportiva pode depender em gran-
de parte das oportunidades que são oferecidas 
aos portadores de deficiência, da sua condição 
sócio-econômica, das suas limitações e poten-
cialidades, de suas preferências esportivas, 
facilidade nos meios de transporte, de mate-
riais e locais adequados, do estímulo e do res-
paldo familiar assim como profissionais ade-
quados para atendê-los, dentre outros fatores. 

Com base nas respostas obtidas no terceiro 
e quarto item da tabela, torna-se possível 
afirmar a grande contribuição do esporte para 
aquisição da independência, bem como para 
capacidade de decisão diante de uma situação 
do seu cotidiano. 

Moura et al. (2006) afirmam que as ativida-
des motoras podem ajudar qualquer aluno 
deficiente a atingir seu objetivo como cidadão 
útil, tanto dentro da escola, assim como para 
vida diária. Acredita-se que a PcDM pode ser 

ajudada a estabelecer objetivos capazes de se-
rem atingidos. Ainda, valores psicológicos e so-
ciais podem ser adquiridos quando se desen-
volve, no aluno deficiente, a confiança através 
da segurança com base em melhora na sua 
condição física. 

De certa forma o esporte proporciona aos 
seus adeptos a capacidade de tomada de deci-
são da livre escolha o que nos leva a crer, que a 
PcDM quando inserida em determinada moda-
lidade esportiva tende a desenvolver as carac-
terísticas necessárias para aquela modalidade, e 
em contra partida utilizá-las em ocasiões da 
vida diária. 

A figura 4 e a tabela 3 demonstram os 
resultados da categoria quanto ao exercício de 
direitos. 

 

Tabela 3. 
Resultados da categoria quanto ao exercício de direitos 

A infraestrutura da sua comunidade facilita a 
inclusão, a integração ou ainda à participação do 
seu filho na prática de atividades esportivas 
voltadas para o lazer? 

Sim Não As Vezes 

37% 24% 37% 

Você afirmaria que o Esporte seja um dos agentes 
responsáveis por proporcionar ao seu filho uma 
maior participação em atividades com outros 
colegas? 

Sim Não Não Sei 

88% 2% 10% 

O seu filho frequenta as atividades culturais 
(artísticas, grupos de danças, teatros, etc). 

Nunca Raramente Frequentemente 

10% 80% 10% 

 

A falta de infraestrutura adequada para a 
realização de atividades esportivas nas comuni-
dades conforme apontado no item um da 
tabela e na figura 4 se contrapõe com o para-
digma de Suporte defendido por Correr (como 
citado em Aranha (2003), que constitui- se da 
disponibilização ao cidadão com deficiência de 
todo e qualquer apoio que se mostre necessá-
rio para a otimização de seu potencial para 
uma vida de qualidade e que permita sua inclu-
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Figura 4. A infraestrutura da sua comunidade facilita a inclusão, a integração ou ainda à participação do seu 

filho na prática de atividades esportivas voltadas para o lazer? 
 
 
são em todas as áreas de sua existência, ou 
seja: vida doméstica, escolar, familiar, social 
mais ampla, profissional e econômica. 

Essa condição nos leva a citar a Carta 
Internacional de Educação Física e esporte, 
aprovada pela Conferência da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura [UNESCO], em 21 de novembro de 
1978. Esse documento apresentou sugestões 
de condutas e prioridades para o estabeleci-
mento de políticas públicas que vêm definir, 
orientar e avaliar o atendimento às pessoas 
portadoras de deficiências e em seu artigo 28 
define a nível de atividade a ser desenvolvida. 

Os resultados obtidos no segundo item da 
tabela corroboram com as considerações de 
Carmo (2002), que argumenta que atualmente 
as pessoas com deficiências que tiveram acesso 
aos esportes atingiram um razoável estágio em 
termos de acesso, participação e desenvolvi-
mento físico desportivo. Isso nos remete aos 
excelentes resultados obtidos pelas equipes 
brasileiras nos Jogos Parapan-americanos reali-
zados no Rio de Janeiro em agosto de 2007. 

Entretanto, muito ainda há de ser feito na 
tentativa de minimizar setores que resistem 
em segregar e/ou mesmo dar preferências nas 
participações em atividades esportivas a aque-
les ditos normais, ou seja, sem deficiências 
aparentes. É sabido, no entanto, que a imagem 
corporal que a PcDM tem de si mesma está 
intimamente ligada às relações que ela esta-
belece consigo e com o mundo. Por isso, é 
preciso inseri-las, incluí-las e, principalmente, 

participá-las das ações inerentes ao esporte e 
às demais áreas sociais. 

O terceiro item da tabela identificou uma 
rara participação dos filhos com atividades 
culturais o que leva a Carmo (2002) genera-
lizar a conceção entre a deficiência e incapaci-
dade. Atualmente, faz-se simultaneamente 
uma ponte entre uma determinada deficiência 
da pessoa e uma incapacidade total, entre uma 
inferioridade e uma desvantagem de pessoa 
humana, fomentando a falsa idéia de que essa 
pessoa não poderá encontrar realizações pro-
fissional, afetiva ou pessoal e, sobretudo, 
cultural. 

O Decreto nº 3.298, de 1999 que regula-
menta a lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1999 
e dispõe sobre a Política Nacional da Pessoa 
Portadora de Deficiência (como citado em 
Lima, 2001, p.39) que diz em seu artigo 2º das 
disposições gerais: 

 
Art.2º Cabe aos órgãos e às entidades do Poder 
Público assegurar à Pessoa Portadora de Defici-
ência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao tra-
balho, ao transporte, à edificação pública, à habi-
tação, à cultura, ao amparo à infância e à mater-
nidade, e de outros que, decorrentes da Consti-
tuição e das Leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.  
 
Dentro desse contexto, a realidade das 

pessoas com alguma deficiência em nossa 
sociedade e em nosso país nos revela poucas 



Prática esportiva como meio de inclusão social | 619 

 

oportunidades para engajamento em atividades 
esportivas e culturais. 

A tabela 4 demonstra os resultados da cate-
goria quanto a Igualdade. 

 

Tabela 4. 
Resultados da categoria quanto a Igualdade 

No que se refere ao tratamento dispensado às 
pessoas “sem deficiência” recebem da 
comunidade, você acha que seu filho recebe com 
igualdade, esse mesmo tratamento? 

Nunca Poucas Vezes Frequentemente 

12% 46% 42% 

Você acha que a participação do seu filho na 
prática esportiva, tem favorecido a sua inclusão na 
sociedade? 

Sim Não Não Sei 

70% 6% 24% 

No local em que seu filho pratica esporte, você 
percebe se ele tem sido bem aceito pelos colegas?  

Nunca Poucas Vezes Frequentemente 

4% 59% 37% 

 

Conforme o resultado encontrado no item 
um da tabela 4, Stainback e Stainback (1999) 
afirmam que a razão mais importante para a 
incluirmos as PcDM é o valor social da igual-
dade. Assim as pessoas passam a perceber que 
através do exemplo de que, apesar das diferen-
ças, todos nós temos direitos iguais. Ao con-
trário das experiências passadas de segregação, 
a inclusão reforça a idéia de que as diferenças 
são aceitas e respeitadas. 

Dessa forma, acredita-se que, quando há 
inclusão, a igualdade é respeitada e promovida 
como um valor na sociedade, podendo observar 
assim os resultados visíveis da paz social e da 
cooperação. 

A integração das PcDM no meio esportivo 
tem acontecido com uma maior frequência e 
isso tem sido um fator de grande relevância 
para os defensores da inclusão, o que é pos-
sível notar no item dois da tabela 4.  

Melo e Lopez (2002) afirmam que a prática 
de atividade física e/ou esportiva por pessoas 
que tenham alguma, pode proporcionar dentre 
os benefícios da prática regular de atividade 

física que são mundialmente conhecidos, a 
oportunidade de testar seus limites e poten-
cialidades, prevenir as enfermidades secundá-
rias à sua deficiência, e promover a inclusão so-
cial destes indivíduos. 

No entanto, o esporte no seu universo de 
possibilidades e segmentos permite que, em 
várias situações, possam ocorrer adaptações de 
forma que essas pessoas possam praticá-las. 

Contudo, esses benefícios só serão alcan-
çados, a partir do momento em que a aceitação 
das PcDM ou uma outra deficiência tornar-se 
natural, de forma que as suas presenças não 
incomodem as demais pessoas consideradas 
sem deficiência.  

Todavia conforme apresentado no item 3 da 
respetiva tabela as atitudes positivas com 
relação às pessoas com deficiências desen-
volvem-se quando são proporcionadas orienta-
ção e direção por parte das pessoas em ambien-
tes integrados.  

Nas palavras de Vandercook, Fleetham, 
Sinclair e Tetlie (1988, como citado em Stain-
back, 1999), nos ambientes integrados, todas 
as pessoas enriquecem-se por terem a oportu-
nidade de aprender umas com as outras, desen-
volvem-se para cuidar umas das outras e con-
quistam as atitudes, habilidades e os valores 
necessários para as nossas comunidades 
apoiarem a inclusão de todos os cidadãos. 

Tomando como base o eixo da proposta da 
inclusão e da aceitação, acredita-se que essa 
convivência proporcionará a interação e a 
comunicação entre as pessoas, facilitará o 
desenvolvimento das amizades e o trabalho no 
ambiente com os colegas de forma que essa 
convivência fará com que as pessoas sem 
deficiências aprendam a ser sensíveis, a com-
preender, a respeitar e a crescer conforta-
velmente com as diferenças e as semelhanças 
individuais entre os seus pares. 

A figura 5 e a tabela 5 demonstram os 
resultados da categoria quanto ao comporta-
mento adaptativo. 

No entender de Stainbaick e Stainbaick 
(1999), essas declarações corroboram com 
várias pesquisas que desde 1970 têm mostrado
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Figura 5. No seu entendimento as atividades esportivas têm influenciado na mudança comportamental 

(temperamento) do seu filho? 
 
 
que durante os anos escolares a socialização 
dos seus filhos nos mais diversos ambientes 
inclusive os esportivos, tem contribuído para 
que estes moldem habilidades e atitudes 
sociais. 

 

Tabela 5. 
Resultados da categoria quanto ao comportamento 
adaptativo 

Sabe-se que o Esporte possibilita aos seus adeptos 
vivenciar situações distintas durante a sua prática 
tais como: tensão, prazer, cansaço, alegria, raiva e 
outras. Você entende que nestas sensações seu 
filho tem evidenciado progresso quanto às 
adaptações as mesmas? 

Sim Não 

96% 4% 

No seu entendimento as atividades esportivas têm 
influenciado na mudança comportamental 
(temperamento) do seu filho? 

Sim Não Não Sei 

76% 8% 16% 

Você acredita que a capacidade de seu filho 
responder às adversidades em diferentes 
ambientes da comunidade tenha modificado? 

Para 
Melhor Para Pior 

Nada 
Mudou Não Sei 

76% 2% 10% 12% 

 

Acredita-se, no entanto que nessa prepa-
ração para a vida na comunidade em geral, 
quanto mais tempo às pessoas com deficiências 
passarem em ambientes inclusivos, melhor 
será o seu desempenho nos âmbitos educacio-
nal, social e ocupacional.  

Em meio a essa conjuntura que ainda difi-
culta a plena inserção das pessoas que possu-
em alguma deficiência no meio esportivo, nota-
se, no entanto conforme mostra o item dois da 
tabela 5, que são vários os relatos, em que pais 
enaltecem a prática esportiva como um dos 
fatores mais relevantes capaz de proporcionar 
mudanças no comportamento dos seus filhos. 

Moura e Silva (2004) enfatizam que, ao au-
mentar o desempenho motor de uma pessoa 
com deficiência, mudanças positivas poderão 
ocorrer, pois quando ficam fisicamente mais 
capazes, seu auto conceito é melhorado e pode 
resultar em uma melhor aceitação, como 
também em ser aceito pelos outros. 

No que se refere à capacidade de resposta 
da PcDM às adversidades do meio em que vive, 
os dados encontrados nos leva a crer que a 
inserção da PcDM no meio esportivo e a sua 
aceitação pela comunidade é “um caminho sem 
volta” como ilustra Gimenez (2006) quando se 
refere ao termo inclusão. 

Baseado nessa premissa acredita-se que, os 
resultados obtidos nessa pesquisa levarão os 
pais a entender a necessidade de mostrarem 
seus filhos para o mundo. Pois ainda é obser-
vado que muitas pessoas com deficiência vivem 
em forma de isolamento social, vivendo dentro 
de uma estrutura familiar e estas costumam 
segregá-los, fazendo com eles fiquem esque-
cidos, ao invés de incluí-los.  

Assim, para Moura e Silva (2004), a prática 
esportiva contribui para a autossuficiência, le-
vando os praticantes à maior independência e 
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Figura 6. Nas atividades da comunidade desempenhadas por seu filho, ele demonstra atitudes cordiais com as 

pessoas com as quais ele se relaciona? 
 
 
participação nas atividades, estabelecendo rela-
ções com o meio, aumentando suas possibi-
lidades de exploração de conhecimento do 
mundo exterior, aprimorando assim seu rela-
cionamento social. 

A figura 6 e a tabela 6 demonstram os 
resultados da categoria quanto ao comporta-
mento adaptativo. 

 

Tabela 6. 
Resultados da categoria quanto ao comportamento 
adaptativo 

Você percebe manifestar em seu filho o espírito 
de cavalheirismo e respeito durante a prática 
esportiva? 

Nunca Poucas Vezes Frequentemente 

10% 31% 59% 

Você acha que durante a prática esportiva o seu 
filho manteria o espírito de cavalheirismo e 
respeito frente ao seu adversário? 

Sim Não Não Sei 

45% 16% 39% 

Nas atividades da comunidade desempenhadas 
por seu filho, ele demonstra atitudes cordiais com 
as pessoas com as quais ele se relaciona?  

Sim Não As Vezes 

70% 10% 20% 

 

Os resultados apresentados no item um da 
tabela 6 tem sido tema muito abordado em de 
diversas discussões quando se trata de ambi-
entes esportivos. Gonçalves (1988) atribui a 
aquisição de comportamentos socialmente 
desejáveis aos anos de experiência competitiva 

e o nível da competição em que os jovens estão 
integrados, estes fatores parecem estar dire-
tamente relacionados com a demonstração de 
um aumento significativo de atitudes e com-
portamentos que traduzem a ausência do 
espírito esportivo. 

Entretanto, para Ikhioya (1996), a tendên-
cia das crianças em trapacear no esporte pode 
ser reforçada pela observação de outros atletas 
trapaceando e ganhando glória e honra por atos 
sujos. Assim a PcDM quando instruída por 
outras que possuem o espírito do fair play e, 
ainda, quando se relacionam com pessoas 
envolvidas com valores positivos, tenderão a 
manifestar o fair play no seu dia- a-dia. 

No item dois da tabela muito embora a 
maioria tenha apontado que seus filhos teriam 
uma atitude cavalheiresca frente aos seus ad-
versários. Outros pais disseram não saber. Essa 
relação de desconhecimento das possíveis ati-
tudes dos filhos ocorre, no nosso entender, 
pela ausência dos pais nos projetos e eventos 
dos quais os seus filhos participam. 

A esse respeito Gimenez (2006) comenta 
que existe uma série de barreiras a serem 
suplantadas para o alcance de propostas de 
inclusão na área da Educação Física e do 
Esporte. O mesmo autor afirma mesmo não 
sendo possível apontar um modelo ideal que 
leve a inclusão, mas convém ressaltar a expe-
riência de alguns projetos que não atingem 
seus propósitos. Desse modo, é fundamental 
que exista uma interação entre os profissionais 
e o projeto pedagógico da instituição com a 
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família, em outras palavras, necessariamente, a 
família deve rumar na mesma direção que a 
escola ou a instituição que almeja uma pro-
posta de inclusão. 

A respostas obtidas no terceiro item da 
tabela e na figura 6 vem romper o paradigma 
da não aceitação das PcDM em sua comu-
nidade. Stainback e Stainback (1999) relata 
que no passado, pessoas com deficiências deve-
riam ser excluídas de nossas vidas, das salas de 
aula e das comunidades regulares porque era 
considerada uma ameaça à comunidade. Correr 
(2003) salienta que as ações que a sociedade 
desenvolve com relação à pessoa com defici-
ência são fundamentalmente determinadas 
pelas conceções que assume sobre o homem, 
as interações sociais e as diferenças, bem como 
pelos valores que permeiam tais conceções. 

Para Gonçalves (1988), “o espírito espor-
tivo, constitui uma noção muito difícil de defi-
nir. Não é, contudo difícil de reconhecer algu-
mas dimensões da questão: lealdade, honesti-
dade, aceitação das regras, respeito pelos ou-
tros e por si próprio, igualdade de oportu-
nidade... tantos são os elementos associados a 
idéia de espírito esportivo”. 

Nesse sentido, acredita-se que, os processos 
de integração comunitária e de melhoria da 
qualidade de vida da PcDM devem se dar de 
maneira mais efetiva se a dimensão do lazer 
fosse mais explorada, pois o suporte para o 
lazer destaca-se como sendo procedimentos 
que possibilitam à pessoa com deficiência a 
vivência do prazer de realizar uma atividade 
sem pressão, sem compromisso de eficiência e 
nem obrigatoriedade (Correr, 2003).  

Entretanto, para que sejam atingidos os 
resultados obtidos nesse, estudo as oportuni-
dades de acesso deverão ser criadas e desempe-
nhadas pelos vários setores da comunidade, em 
que os suportes propiciarão o envolvimento 
recíproco entre entidades, indivíduo e a comu-
nidade. 

 
CONCLUSÕES 

Este estudo possibilitou a confirmação da 
complexidade que representa para o ser huma-

no, encarar a “deficiência” frente a frente prin-
cipalmente, por ela, não fazer necessariamente 
parte do cotidiano da grande maioria das 
pessoas. 

Foi possível notar uma inquietude por parte 
dos familiares das pessoas com deficiências no 
que se refere à participação dos seus entes nas 
atividades da vida diária em comunidade. Con-
forme relatado existe ainda alguma resistência 
por parte da sociedade em aceitar pessoas 
“diferentes” em seu meio.  

No entanto verificou-se que têm sido vários 
os fatores e iniciativas a fim de promover a 
inserção da PcDM na sociedade. Pode-se dizer 
que o processo para a inclusão através da me-
lhoria da qualidade de vida, a integração social 
e a garantia dos direitos tem sido compar-
tilhado entre vários seguimentos da sociedade 
civil e privada. 

E dentre as diversas formas de promover a 
inclusão das PcDM na sociedade, foi possível 
concluir que o Esporte tem sido um grande 
agente facilitador da inclusão social. Pois acre-
dita-se que por possuir modalidades distintas e 
estas serem constituídas de regras e campos 
com possíveis adaptações, favorecem a partici-
pação de pessoas com diferentes graus de com-
prometimento possibilitando a sua inserção no 
meio esportivo e consequentemente a sua 
inclusão social. 

Contudo, verificou-se que através dos proje-
tos comunitários, de programas de incentivo ao 
esporte e principalmente através das aulas de 
Educação Física Escolar é que se tem alcançado 
a maior participação das PcDM em atividades 
sociais. 
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