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Resumo 

Este presente estudo tem por objetivo identificar as contribuições benéficas que o esporte pode 
proporcionar para a melhoria da qualidade de vida dos deficientes visuais e rever a contribuição do 
profissional de Educação Física contemporâneo nesta área de atuação, utilizando como meio para 
uma melhor orientação profissional os Parâmetros Curriculares Nacionais. Utilizamos como 
metodologia a análise do Discurso de Orlandi (2000) que visa interpretar a subjetividade presente no 
discurso dos deficientes visuais, num documentário filmado, fotos e revisão bibliográfica. 

 

Abstract 

This study presents a objectve identify the contribution beneficial who sport proportion the 
improvement of the quality of life deficient visual and review contribution profession of education 
physics, correlation another elements of education from National Curricular Parameters. Method 
analysis of  discouse. 

 

 

 

Introdução 

A cegueira em si, não é uma enfermidade, mas a conseqüência de uma enfermidade, um 
acidente ou ambos. Daí, serem múltiplas e variadas as suas causas e diversificados os momentos de 
sua ocorrência. Podendo ocorrer antes do nascimento, logo após o mesmo ou nos primeiros anos de 
vida. O problema dos deficientes está entre as mais discutíveis questões sociais brasileiras, o 
preconceito e a discriminação reforçam a inconsciência. A questão da pessoa portadora de 
deficiência não é discutida como problema social nem faz parte das preocupações do governo ou da 
sociedade, fechando o círculo de isolamento e marginalização que dificulta a construção de seus 
direitos de cidadania. (site: http://www.efdeportes.com/efd35/judo.htm, maio de 2005) 

Considera-se qualidade de vida como um somatório dos fatores que interferem na vida do 
indivíduo, em suas múltiplas dimensões (física, mental, social, entre outras) (LOUREIRO, 1996). A 
qualidade de vida do ser humano, no sentido amplo da expressão, somente é compreendida se for 
captada nas suas múltiplas dimensões, como a vida no trabalho, a vida familiar e a vida na 
sociedade, a espiritualidade, enfim, em toda a vida. O interesse em conceitos como “padrão de vida” 
e “qualidade de vida” foi inicialmente mais de interesse de cientistas sociais, filósofos e políticos, pois 
estava muito ligado à diminuição da mortalidade ou ao aumento da expectativa de vida.  

Este presente estudo busca identificar as contribuições benéficas que o esporte pode 
proporcionar para a melhoria da qualidade de vida dos deficientes visuais e rever a contribuição do 

Autores: 
*UNIABEU - Educação Física / GRADUANDA  
Suzana Campos  
*UNIABEU - Educação Física / GRADUANDA  
Fernanda Sabrina 
*UNIABEU - Educação Física / GRADUANDA  
Elizângela Boechat 
Orientador: 
*UNIABEU - Educação Física / MESTRE  
Fabiana Rodrigues 

 
 
 
 
 
Fabiana Rodrigues 
fabief@ig.com.br 
(Brasil)  
 
 

http://www.efdeportes.com/efd35/judo.htm
mailto:fabief@ig.com.br


Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2005 

profissional de Educação Física contemporâneo nesta área de atuação, a partir do conhecimento de 
que a educação física pode favorecer a construção de uma atitude digna e de respeito próprio por 
parte do deficiente e a convivência com ele pode possibilitar a construção de atitudes de 
solidariedade, de respeito, de aceitação, sem preconceitos. ( PCN, 2000) 

Utilizamos a análise do Discurso de Orlandi (2000) que visa interpretar a subjetividade 
presente no discurso dos deficientes visuais, num documentário filmado, fotos e revisão bibliográfica. 
Foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário de perguntas e respostas abertas. A 
população deste estudo é composta dos praticantes de esporte de uma Instituição Federal, Instituto 
Benjamim Constant, situado na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A escolha dos indivíduos que 
compõem a amostra foi do tipo deficientes visuais.  

O estudo procede a partir da observação dos mitos existentes na sociedade em geral, onde 
consideram os portadores de deficiência visual, inaptos à prática esportiva. Nosso objetivo baseia-se 
em trazer uma nova visão relacionada à qualidade de vida, quebrando paradigmas construídos pela 
sociedade, que por desconhecimento, receio ou mesmo preconceito (PCN,2000), a maioria dos 
portadores de deficiências físicas foram (e são) excluídos das atividades esportivas, e contribuir para 
despertar o interesse de profissionais, fazendo com que os mesmos tenham um maior envolvimento 
nesta área de atuação. 

Deficiente Visual e suas conquistas 

Com a constante evolução do mundo moderno as informações que chegam ao indivíduo são 
trazidas por estímulos captados pela visão. Desde o seu primeiro contato com a vida, acompanhando 
todo o seu desenvolvimento, o homem utiliza a visão como um dos principais sentidos receptores.  

    A falta da visão ou a diminuição desta, coloca o indivíduo deficiente visual em uma posição de 
desvantagem, sob certos aspectos, especialmente os emocionais e sociais, se comparado ao de 
visão normal. Contudo, o deficiente visual é um ser mentalmente são e potencializados à absorver 
informações que possam contribuir no seu desenvolvimento geral. 

“... Até o início do século XX a cegueira era a ausência total do sentido da visão e se considerava 
cego aquele que não podia distinguir vultos. Hoje, sabe-se que a deficiência visual na melhor vista 
corrigida aproxima-se de 20%.” (Mosquera, 2000 pg.27)  

Na educação dos deficientes visuais há dois fatores conectados com a deficiência que são de 
suma importância: o primeiro é a idade na qual ocorreu a deficiência e o segundo é a maneira pela 
qual ocorreu. A cegueira em si, não é uma enfermidade, mas a conseqüência de uma enfermidade, 
um acidente ou ambos. Daí, serem múltiplas e variadas as suas causas e diversificados os momentos 
de sua ocorrência. Podendo ocorrer antes do nascimento, logo após o mesmo ou nos primeiros anos 
de vida; ao longo da vida e por meio de enfermidades ou acidentes. (in 
http://www.efdeportes.com/efd35/judo.htm, Maio de 2005) 

Uma nova visão sobre os deficientes só foi consulmada em 1975, quando a ONU 
(Organização das Nações Unidas) lançou a Declaração Dos Direitos Da Pessoa Deficiente que 
dizia em seu primeiro artigo:  

“O termo pessoas deficientes refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si 
mesma, total ou parcialmente as necessidades de uma vida individual ou social norma, em 
decorrência de uma deficiência congênita ou não em suas capacidades físicas ou 
mentais”.(Mosquera, 2000) 

A mais recente manifestação de reconhecimento à educação especial é a “Declaração de 
Salamanca” sobre princípio, política e prática em Educação Especial. Esta declaração foi 
concretizada entre os dias 7 e 10 de junho de 1994 em Salamanca, Espanha com o compromisso de 
uma “Educação para todos”. (Mosquera, 2000) 

O problema dos deficientes se inscreve dentre as mais graves questões sociais brasileiras. 
Conforme estimativa da ONU, dez por cento dos brasileiros tem alguma deficiência, dos quais 
oficialmente apenas três por cento recebem alguma forma de atendimento. Se considerarmos as 
ligações familiares, no mínimo 20% da população está diretamente envolvida com a questão. A 
grande maioria dos deficientes brasileiros sobrevive sem acesso à saúde, à educação e à 
reabilitação. E mais grave: cerca de 60% dessas deficiências poderiam ser evitadas com a 
implementação de medidas efetivas de prevenção. O preconceito e a discriminação reforçam a 
inconsciência. A questão da pessoa portadora de deficiência não é discutida como problema social 
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nem faz parte das preocupações do governo ou da sociedade, fechando o círculo de isolamento e 
marginalização que dificulta a construção de seus direitos de cidadania. (site: 
http://www.efdeportes.com/efd35/judo.htm, maio de 2005) 

       Na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, celebrada em Paris, em sua 20a. reunião, no dia 21 de novembro de 1978, foi proclamada a 
"Carta Internacional da Educação Física e do Desporto", onde em seu artigo primeiro destaca: 
"... A prática da Educação Física e do Desporto é um direito fundamental para todos" e em seu inciso 
terceiro assinala que "se deverão oferecer oportunidades especiais aos jovens em idade pré-escolar, 

e as pessoas de idade avançada e aos deficientes, a fim de fazer possível o desenvolvimento integral 
de sua personalidade graças aos programas de Educação física e Desporto adaptados as suas 

necessidades".  
(site: http://www.efdeportes.com/efd35/judo.htm, maio de 2005)  

Dando assim um primeiro para oportunizar a prática esportiva para todos, mesmo assim não 
acontecendo subsídios relevantes social e político para uma mudança considerável que haja um 
incentivo ao esporte para os deficientes visuais. 
 

Qualidade de vida um bem para todos 

O termo qualidade de vida, de fato, tem sido muito utilizado ultimamente, mas não há consenso 
sobre sua definição. Neste presente estudo, vamos abordar algumas questões importantes sobre 
este tema, embora seja sempre importante lembrar que a qualidade de vida tem algo de subjetivo, ou 
seja, próprio de pessoa para pessoa. Muitos são os fatores que influenciam na qualidade de vida e os 
mais importantes  depende de cada um de nós, da nossa visão do ideal, da nossa herança familiar e 
cultural, da fase da vida em que estamos, da nossa expectativa em relação ao futuro, das nossas 
possibilidades, do ambiente, da visão que temos do mundo e da vida, dos nossos relacionamentos, 
etc. É claro que existem certas condições básicas, como: 

 Ter o que comer, morar, saúde, liberdade de escolha... Quando elas não existem, torna-se 
prioridade número um e não há muito que discutir. 

 “Qualidade de Vida é mais do que ter uma boa saúde física ou mental. É estar de bem com você 
mesmo, com a vida, com as pessoas queridas, enfim, estar em harmonia. E isso pressupõe muitas 

coisas: hábitos saudáveis, cuidados com o corpo, atenção para a qualidade dos seus 
relacionamentos, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tempo para lazer, saúde espiritual, etc. 

Ser competente na gestão da própria saúde e estilo de vida deve (ou deveria) fazer parte das 
prioridades de todo mundo”. Segundo  Mauri Heerdt (que escreve para o site  

http://www.pime.org.br/piminet/missaojovem. Maio de 2005). 

 “A deficiência é um estado de vida e não uma doença” (Rosana Glat) o esporte deve ser 
incentivado na vida do deficiente visual para que o mesmo possa experimentar várias sensações 
para encontrar a que melhor possa se adapta. Assim cada um irá encontrar o melhor caminho para 
obter uma melhor qualidade de vida. 

Quantidade e Qualidade 

O ser humano, infelizmente, não raro vive em um constante mal-viver. Em outras palavras, 
pode-se afirmar que ele não tem, ou tem poucos momentos de felicidade e prazer. Isso faz com que 
se tenha também maior suscetibilidade às doenças. Sobre esta questão nunca é repetitivo demais 
dizer que ter quantidade de vida é importante, mas é diferente de ter qualidade de vida. A qualidade 
de vida do ser humano, no sentido amplo da expressão, somente é compreendida se for captada nas 
suas múltiplas dimensões, como a vida no trabalho, a vida familiar e a vida na sociedade, a 
espiritualidade, enfim, em toda a vida. 

O que é Qualidade de Vida 

“...Os objetivos não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só podem ser 
medidos através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas.”  Segundo Lyndon Johnson, 

http://www.efdeportes.com/efd35/judo.htm
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presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro a empregar a expressão qualidade de vida, ao declarar, 
em 1964. (site: http:www.pime.org.br/piminet/missaojovem) 

Os conceitos referentes a “padrão de vida” e “qualidade de vida” foi inicialmente mais de 
interesse de cientistas sociais, filósofos e políticos, pois estava muito ligado à diminuição da 
mortalidade ou ao aumento da expectativa de vida. Posteriormente, foram-se acrescentando outros 
parâmetros. O Grupo de Qualidade de Vida da divisão de Saúde Mental da Organização Mundial da 
Saúde, por exemplo, definiu qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na 
vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações”. O mesmo Grupo enumerou algumas características 
importantes para a avaliação da qualidade de vida. Vejamos: Percebe-se, por estas características, 
que qualidade de vida envolve um conjunto de fatores que devem existir para uma vida melhor. Isso 
quer dizer que a qualidade de vida passa pela necessária mudança de comportamento, vivência de 
valores, crescimento profissional e humano, disciplina e respeito, cuidados com os ambientes, 
atenção à saúde, vivência de uma espiritualidade... Vivemos no mesmo espaço e nossas vidas 
constituem-se de trocas cotidianas. Como seres sociais, queremos e precisamos do auxílio de outras 
pessoas no processo de construção da vida particular e grupal.  

Qualidade de vida se cria de dentro para fora, é um processo de autodesenvolvimento que permeia 
todas as áreas de nossa vida. (Sandra Rosenfeld, O que é Meditação,ed. Nova Era 2000) 

Qualidade de vida inclui qualquer estímulo que nos afeta direta ou indiretamente, como o ar 
que respiramos e nossos relacionamentos pessoais, por exemplo. Temos controle para mudar alguns 
desses estímulos, outros não. Para melhorar a qualidade de vida devemos desenvolver uma auto-
imagem positiva, usar humor para lidar com situações estressantes, definir objetivos de vida 
específicos e claros e sentir que temos controle sobre a nossa vida. Nem sempre temos controle 
sobre o que nos afeta, mas podemos controlar a maneira como reagimos a esse estímulo. 

LOWENFELD (1964), comenta que: 

“freqüentemente, no indivíduo deficiente visual, verifica-se medo de situações não 
conhecidas, insegurança em relação as sua possibilidades, dependência, isolamento social, apatia, 
desinteresse pela ação motora e dificuldade no estabelecimento de relações básicas do seu “Eu” com 
os que o cercam e com o ambiente em que vive.” 

Levantamos então o conceito da necessidade de uma melhor qualidade de vida para o 
deficiente visual a partir da prática esportiva. Através do esporte há uma significativa mudança na 
vida dos deficientes, sendo o início para a conquista da autoconfiança. O ser confiante adquiri a 
autonomia para seguir seu caminhos em busca de novas descobertas. 

“As pessoas com deficiência é que sabem quais as suas necessidades por uma melhor 
qualidade de vida. Suas necessidades são variadas como as de qualquer ser humano.” (Sassaki, 

1995) 

Histórico do esporte adaptado  

O esporte para portadores de deficiência física iniciou na Inglaterra e nos EUA com a reabilitação 
de veteranos da II Guerra Mundial. Em 1944, Sir Ludwig Guttmann, neurologista e neurocirurgião 
alemão, foi convidado pelo governo britânico a dirigir um centro de lesão medular, no Hospital de 
Stoke Mandeville. Ele introduziu algumas modalidades esportivas, inicialmente com arco e flecha e o 
pólo em cadeira de rodas e, posteriormente, o tênis de mesa, a sinuca, a natação e o basquete em 
cadeira de rodas. A primeira competição realizada foi com basquete em cadeia de rodas e a partir 
daí, o centro foi palco de competições nacionais e internacionais. (Site: http://www.efdeportes.com/) 
No Brasil o esporte adaptado iniciou-se na década de 50, quando Robson Sampaio de Almeida, do 
Rio de Janeiro, e Sérgio Serafim Del Grande, de São Paulo, ficaram deficientes físicos e procuraram 
serviços de reabilitação nos EUA. Eles fundaram os dois primeiros clubes, o Clube do Otimismo, no 
Rio de Janeiro, e o Clube dos Paraplégicos, em São Paulo. Em 1969. 
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O Brasil participou do II Jogos Pan-americanos em Buenos Aires com sua primeira seleção de 
basquete em cadeira de rodas, conseguindo a medalha de bronze. Desde 1972 nos jogos 
Paraolímpicos, na cidade de Heidelberg, na Alemanha, a presença brasileira nestas competições vem 
se ampliando. Em Sydney, o Brasil teve sua maior delegação em uma Paraolimpíada: 64 atletas, 
divididos em nove modalidades. Atualmente, o Esporte Adaptado no Brasil é administrado por 6 
grandes instituições: A ABDC (Associação Brasileira de Desporto para Cegos) de deficientes visuais, 
a ANDE (Associação Nacional de Desporto para Excepcionais) de paralisados cerebrais e dos Les 
Autres, a ABRADECAR (Associação Brasileira de Desportos em Cadeira de Rodas) que administra 
as modalidades em cadeira de rodas, a ABDA (Associação Brasileira de Desportos para Amputados) 
de amputados, a ABDEM (Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Mentais) que 
administra os esportes para deficientes mentais e a CBDS (Confederação Brasileira de Desportos 
para Surdos) de deficientes auditivos e não está vinculada ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) . 
(Site: http://www.efdeportes.com/) 

População de Amostra e o Documentário 

A população deste estudo é composta por praticante de esporte de diversas áreas esportivas de 
uma instituição federal, Instituto Benjamim Constant, situado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, que 
surgiu em 1854 cujo nome inicial era Fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos. 

A escolha dos indivíduos que compõem a amostra foi do tipo deficientes visuais. Foram 
selecionados esportistas que adquiriram a deficiência visual desde o nascimento e outros por motivos 
de acidentes, alguns esportistas são atletas Paraolímpicos com tamanha experiência em 
competições nacionais e internacionais, outros apenas “praticam esporte para uma melhor qualidade 
de vida” e para maiores conquistas futuras, dito isso pelos próprios atletas como falam em suas 
declarações no documentário, contamos também com a participação direta do coordenador da 
Educação Física do Instituto, Paulo Sérgio Miranda, que nos ajudou na seleção dos atletas para as 
entrevistas, apresentação do espaço físico do Instituto, bem como funcionamento do mesmo e nos 
deu todo suporte para o andamento do estudo.  

O documentário aconteceu em dois dias, o primeiro dia foi usado para conhecimento do espaço 
físico, funcionários, preenchimento de relatórios, apresentação de declaração para a produção da 
entrevista, filmagem e das fotos. No segundo dia demos início ao estudo, ou seja, na produção do 
documentário com as entrevistas, filmagem e fotos.  

Fotos e Fatos 

Momentos Esportivos no Benjamim Constant 

 Durante a produção do documentário além das entrevistas e filmagem, houve a relevância em 
documentar fotograficamente o estudo. 

Um dos momentos reportado foi a natação, cujo através de depoimentos é um dos esporte que 
proporciona um maior grau de liberdade, adquirindo a descoberta da auto-confiança, autonomia e 
perda da timidez. No Instituto  todas as práticas esportivas são acompanhadas por profissionais de 
Educação Física e fisioterapia. Todas as atividades tem uma intensa preocupação estrutural a ser 
seguida, estas preocupações acontecem de acordo com normas a serem seguidas, normas essas 
contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, sendo, fundamental que alguns cuidados sejam 
tomados. Em primeiro lugar, deve-se analisar o tipo de deficiência visual que cada atleta possui, pois 
existem diferentes graus de limitações que requerem procedimentos específicos. (PCN, 2000) 

A sala de musculação do Instituto Benjamim Constant possui ótimos equipamentos e é muito 
procurada pelos atletas do Instituto antes dos treinos. Uma das modalidades esportiva mais 
praticada, segundo apontamento dos entrevistados é o gol bol, seguido do atletismo, natação e o 
futebol.  

Conclusão 

 As considerações finais do estudo vem levantar as contribuições positiva da prática esportiva 
para a qualidade de vida dos deficientes visuais, tomando como base o aspecto subjetivo da 
qualidade de vida.  

As entrevistas resultaram para o ponto positivo do estudo, a partir das declarações obtidas dos 
mesmos. Ao iniciar a prática esportiva os deficientes visuais apontaram uma melhor qualidade de 
vida, abordando inclusive o foco social. Após fazendo uma interpretação dos deficientes visuais foi 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2005 

possível perceber uma mudança da sua vida antes e depois de iniciar a prática esportiva. Essas 
declarações nos fez compreender a melhoria da qualidade de vida no âmbito social quando os 
entrevistados apontaram melhorias com a auto-confiança, uma maior autonomia, perda da timidez, 
mais alegres e bem disposto, melhoria na orientação espacial, bem estar com a saúde, melhor 
disposição física, maior tranqüilidade. 

O estudo, também, se estendeu em sua pesquisa com os entrevistados sobre a fonte que os levou 
à prática esportiva, na grande maioria por incentivo dos Professores de Educação Física do próprio 
Instituto Benjamim Constant, pois alguns dos esportistas já estudavam no Instituto. Esse Instituto 
possui série regular de ensino para portadores de deficiência visual, outros entrevistados foram 
estimulados à prática esportiva por amigos e, até mesmo, alguns entrevistados já praticavam atividade 
física antes de obter a deficiência visual. Nesta pesquisa de campo, obtivemos como relato de 
experiência que a atividade esportiva ou mesmo a atividade física pode favorecer na construção de 
uma atitude digna e de respeito próprio por parte do deficiente e a convivência com ele pode 
possibilitar a construção de atitudes de solidariedade, de respeito, de aceitação, sem preconceitos, ou 
seja, os profissionais de educação física pode obter uma resultado satisfatório em uma melhor 
qualidade de vida tanto para o deficiente quanto para os ditos normais que irão obter influencia do 
meio de convivência.  

 

Outro ponto importante da entrevista foi saber de nossos entrevistados qual a pretensão deles 
com à prática esportiva, alguns responderam que praticam para continuar o seu bem estar, mais na 
grande maioria podemos compara-los com os esportistas ditos “normais” aqueles que não possuem 
nenhuma deficiência física, e nos responderam que praticam esportes e treinam param uma melhor 
qualificação nas competições de suas modalidades.  

Enfim, todo ser humano quando almejam um objetivo é igual na busca do mesmo, sendo ele com 
alguma deficiência ou não e a qualidade de vida é um objetivo que todos nós almejamos, cada qual 
com o seu conceito sobre ela. 

 “A deficiência é um estado de vida e não uma doença” (Rosana Glat) o esporte deve ser 
incentivado na vida do deficiente visual para que o mesmo possa experimentar várias sensações 
para encontrar a que melhor possa se adapta. Assim cada um irá encontrar o melhor caminho para 
obter uma melhor qualidade de vida. 
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