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O presente trabalho se refere a um relato de experiência dos bolsistas do PIBID Educação Física/UFRRJ, 

subprojeto Temas Transversais, sobre uma oficina de Bocha adaptada, cujo objetivo foi apresentar uma 

atividade de inclusão no esporte para as turmas de 7° ao 9º ano, de uma escola municipal em Seropédica. 

A Educação Física deve respeitar a diversidade humana em qualquer de suas expressões: gênero, biótipo, 

cor, raça, deficiência, etnia, sexualidade, aceitando e elegendo as diferenças individuais como fator de 

enriquecimento cultural, além da responsabilidade de desenvolvimento social e moral dos seus alunos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais recomendam que as políticas educacionais devam ser 

suficientemente diversificadas e concebidas, de modo que a educação não seja um fator suplementar da 

exclusão social. O esporte adaptado consegue dar um sentido para a vida de vários atletas, além disso, 

desempenha o papel de incluir a percepção de competência e identidade pessoal, identidade esta como 

atleta e não como deficiente físico. A intervenção constou de uma primeira parte teórica com slides e 

discussões sobre a inclusão no esporte e no cotidiano, além da apresentação da Bocha com o seu 

histórico e regras. Foi apresentado também aos alunos um vídeo do Comitê Paraolímpico Brasileiro, no 

qual a professora Márcia Campeão, coordenadora-técnica da seleção brasileira de bocha paraolímpica, 

conta a história da modalidade, explica regras e táticas e mostra grandes resultados do esporte no Brasil. 

No segundo momento, realizamos a parte prática na quadra, onde os alunos puderam experimentar o 

esporte pela primeira vez, divididos em duas equipes.  Cada uma recebeu um jogo de bolas, 

confeccionados com material alternativo, nas cores azul e vermelha. A atividade foi realizada com três 

turmas com, aproximadamente 30 alunos/as sentados em uma cadeira, fazendo alusão a um jogador que 

possa ter algum tipo de deficiência física e/ou mental. O objetivo do jogo é arremessar as bolas coloridas 

o mais próximo da bola alvo. Das três turmas participantes, pode-se constatar que nenhum aluno 

conhecia o jogo e demonstraram bastante interesse em participar. Através da observação das atitudes, 

após a intervenção, percebeu-se que os alunos entenderam e experimentaram um novo tipo de esporte, 

vivenciaram as dificuldades do jogo e viram a importância de sempre incluir um amigo em qualquer 

atividade, seja ela esportiva ou social. 
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