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RESUMO 

  
O Núcleo de Educação Física e Desporto – NED – FUNAD desenvolve atividades 
sistemáticas elaboradas mensalmente, através de um cronograma de ações e dentre as 
ações desenvolvidas, promove uma atividade maior que valoriza não somente o lúdico, mas 
também, o condicionamento físico, intelectual e social, por meio de modalidades 
paradesportivas, através dos Jogos Paraibanos para Pessoa com Deficiência. Evento este 
que vem sendo realizado a mais de vinte anos, com o apoio do governo do estado e da 
secretaria de esporte, juventude e lazer – SEJEL e que acontece de acordo com a Lei nº. 
7.853 de 24 de Outubro de 1989, que assegura os direitos civis e humanos da pessoa com 
deficiência. Objetivo: Assim, o objetivo desse projeto é a promoção das atividades 
paradesportivas coletivas e individuais, junto à pessoa com deficiência, visando a melhoria 
de vida e inclusão social, além de descobrir talentos no esporte e de conscientizá-los sobre 
as suas potencialidades e capacidades de participarem em atividades competitivas, 
recreativas e de lazer, superando limites e vencendo obstáculos. Metodologia: Trata-se de 
um estudo qualitativo com abordagem do tipo pesquisa ação. Neste ano de 2012, na XXII 
edição dos Jogos Paraibanos, o mesmo  contou com cerca de 500 paratletas de toda a 
Paraíba, de ambos os sexos, idades diversificadas, reunindo cerca de vinte e três 
instituições e escolas que atendem ao segmento; profissionais entre coordenadores, 
técnicos, árbitros, estagiários do curso de educação física das Universidades UFPB e 
UNIPÊ,  reabilitadores e administradores da FUNAD e professores das instituições e escolas 
envolvidas. Foi realizado no período de 05 a 12 de novembro. As provas  envolveram as 
seguintes modalidades: Futsal e futebol de cinco, voleibol, tênis de mesa, atletismo, natação 
e bocha paralímpica (esta última modalidade foi inserida nos jogos a partir do ano de 2011). 
Para levantamento dos dados optou-se pela  ficha de inscrição, súmula dos jogos, relatório 
final, avaliação e registro através de fotografias e vídeos e também os relatos dos atletas,  
familiares e participantes.  Resultados: Os jogos paraibanos já faz parte do calendário de 
ações do Governo do Estado da Paraíba e neste sentido a FUNAD tem como atribuição o 
gerenciamento e execução e através desta ação, é possível descobrir que temos na Paraíba  
um potencial muito grande de paratletas e precisamos estimulá-los. Então, esses Jogos é 
uma forma de congregar estas pessoas, mostrar o potencial de superação que tem estes 
atletas, promover a inclusão social e fortalecer o esporte paralímpico no estado. Conclusão: 
Neste sentido, os Jogos Paraibanos para pessoa com Deficiência possibilitam a melhoria da 
qualidade de vida, o favorecimento do exercício da cidadania e a inclusão social deste 
segmento social, consolidando com as ações emanadas da constituição Federal. 
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