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Área Temática Nº 2: Deficiência, Educação Física e Esporte Escolar. 
 
 

RESUMO 
 

Introdução: A intervenção do profissional de Educação Física oferece um universo de 
possibilidades definidas pelas necessidades, desejos e potencialidade do indivíduo. Os 
profissionais de Educação Física Adaptada atuam como agente transformador de valores 
através dos seus conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos na atividade física para a 
pessoa com deficiência. Atuar na área da Educação Física Adaptada é um grande desafio 
pessoal e profissional, pois devemos desenvolver a capacidade de compreender formas e 
mecanismos pelos quais as pessoas com deficiência podem se desenvolver e se descobrir. 
Segundo Diehl (2006) “a atividade física adaptada assegura a pessoa com deficiência uma 
melhor qualidade de vida, pois a capacita a incrementar o seu desenvolvimento motor, 
perceptivo e sócio-afetivo”.  Objetivo: Difundir e fomentar o trabalho realizado pela Câmara de 
Educação Física Adaptada, ampliar o conhecimento e promover discussões sobre a atuação do 
profissional de Educação Física Adaptada, realizar eventos de formação continuada como 
cursos, workshops e lançamento de cartilhas, além de dar suporte nos eventos esportivos. 
Método: A equipe é composta por um gestor, uma presidente da câmara e três profissionais 
que atuam na área da pessoa com deficiência, todos formados e regulamentados no Conselho 
Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, CREF 1- RJ . Fazemos reuniões de duas a 
três vezes ao mês desde Maio de 2012 na sede do CREF 1 localizada em Campo Grande. A 
câmara participa de eventos relacionados à Educação Física para Pessoas com Deficiência 
indo a Congressos, Feiras, Eventos Esportivos e Escolas, com o intuito de realizar parcerias 
com Associações e / ou Instituições Públicas ou Privadas para melhoria no atendimento da 
pessoa com deficiência. Resultados: Em Agosto de 2012 lançamos nossa primeira Cartilha 
com o tema: “Estratégias de Inserção da Pessoa com Deficiência nas Aulas de Educação 
Física” totalmente gratuita através de do site do CREF 1 para todos os profissionais de 
educação física interessados em se atualizar neste assunto. Conclusão: A pessoa com 
deficiência tem direito de edificar suas potencialidades e elevar sua qualidade de vida, por isso, 
através do nosso trabalho pela câmara, visamos ampliar o conhecimento dos profissionais que 
já atuam e os que ainda vão atuar na área e, consequentemente formar e identificar atletas que 
possivelmente possam representar nosso país nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. 
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