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RESUMO 

 
Introdução – Esportes para pessoas com paralisia cerebral têm sido desenvolvidos desde o 
início dos anos 60, e mantém a característica especial e peculiar de atender atletas com 
deficiências severas, assim como de aumentar as oportunidades para mulheres no esporte. No 
Brasil, dentre as modalidades paraolímpicas desenvolvidas para pessoas com paralisia cerebral, 
destacamos a Bocha e o Futebol de 7-PC, por apresentarem expressivo desenvolvimento, tanto 
no número de participantes quanto nos resultados alcançados. Neste contexto, desencadeia-se 
um cenário de grande demanda profissional (técnicos, classificadores e árbitros), em 
decorrência do descompasso entre o crescimento destas modalidades e da democratização dos 
conhecimentos e das vivências, específicas da área de atuação. Objetivo – Identificar e analisar 
a relação entre as ações de capacitação profissional e de recursos humanos com o 
desenvolvimento das modalidades Bocha Paraolímpica e Futebol de 7-PC. Metodologia – 
Trata-se de uma pesquisa documental com análise de dados dos resultados no investimento em 
recursos humanos em competições oficiais, nacionais e internacionais, de ambas as 
modalidades, no período de 2008 a 2011. O material foi submetido à técnica da análise de 
conteúdo, de acordo com Bardin (1979). Para tanto, recorreu-se aos sites da CP-ISRA - 
Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association, ANDE - Associação Nacional 
de Desporto para Deficientes, CPB – Comitê Paraolímpico Brasileiro e do próprio histórico de 
atuação e experiência dos autores da pesquisa, nas referidas modalidades. Resultados – Os 
resultados foram inscritos em duas categorias: 1) Dimensão do desenvolvimento das 

modalidades de âmbito oficial: 1.a) número de atletas de Bocha - de 320 para 500; equipes de 
Futebol de 7-PC – de 6  para 15. 1.b) capacitação de árbitros de Bocha -  80 nacionais e 12 
trainee internacionais; 1.c) capacitação de classificadores – 28 trainee nacionais e 5 
internacionais, para ambas modalidades. 1.d) capacitação de técnicos – 50 técnicos de Bocha e 
25 técnicos de Futebol de 7-PC. 2) Dimensão do desenvolvimento das modalidades em âmbito 

escolar: 2.a) Bocha – da participação de 6 estados com 40 atletas para 15 estados com 90 
atletas; 2.b) Futebol de 7-PC – de 5 estados com 4 equipes para 7 estados com 7 equipes. 
Conclusão – Deve-se considerar que a formação profissional e de recursos humanos, em geral, 
pode ser considerada como o processo para desenvolver e prover conhecimentos, habilidades, 
comportamentos e atitudes, mas que, especificamente, no nosso trabalho, tem uma abrangência 
que extrapola este conceito, pois, além dos resultados obtidos no período que apontam os 
aspectos ligados às questões de capacitação e desenvolvimento técnico científico, existem, e são 
fortemente considerados, aqueles referentes ao reconhecimento das capacidades das pessoas 
com deficiência, à dinâmica da força do trabalho e do seu alcance social. 
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