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RESUMO 

 

Atualmente, é notável que o crescente interesse pela atividade motora adaptada tenha 

contribuído para a inclusão da pessoa em condição de deficiência na sociedade, de modo que 

o enfoque seja sobre as potencialidades em contraposição às suas limitações. O Esporte é uma 

das áreas que pode ser contemplada por este público, porém este contexto não é simples. Há 

uma complexidade no que se refere ao envolvimento da pessoa com o mesmo. Ou seja, 

inicialmente é uma prática terapêutica, com o intuito de ajudar no tratamento, depois o 

objetivo passa a ser a prática esportiva, visando o rendimento e performance e também 

principalmente a formação humana que o esporte proporciona (vivência, participação e 

valorização). O objetivo desse trabalho foi considerar para além da prática de iniciação 

esportiva do Handebol em Cadeira de Rodas (HCR), no sentido de ampliar e criar novos 

hábitos para as pessoas em condição de deficiência física em sua rotina visando sua inserção 

em novos espaços, sua autonomia, e benefícios que englobem além da condição física, os 

aspectos cognitivos, afetivos e motores também. Para isso, foi feita inicialmente uma revisão 

de literatura e depois uma pesquisa de campo, mais especificamente o estudo de caso através 

da observação participativa de três crianças com Mielomeningocele (espinha bífida), de 7 a 12 

anos, participantes do projeto de extensão universitária “Atividade Motora e Esporte 

Adaptado na UNICAMP - AMACAMP”. O que ficou demonstrado é que existem etapas que 

antecedem a iniciação esportiva e que as mesmas devem ser entendidas, pois tem grande 

interferência na iniciação esportiva. Sendo assim, no contexto das pessoas em condição de 

deficiência deve-se considerar o contexto escolar, a convivência familiar, as equipes de apoio 

envolvidas, situações e sentimentos evidenciados durante as atividades, para que assim o 

processo da iniciação esportiva englobe a totalidade do sujeito em condição de deficiência 

física.  
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