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RESUMO 

A partir dos decretos e leis que favorecem as pessoas com deficiência em nosso país, 

espaços foram conquistados em todos os segmentos da sociedade com destaque para as 

questões referentes à acessibilidade, educação, trabalho, saúde, transportes, cultura e, 

também, à educação física, esporte e o lazer, que a cada ano ganha um espaço maior 

dentro da Agenda Governamental das pessoas com deficiência. Neste contexto surge o 

seguinte questionamento: As políticas públicas para pessoas com deficiência, no Brasil, 

consideram o esporte como um meio para a inclusão social? De modo a encontrar 

resposta ao questionamento, este estudo teve por objetivo descrever a evolução da 

Agenda Governamental das Políticas Públicas para pessoas com deficiência na questão 

do esporte em plano nacional. A pesquisa foi de carácter qualitativo e utilizou-se o 

método da análise documental. Como resultado principal desse estudo, tem-se que nos 

Planos Plurianuais a discussão sobre a inclusão social de pessoas com deficiência, 

começa a ter uma maior visibilidade a partir de 2004 no Brasil com enfoque no cidadão 

e nos direitos humanos. Porém a relação esporte, inclusão social e as pessoas com 

deficiência, são tratados como temas específicos e não dentro de um todo, tanto nos 

planos plurianuais, quanto nas políticas públicas e programas. Foram identificados dois 

programas que envolvem o esporte, a pessoa com deficiência e a inclusão social, sendo 

eles: o Programa Segundo Tempo e o Programa Esporte e Lazer da Cidade. Cabe 

apontar que ao longo da história a pessoa com deficiência vem ganhando espaço na 

sociedade e consequentemente sendo mais discutida dentro da Agenda Governamental, 

principalmente em defesa dos direitos, inclusão social e acessibilidade. Porém, na 

prática, os investimentos e ações com relação ao esporte não se tornam, em grande 

dimensão, um meio para a inclusão de pessoas com deficiência.   
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