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Introdução: A Special Olympics, oferece oportunidades de treinamento e competição 
esportiva para pessoas com deficiência intelectual, atendendo hoje, mais de 4 milhões e 
meio de pessoas em 180 países. A Special Olympics tem outras iniciativas além dos 
esportes, e uma destas iniciativas, os esportes unificados®, une pessoas com (atletas) e 
sem deficiência (parceiros) no mesmo time, pois a Special Olympics entende que, por 
estarem treinando e competindo juntos,  é um caminho mais rápido para a amizade, a 
compreensão, o respeito e um facilitador no processo de inclusão. Objetivo: este 
trabalho visa mostrar como os esportes unificados® podem ser uma plataforma de 
transformação social. Metodologia: Nos esportes unificados®, os atletas (pessoas com 
DI) e os parceiros (sem deficiência intelectual, ou com outras deficiências) podem 
participar de um dos 3 modelos oferecidos: recreacional (não é necessário que ambos 
tenham o mesmo nível de habilidade ou experiência esportiva, podendo ser um evento 
de um dia, um festival inclusivo por exemplo); o desenvolvimento do jogador (no qual 
os parceiros devem ter a mesma faixa etária, mas não o mesmo nível de habilidade, e no 
qual o parceiro é mais um tutor e ajuda a equipe) e o modelo competitivo, em que todos 
devem ter o mesmo nível de habilidade e a mesma faixa etária. Resultados:  Essas 
práticas aumentam as possibilidades de participação, o número de atletas e parceiros, 
que já chegou a 1.2 milhões de participantes, quebrando os estereótipos e falsas idéias 
sobre as pessoas com DI. Considerações finais: Como as práticas são mais abrangentes, 
desafiadoras e estimulantes para todos, entendemos que os esportes unificados® se 
tornam muito mais do que uma prática inclusiva, mas uma plataforma de transformação 
social.    
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