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A importância do esporte

ocê sabia que pessoas com
deficiência visual, parcial ou
completa, podem praticar es-

portes? E que isso se dá em diversos
níveis, desde a educação física es-
colar, passando pelas escolinhas de
modalidade até os treinamentos
voltados para atletas de rendimento?
Atualmente, existem diversas moda-
lidades esportivas criadas ou adap-
tadas para a prática de pessoas com
deficiência visual que tenham acui-
dade visual igual ou abaixo de 6/60 e
campo visual menor ou igual a 20.
A prática esportiva é fundamental
para qualquer ser humano. Para os
deficientes visuais, ela é ainda mais
necessária. Isso se deve ao fato de
que o desenvolvimento motor dos por-
tadores de deficiência visual está di-
retamente ligado à carga de estímulos
a que o indivíduo foi submetido ao
longo de sua vida, bem como a todas
as suas relações com o ambiente fa-
miliar e social. Com a visão (o prin-
cipal sentido usado pelas crianças
para apreender as informações do
mundo) parcial ou totalmente preju-
dicada, esses estímulos são menos
eficazes. Portanto, é correto concluir
que existem diferenças no desen-
volvimento se compararmos uma
criança com e sem deficiência visual.
Todavia, como tal desnível não se dá
em virtude de perdas biológicas ine-
rentes à cegueira, mas em decor-
rência da limitação de experiências
motoras e sensoriais, esse déficit
pode ser corrigido. O esporte vem se
apresentando como um dos mais e-
ficientes meios de estimular tais ca-
pacidades.
Fazer esporte para um deficiente
visual significa, a princípio, integrar-
se a um grupo, participando de
atividades coletivas das quais sempre
foi privado em função de sua defi-
ciência. Além disso, a prática espor-
tiva permite que o indivíduo explore
suas possibilidades corporais, livran-
do-se da insegurança, do medo e da

dependência causados pela ausência
da visão. Assim, ele pode desenvolver
suas potencialidades, que muitas ve-
zes são inibidas pela deficiência, pela
falta de informação da família e pelo
preconceito da sociedade.
E, ainda que a deficiência visual tenha
sido adquirida em algum momento da
vida do paciente, o esporte atua como
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fator fundamental em sua ressocia-
lização, ainda mais em um país como
o Brasil, que apresenta uma cultura
esportiva fortemente arraigada na
sociedade. A prática esportiva, para
esse paciente, estimula a redesco-
berta corporal, a superação de obstá-
culos que ele julga intransponíveis
após à perda ou decréscimo da visão,
além, claro, de dá-lo a oportunidade
de ter contato com outras pessoas
com as mesmas deficiências, o que,

...A prática esportiva
é fundamental para
qualquer ser
humano. Para os
deficientes visuais,
ela é ainda mais
necessária. Isso
se deve ao fato
de que o
desenvolvimento
motor dos
portadores de
deficiência visual
está diretamente
ligado à carga de
estímulos a que o
indivíduo foi
submetido ao longo
de sua vida...”

em qualquer processo de recupe-
ração, é bastante importante.
Dessa forma, a prática esportiva
adquire um grau ainda maior de re-
levância entre os deficientes visuais.
E não apenas em virtude dos aspectos
psicológicos acima abordados. Fisica-
mente, a prática paradesportiva tem
um papel fundamental, na medida em
que muitas vezes representa o único
momento em que a pessoa cega re-
conhece as potencialidades de seu
corpo. Cabe salientar que impos-
sibilitada de receber e processar es-
tímulos visuais, a maior parte das in-
formações de uma pessoa portadora
de deficiência visual lhe chega atra-
vés do seu corpo e do seu movimento.
Mas é errado pensar, contudo, que,
privado da visão, os demais sentidos
da pessoa cega são naturalmente
mais hábeis. É necessário um estí-
mulo adequado para que audição e
tato, por exemplo, possam se desen-
volver a ponto de auxiliar os de-
ficientes visuais em suas tarefas
cotidianas. E até mesmo para os
amblíopes, o resíduo visual necessita
ser sempre trabalhado e estimulado,
de modo que a pessoa possa se uti-
lizar dele o melhor possível.
Nesse sentido, o paradesporto
também tem um papel importantís-
simo. Esportes como o futebol e o
goalball são quase que comple-
tamente baseados em informações
sonoras captadas e processadas pelo
indivíduo cego. Já o futebol B2 e B3
(veja abaixo), por exemplo, permite
que indivíduos de baixa visão atuem
contra outros atletas com a mesma
dificuldade visual, o que lhes fornece,
pela primeira vez, igualdade de con-
dições para praticar o esporte mais
popular do seu país.
Os atletas praticantes costumam
apontar como principais ganhos a
maior desenvoltura que a prática es-
portiva lhes deu para se locomover
nas ruas. “Se em quadra a gente
dribla os adversários, fica mais fácil
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Ao contrário do que prega o senso
comum, o termo cegueira não se re-
fere apenas a indivíduos que não pos-
suem capacidade de enxergar, abran-
gendo também pessoas que apresen-
tam diversos graus de resíduo visual.
Deficiência visual ou cegueira não
significa necessariamente total inca-
pacidade para ver, mas prejuízo dessa
aptidão a níveis incapacitantes para o
exercício de tarefas cotidianas. Dessa
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driblar as barreiras das ruas”, diz
Anderson Dias, atleta do futebol de
cinco para cegos e presidente da
Urece Esporte e Cultura, associação
carioca que trabalha com o desen-
volvimento de atividades esportivas,
culturais e de acessibilidade para e
por pessoas com deficiência visual.
A delimitação do grupamento de
deficientes visuais, cegos e portado-
res de visão subnormal, se dá por
duas escalas oftalmológicas: acuida-
de visual, aquilo que se enxerga a
determinada distância e campo visual,
a amplitude da área alcançada pela
visão.
Classificação esportiva dos defici-
entes visuais

forma, os deficientes visuais podem
ser divididos em grupos (ou classifi-
cações), segundo critérios médicos,
legais, educacionais e esportivos. Pa-
ra os fins deste trabalho, trataremos
apenas da classificação esportiva.
A IBSA (sigla em inglês para
Federação Internacional de Desportos
para Cegos), entidade máxima na re-
gulamentação e organização de com-
petições paradesportivas que envol-
vam esportes para deficientes visua-
is, determina que estão aptos a par-
ticipar de seus campeonatos atletas
que se enquadrem nas categorias B1,
B2 e B3, os mais severos graus de
deficiência visual. A letra B é a ini-
cial da palavra inglesa blind (cego). A
saber:

“...Fazer esporte
para um deficiente
visual significa, a
princípio, integrar-
se a um grupo,
participando de
atividades coletivas
das quais sempre
foi privado em
função de sua
deficiência...”(*) Marcos Henrique Lima

* B1: Refere-se a indivíduos que não
apresentam nenhum resíduo visual
(cegos) até aqueles que têm alguma
percepção de luz, mas que não pos-
suem capacidade de reconhecer a for-
ma de uma mão a qualquer distância
ou direção.
* B2: Desde indivíduos que distin-
guem a forma de uma mão até aque-
les que apresentam uma acuidade
visual de 2/6013 e/ou um campo de
visão de pelo menos 5 graus.
* B3: Engloba indivíduos com acuida-
de visual entre 2/60 e 6/60 e/ou um
campo de visão de mais de 5 graus e
menos de 20 graus.
É importante que os médicos tenham
essas informações, porque, são eles,
em geral, a primeira pessoa fora da
família com quem o deficiente visual
tem contato. Assim, detectado o pro-
blema visual, o médico saberá enca-
minhar os pacientes para as ativi-
dades esportivas, um dos melhores
meios de integração que existem.
A Urece Esporte e Cultura desenvolve
as modalidades de futebol, goalball,
natação, atletismo e remo adaptado,
para cegos e deficientes visuais, de
ambos os sexos e de todas as idades.
Atualmente, são atendidos mais de 80
atletas, desde principiantes (através
das escolinhas de modalidade) até
aqueles com conquistas e medalhas
em competições internacionais e Pa-
raolimpíadas. Para mais informações,
basta acessar o site da associação no
endereço www.urece.org.br•
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