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Intro
odução: A questão da inclusã
ão de pes
ssoas portadoras de
e necessidades
espe
eciais em todos os recursos da socied
dade ainda é muito
o incipiente no
Brassil. Contud
do, atualm
mente pesssoas com
m deficiência vêm buscando seu
espa
aço dentre
e os difere
entes amb
bientes da sociedade a fim de se torna
arem
partiicipativos diretos
d
em
m atividade
es diversas no meio
o em que se enconttram.
Com
m base nissso, a Unessp de Baurru através do
d curso de
d Educaçã
ão Física surge
s
como um facilitador da inclusão dessas
d
pe
essoas em
m atividade
es tais com
mo a
dançça, práticas esporttivas, exe
ercícios re
esistidos e ativida
ades corporais
diversas. Para
a tanto, esttando em seu
s segun
ndo ano de
e atividade
es destinad
das a
esta população, o projetto de exte
ensão “Aprrendendo com o corrpo D’eficie
ente”
aten
nde uma média de
e 12 pesssoas de diferentes patologia
as, tais como:
para
aplegia, mielomeniingocele, paralisia cerebra
al, distro
ofia muscular
prog
gressiva, de
eficiência visual
v
e au
uditiva.
Obje
etivos: O objetivo inicial do
o program
ma se ba
aseia prim
meiramente
e no
dese
envolvimen
nto motor dos partiicipantes, assim como contrib
buir para uma
melh
hora signifficativa tan
nto emocio
onal quanto
o cognitivo
o dos adultos e cria
anças
inseridos no prrograma em questão
o.
Méto
odos: Pa
ara tanto, nos disp
pomos de
e conhecimentos e
embasados
s no
dese
envolvimen
nto motor do ser humano,
h
sem
s
conta
ar ainda a utilização
o do
espo
orte adapttado em seus
s
inúm
meros segm
mentos, o qual neccessita de
e um
núm
mero mais abrangentte de pratticantes a fim de possibilitar a sua prá
ática.
Apessar de to
odos os esforços,
e
a
ainda
enco
ontramos muitas diificuldades
s em
man
nter a freq
qüência se
emanal de
e todos os
s participa
antes, poiss além de nos
preo
ocuparmoss com as atividadess a serem aplicadass, temos o problema da
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acesssibilidade da grande
e maioria dos
d particip
pantes, que por esse
e motivo muitas
m
veze
es acabam
m por não comparece
c
erem ao loc
cal destina
ado as ativiidades. Me
esmo
com o surgimento de
e várias resistência
as princip
palmente relacionad
do à
acesssibilidade, a manu
utenção de um pro
ograma de
esse gêne
ero dentro
o da
Univversidade, contribui para a formação
f
dos estud
dantes da
a graduaçã
ão e
posssibilitam ainda
a
à ap
presentaçã
ão de ativ
vidades pe
ertinentes a deficiê
ência,
prom
movendo praticas
p
saudáveis e mudanças
s no estilo de vida dessas pes
ssoas
que tanto care
ecem da ate
enção de outras
o
área
as acadêm
micas.
Resultados: Esperamos
E
s obter re
esultados significativo
s
os para o
os participa
antes
nto ao seu
u desenvo
olvimento motor, esttilo e qualidade de vida, além
m de
quan
espe
erarmos uma
u
mobilização em
m prol de
e sanar a principa
al carência
a do
prog
grama que diz respeitto à acessibilidade.
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