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RESUMO 

O presente resumo expandido trata acerca do jogo adaptado junto a tecnologia assistiva 

em uma perspectiva sociológica, sendo que o autor desta pesquisa é uma pessoa com 

deficiência: encontrou dificuldade para interagir com modalidades esportivas, sendo esta 

atividade adaptada para ele conseguir interagir de forma autônoma; tendo como objetivo   

descrever usando fontes já existentes a potencialidade da tecnologia assistiva no jogo 

adaptado; foi usado o método bibliográfico de pesquisa; no resultado se aprofundou o 

jogo adaptado para e tecnologia assistiva; concluído uma análise otimista no uso da 

tecnologia assistiva junto ao jogo adaptado.  
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INTRODUÇÃO 

A tecnologia assistiva e o jogo adaptado estão intrinsecamente vinculados um ao outro: 

principalmente no aspecto da inclusão social. Este resumo aborda uma análise sociológica 

acerca da tecnologia assistiva e jogo adaptado, usando o conceito de “tecnização”, 

idealizado pelo sociólogo Norbert Elias, como fator tecnológico de um bem comum no 

meio esportivo para a interação social. Sendo que no Brasil se verificou pelo último 

levantamento do IBGE de 2010, que cerca de 24% (46 milhões) da população diz ter 

algum tipo de deficiência. 
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         A constituição de 1988 diz que é “função do Estado fomentar práticas desportivas, 

formais e não-formais como direito de cada um”, sendo um direito constitucional a 

fomentação do jogo adaptado, bem como o incentivo na sociedade com mais visibilidade: 

essa expansão pode ser favorecida ainda mais com as novas tecnologias de inclusão 

social, como a tecnologia assistiva. O objetivo central é descrever usando fontes já 

existentes a potencialidade da tecnologia assistiva no jogo adaptado. 

 

MÉTODOLOGIA 

        O método usado para a elaboração da pesquisa foi o bibliográfico, usando textos 

impressos ou encontrados no Google Acadêmico, para uma análise profunda envolvendo 

jogos adaptados, tecnologia assistiva e pessoa com deficiência. Essa busca bibliográfica 

permitiu enxergar uma realidade de potencialidades para a prática inclusiva no jogo, 

acumulando uma carga teórica grande acerca do tema, como assegura Gil (2002):   

 

A pesquisa bibliográfica é construída com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a parto de fontes bibliográficas 

 

         Como aponta o autor, a pesquisa bibliográfica é intrínseca ao ato de pesquisar, 

desencadeando uma reflexão acerca de um tema pouco explorado, como o que aconteceu 

nessa pesquisa: é visível a pouca literatura encontrada sobre tecnologia assistiva e jogo 

adaptado, o que desencadeia um projeto com aspirações simples, mas que pode levar à 

outras pesquisas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As pessoas com deficiência ao longo da história sempre estiveram à margem da interação 

social. Isso fica explicito nos jogos e atividades físicas, sendo que para tal pratica, existe 

a mentalidade de um padrão de corpo para exercer a atividade. Com o passar do tempo e 
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a sociedade se conscientizando acerca da participação social da pessoa com deficiência 

na sociedade, cria-se algo extremamente novo e inovador acerca dessa comunidade: que 

é adaptação da sociedade para esse público e não o inverso.   

         A atividade desportiva vê a necessidade de adaptar suas regras e práticas para esse 

grupo por meio de técnicas e métodos que normalmente são usados na reabilitação de 

uma pessoa, as denominadas tecnologia assistiva, que nada mais são do que um auxilio 

técnico ou humano para gerar mais autonomia para a pessoa com deficiência em relação 

a sociedade, como: cadeira de rodas, lupas, bengalas, etc. Assim, assevera o Comitê de 

Ajudas Técnicas sobre a tecnologia assistiva (2009): 

 

Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, serviços, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 

relacionadas a atividades e participação, de pessoas com deficiência, 

incapacitadas ou mobilidades reduzidas, visando sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social. 

 

        Em função da sua interdisciplinaridade, a tecnologia assistiva pode favorecer a 

interação social da pessoa com deficiência em diversas práticas desportivas: como no 

caso de futebol para cegos, onde houve a inclusão total da tecnologia assistiva, seja na 

bola com dispositivo para o deficiente visual ouvir o som, na diminuição do gramado ou 

em outra pessoa fora do campo, que auxilia os jogadores no posicionamento em campo. 

          Porém, outras modalidades desportivas adaptaram sua praticas para o atleta com 

deficiência, como o vôlei sentado, onde a rede é diminuída e os competidores estão 

sentados para respeitar a característica física do atleta e não perder a essência do esporte. 

O basquete em cadeira de rodas, onde as interações das pernas são substituídas 

pela tecnologia assistiva que ajuda na reabilitação da pessoa ou é a sua locomoção diária. 

         Toda essa interação social que algumas décadas atrás parecia surreal para esse 

grupo historicamente marginalizado, só foi possível graças ao desenvolvimento 

tecnológico e a conscientização da humanidade em usar a técnica para a inclusão social, 

isso fica explicito no argumento de “tecnização” do sociólogo Norbert Elias, para ele:  
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Tecnização é processo que, à medida que avança, permite que se aprenda a 

explora objetos inanimados, cada vez mais extensamente, em favor da 

humanidade manejando-os e processando, na guerra e na paz, sobretudo na 

expectativa de uma vida melhor. 

 

         Como destaca o autor, a “tecnização” ao longo do tempo ajudou o ser a manusear 

objetos para um fim coletivo. Esse manuseio deu uma qualidade e expectativa de vida 

melhor à sociedade. É visível que a tecnologia assistiva mesmo sendo tão nova (começou 

a ser estudada como fim comum na segunda metade do século XX), tem muito a oferecer 

na inclusão social desportiva.  

        A tecnologia assistiva extrapola a simples adaptação de jogos, ela pode se tornar 

a própria prática desportiva. Um bom exemplo são os pisos táteis que possibilitam a 

locomoção independente do deficiente visual no espaço urbano. Uma alternativa é fazer 

uma pista toda de piso táteis: dando ênfase à locomoção do deficiente visual em longos 

trechos.   

         Portanto, a tecnologia assistiva gera uma participação social da pessoa com 

deficiência no esporte ou pode ser a continuação do atleta na modalidade esportiva, como 

no caso do tetracampeão da NBA Horace Grant: que no meio da carreira usou óculos para 

corrigir um problema visual.  

Essa inclusão social abre novos horizontes para uma concepção mais pluralista da 

prática esportiva, como pensar em regras não apenas para um certo padrão de pessoa, mas 

para que todos tenham acesso independente de sua condição física no jogo. Tal processo 

de “tecnização” no âmbito do jogo, estabelece uma equidade entre o meio esportivo e a 

pessoa com deficiência.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        A tecnologia assistiva alinhada ao jogo permiti um horizontes de possibilidades 

finitas, mas com grande participação social: seja em qualquer tipologia de deficiência, 

para uma interação social mais autônoma em relação a pessoa com deficiência e o jogo, 

ocasionando uma pratica desportiva mais heterogênea e igual na sociedade. Essa equidade 

social pode ser transmitida para fora, possibilitando uma conscientização coletiva acerca 

do potencial de ajustes simples para uma pessoa demostrar seu potencial, 

independentemente de sua limitação física, como no trabalho, escola ou na relação 

interpessoal com o próximo. 
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