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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como finalidade abordar sobre pessoas com Deficiência Visual no Futebol de 5, 
onde estamos vivendo uma nova fase da educação, e hoje, mais do que nunca, o portador de 
necessidades educativa especial tem finalmente a garantia do seu direito constitucional ao acesso à 
educação e ao esporte. Para que a inclusão se concretize, deve haver uma conscientização bem ampla 
com as outras pessoas, e as famílias. Neste trabalho foi conceituada a história do Deficiente Visual, 
conceito de Deficiência Visual, preconceito e a história do futebol de 5. Ficou concluído que a prática de 
qualquer atividade física é de fundamental importância para uma pessoa, proporcionando a ela prazer, 
motivação, uma melhor qualidade de vida, coordenação motora, percepção tátil, tendo ela uma 
necessidade especial ou não, buscando o seu desenvolvimento, diversão e lazer mostrando que o seu 
objetivo principal não é a competição. O problema encontrado visa compreender a melhor forma de 
inclusão de pessoas portadoras de Deficiência Visual no Futebol de 5. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo traz algumas reflexões sobre a inclusão do Deficiente Visual dentro 

da sociedade e no futebol de 5. Uma importante área que se necessita ser trabalhada 

para assim ter uma melhora de rendimento, crescimento e interação com a sociedade. 

Entendemos que a inclusão de alunos com Deficiência Visual, representa um avanço 

histórico.  

Dessa forma, o presente texto, cumpre o propósito de analisar o processo de 

inclusão de alunos com deficiência visual. Tendo a finalidade de interação dos 

deficientes aos não deficientes visuais perante toda a sociedade, onde ainda há um 

grande preconceito. 

A participação do aluno portador de deficiência não somente é uma inclusão 

como um aprendizado tanto para o portador quanto para os outros jogadores e também 

para o treinador. 

Para que esta inclusão ocorra de forma coesa e adaptada é necessária, uma 

formação do profissional de Educação Física com recursos e estratégias que possam 

contribuir de maneira significativa para o êxito desta inclusão. 

É de fundamental importância a participação de alunos com deficiência visual, 

respeitando seus níveis de desenvolvimento, modalidades de adaptação que envolva 

criatividade e cooperação entre os participantes, com isso melhorando seu 

desenvolvimento global. 



Uma atividade muito comum é o futebol de 5 que é exclusivamente para cegos. 

Os jogos na maioria das vezes acontecem em uma quadra de futsal adaptada de 

placas que se prolonga de uma linha de fundo a outra, para assim, evitar que a bola 

saia. O ambiente deve ser totalmente silencioso para que os praticantes possam ouvir o 

barulho do guizo que contem na bola. 

O objetivo deste estudo é demonstrar as maneiras de como incluir os alunos 

portadores de Deficiência Visual no futebol de 5 , que sua pratica é possível e 

recomendada, sendo um fator indispensável para se desenvolver o sistema motor, 

social e emocional de uma criança com Deficiência Visual, mas também que eles são 

capazes de lidarem com as limitações que possuem e se incluírem em qualquer 

ambiente.  

O problema encontrado foi a exclusão desses alunos das aulas práticas de 

Educação Física.  

Este trabalho é baseado na revisão de literatura como principal metodologia, 

podendo ser através de: sites, livros, artigos e outros meios para o estudo. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
 
História do Deficiente Visual  

 

Sabemos que em grande parte das sociedades primitivas, pessoas enfermas ou 

com deficiência eram mortos ou abandonados. O extermínio de crianças que nasciam 

cegas e o abandono de pessoas que perdiam a visão eram procedimentos frequentes. 

A ocorrência da cegueira e seus diferentes significados inserem-se na própria história 

da humanidade. As mudanças de atitudes da sociedade para com a pessoa cega 

ocorrem da mesma forma, em função da organização social à qual estão submetidas. A 

pessoa cega tem sido na maioria das vezes, excluída da sociedade de um modo geral.  

A Idade Moderna, após a segunda Guerra Mundial (1945), foi denominada de o 

Período Terapêutico devido ao grande número de lesionados e mutilados pela guerra. 

Assim, iniciaram-se varias maneiras de atividades, como: terapêuticas, motoras, social 

e emocional, utilizadas na reabilitação (1). 

A história da pessoa com deficiência varia de cultura para cultura e reflete 



crenças, valores e ideologias que, materializadas em práticas sociais, estabelecem 

modos diferenciados de relacionamentos entre esta e outras pessoas, com ou sem 

deficiências. 

Conceito de Deficiência Visual 

 
A Deficiência Visual é definida como a perda total ou parcial, congênita ou 

adquirida, da visão. O nível de acuidade visual pode variar o que determina dois grupos 

de deficiência: 

Cegueira - há perda total da visão ou pouquíssima capacidade de enxergar, o 

que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille como meio de leitura e escrita. 

Baixa visão ou visão subnormal - caracteriza-se pelo comprometimento do 

funcionamento visual dos olhos, mesmo após tratamento ou correção. As pessoas com 

baixa visão podem ler textos impressos ampliados ou com uso de recursos óticos 

especiais (1). 

           Visão subnormal e baixa visão - dizemos que uma pessoa tem visão 

subnormal ou baixa visão quando apresenta 30% ou menos de visão no melhor olho, 

após todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos e correção com óculos comuns. Essas 

pessoas apresentam dificuldades no dia a dia de ver detalhes. Por exemplo, veem as 

pessoas, mas, não reconhecem a feição, as crianças enxergam a lousa, porém não 

identificam as palavras, no ponto de ônibus não reconhecem os letreiros. Existem 

recursos ópticos facilitadores, mas são poucos e a utilização principalmente pelas 

crianças ainda é mínima. 

 

Tais auxílios são, em geral, usados estaticamente, isto é, quando o 
indivíduo está parado, pois o campo visual fica reduzido e a percepção 
de distância alterada. Habitualmente são monoculares e presos ao 
pescoço por uma alça. São os únicos auxílios ópticos empregados e 
utilizados pelas crianças para observar o quadro negro, assistir a TV, 
reconhecer ônibus ou pessoas. Também como regra, quanto mais 
poderosa, menor é o campo de visão (área de visão) e exigem alguma 
destreza manual e treinamento para sua utilização. (3). 

Há vários tipos de classificação para a deficiência visual de acordo com a 

intensidade ela pode ser leve, moderado, profunda, severa e perda total de visão. 



Preconceito 

 

Atualmente as informações e os conhecimentos sobre as crianças com DV são 

maiores, porém ainda existem inúmeros preconceitos. Algumas pessoas consideram os 

indivíduos transtornados, incapazes de raciocinar ou refletir, demonstrando sentimentos 

de pena e simpatia, simplesmente por não enxergarem. Na idade média, a prevenção 

era conhecida como um dos tratamentos mais eficientes, acreditando que metade da 

população do mundo se tivesse feito um tratamento adequado teriam salvado sua 

visão, simplesmente conhecendo os principais sintomas, doenças e circunstancias 

possíveis que poderiam ter levado a cegueira (2). 

 

            O preconceito é um aspecto muito negativo no processo de inclusão do aluno, 

prejudicando suas relações interpessoais e o desenvolvimento de algum trabalho com o 

aluno de necessidades especiais (4). 

A perda de um dos sentidos centrais não torna a criança incapaz. No entanto ela 

se torna imperfeito aos olhos da sociedade, trazendo atitudes de preconceito ou até 

mesmo restringindo a sua participação na sociedade (5). 

 
Historia do Futebol de 5 

 

Em geral, o futebol, é um dos esportes mais aceitos pela população brasileira. 

Isto se deve, às características culturais do povo brasileiro. 

A prática do futebol, veio ao Brasil, trazido pelos filhos de imigrantes ingleses, 

sendo inicialmente dirigido aos homens. Hoje em dia praticado por ambos os sexos, 

todas as classes econômicas, desde favelas até os condomínios de luxo.  

Ao longo do século XX, o futebol foi crescendo, devido à grande repercussão na 

mídia, em investimentos, e surge então a espetacularização deste esporte. Ele agora é 

tratado quase que como uma mercadoria, exigindo um rendimento cada vez maior, para 

atender o mercado atual. 

No Brasil a relatos da prática desta modalidade, aparentemente desde a década 

de 1950 e, assim como na Espanha, o esporte também era praticado nos intervalos das 



aulas dos institutos e escolas, e as adaptações que realizavam na bola para tomar a 

prática possível eram similares (6,7). 

A prática dessa modalidade, que faz parte da cultura do Brasil, também se dava 

nas instituições especializadas para pessoas com Deficiência Visual. Desde a década 

de 20 quando os alunos adaptavam a bola, encapando-a com sacolas plásticas, para 

facilitar a orientação e localização da mesma. Praticavam atividade até mesmo com 

latas de refrigerantes, ou qualquer objeto que pudesse simula-lá, bastava que fizesse 

barulho (8). 

Devido a alguns fatores, como a falta de espaços para a prática do futebol, o 

crescimento das cidades, houve então o deslocamento desta modalidade, para as 

quadras, que ficou conhecido como futebol de salão, reduzindo assim os números de 

jogadores, ficando 5 jogadores para cada equipe. Por outro lado facilita a procura por 

esta modalidade, podendo-se adaptá-lás dependendo de quem joga, sem perder as 

características do esporte. 

A entidade responsável por este esporte é a Federação Internacional de 

Esportes para Cegos (IBSA), fundada em Paris, em 1981, sendo então, o órgão 

responsável pelo desporto adaptado (6). 

Hoje em dia a bola é oficial, idêntica à do futsal, porém possui guizos em seu 

interior, para orientar os jogadores por meio do som emitido, sem que haja a 

necessidade de que uma pessoa diga aonde está a bola. As bolas utilizadas em jogos 

internacionais da IBSA são de fabricação do Brasil.  

É importante enfatizar que o Esporte Adaptado e a Educação Física Adaptada 

observam as necessidades e potencialidades dos alunos, para que o papel do 

profissional de Educação Física e o processo de inclusão dos alunos com Deficiência 

Visual andem sempre em conjunto. 

É possível praticar esportes com pessoas com diversas deficiências de várias 

maneiras: alto rendimento, lazer ou recreação ou ainda como reabilitação. O enfoque 

no esporte adaptado é fornecer um sistema de informação (auditivo, cenestésico ou 

visual) através de estratégias tais como as adaptações de materiais.          

O esporte adaptado pode ser utilizado como uma ferramenta para o processo de 

reabilitação de indivíduos com algum tipo de deficiência. Ele pode colaborar com os 



objetivos de um programa terapêutico tornando o processo de reabilitação agradável e 

estimulante.  

É importante enfatizar que a Educação Física Adaptada (EFA), independente de 

suas abordagens, constituem uma forma da Educação Física poder atender a todos, 

observando necessidades e potencialidades dos indivíduos (9). 

 

A inclusão é um processo amplo, com transformações, pequenas 
e grandes, nos ambientes físicos e na mentalidade de todas as 
pessoas, inclusive da própria pessoa com necessidades especiais. 
Para promover uma sociedade que aceite e valorize as diferenças 
individuais, aprenda a conviver dentro da diversidade humana, 
através da compreensão e da cooperação (9).  

 

Para que seja possível, a inclusão do aluno no desporto, Futebol de 5, essas 

atividades precisam ser adaptadas, com utilização de bolas com guizos, guias, para 

que a participação do Deficiente Visual seja possível. 

O futebol de 5 que é exclusivamente para cegos. Os jogos na maioria das vezes 

acontecem em uma quadra de futsal adaptada de placas que se prolonga de uma linha 

de fundo a outra, para assim, evitar que a bola saia. Cada equipe é formada por cinco 

jogadores: um goleiro, que tem visão total e os demais são cegos ou tem algum grau de 

deficiência visual, porém para que não haja alguma vantagem, todos da linha irão usar 

uma venda nos olhos. O ambiente deve ser totalmente silencioso para que os 

praticantes possam ouvir o barulho do guizo que contem na bola. As partidas têm 

duração de 2 tempos de 25 minutos (10). 

É necessário que o professor conheça os seus educandos sejam eles alunos 

com deficiência ou não, pois através deste conhecimento o professor irá adotar sua 

metodologia levando em consideração ao desenvolvimento de habilidades e atitudes 

flexíveis e reflexivas de suas ações para trabalhar com a diversidade encontrada (11). 

Os professores precisam ter consciência das razões e benefícios da inclusão para os 

alunos e também para a sociedade (12). 

Na falta de preparo do profissional talvez o mais notório seja a insegurança e a 

inexperiência, já que a maioria dos cursos superiores ensina apenas a lidar com a 

teoria não com a prática para alunos especiais. O avanço da inclusão fez com que os 



professores buscassem um maior campo de conhecimento teórico e prático. A 

estimulação do profissional para fornecer uma atividade de qualidade, em que será 

fornecido informações sobre metodologia, estratégias e adaptações de ensino, no 

desenvolvimento inclusivo do aluno com Deficiência Visual nas aulas práticas de 

Futebol de 5. 

É de extrema importância que o professor seja capaz de organizar atividades 

para diversos tipos de alunos, tendo a competência na organização de tempo, espaços 

e agrupamento dos alunos, onde o professor precisa se adaptar de acordo com a 

necessidade e a capacidade de cada aluno (13). 

A inclusão nada mais é do que aceitar e compreender que todos possuem 

diferentes potencialidades e formas de aprender, e que o convívio com essas 

diferenças num espaço onde haja companheirismo, cooperação e troca de 

experiências, contribui para um maior crescimento de todos enquanto seres humanos e 

cidadãos. 

Através da educação inclusiva e a interação do profissional de Educação Física, 

permite-se às pessoas portadoras Deficiência Visual, como também com outras 

necessidades especiais melhores condições de vida e acesso às atividades que antes 

eram praticamente impossíveis de serem realizadas.  

 
CONCLUSÃO 

 

Este estudo observou que as principais causas das deficiências visuais ou 

cegueira continuam sendo a hereditariedade, ocorrendo muito mais por doenças 

infecciosas, acidentes entre outros. E necessário uma boa formação pedagógica do 

profissional  para estar apto a trabalhar da melhor maneira, podendo assim trabalhar 

com a inclusão e o desenvolvimento das pessoas com as deficiências visuais. 

Foi mostrado que a cegueira é uma alteração das funções da visão, perdendo a 

capacidade de perceber tamanho, distância, cor, posição, movimento. Podendo ocorrer 

desde o nascimento ou posteriormente, o trabalho com alunos com baixa visão é 

importante para estimular os impulsos da visão e de seus outros sentidos. 

Foi concluído que a prática do futebol de 5 é de fundamental importância para 

uma pessoa portadora de deficiencia visual, proporcionando a ela prazer, motivação, 



uma melhor qualidade de vida, coordenação motora, lateralidade, percepção tátil, 

buscando o seu desenvolvimento, diversão e lazer mostrando que o seu objetivo 

principal não é a competição. 

A pessoa com deficiência visual precisa descobrir, conhecer, relacionar com o 

seu próprio corpo, com o ambiente ao seu redor, interagindo no meio social e em 

grupos, com isso tendo uma melhor evolução, um sentimento de prazer e uma 

independência dentro da sociedade. 
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