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RESUMO

A sociedade atual convive com um considerável e crescente número de pessoas com algum tipo de deficiência. A quantidade estimada de 610 
milhões de pessoas nessa condição confirma-se em diferentes pesquisas realizadas em torno do mundo, demonstrando assim que este não é um 
fato pontual, mas sim uma característica da sociedade contemporânea advinda, dentre outras causas, do aumento da expectativa de vida 
humana. Na maioria dos países, a proporção mínima é de uma em cada dez pessoas com uma deficiência física, intelectual ou sensorial e a 
presença dessas deficiências impacta de forma negativa em pelo menos 25% de toda a população. Nesse contexto, a adoção de hábitos saudáveis 
e da prática regular de exercícios físicos tem se mostrado fundamental para propiciar o estado de bem-estar físico, psicológico e social dessas 
pessoas. Diante dessas evidências, a pesquisa teve o propósito de mensurar a percepção de qualidade de vida de adultos com mobilidade 
reduzida na zona sul do Rio de Janeiro e seu nível de interesse pela prática de exercícios físicos. Para isso foi adotada como estratégia a aplicação 
do questionário WHOQOL-bref de forma intencional e com amostragem por conveniência em um total de 40 sujeitos. Os resultados demostram 
que as pessoas entrevistadas possuem uma percepção da sua qualidade de vida como dotada de fragilidades e  perdas qualitativas, ao mesmo 
tempo em que deixaram evidente um singular interesse pela prática de exercícios físicos regulares, embora declarem inexistir uma oferta que lhes 
atenda satisfatoriamente. Ficou evidente, portanto, que há uma lacuna em relação à satisfação das necessidades específicas dessas pessoas, o 
que além de deixar clara uma falha mercadológica para os profissionais de Educação Física interessados em atuar nesse segmento, deixa evidente 
as possíveis razões dessas pessoas estarem fora da prática regular de atividades físicas. A pesquisa recomenda estudos mais abrangentes, em 
diferentes estratos da sociedade e com pessoas dotadas de outras limitações, além de recomendar maior ênfase no estudo dessa clientela e das 
suas demandas específicas nos cursos de graduação em Educação Física.
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