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SOBRE REXONA
Rexona acredita no poder do movimento para transformar vidas; acredita que todos devem 
ser capazes de experimentar os incríveis benefícios físicos, mentais e sociais que o movimento 
traz. Como marca de antitranspirante e desodorante número um do mundo, Rexona tem 
orgulho de fazer produtos que mantêm milhões de pessoas se sentindo frescas enquanto 
estão em movimento – mas tem o compromisso de ir além, garantindo que todos tenham o 
direito de se mover, independentemente de raça, sexo e habilidade percebida.  

PROJETO REXONA QUEBRANDO BARREIRAS
Em parceria com a Beyond Sport, uma empresa líder na promoção de mudanças sociais 
sustentáveis por meio do esporte, o Projeto Rexona Quebrando Barreiras dará aos jovens a 
confiança e a oportunidade que precisam para se moverem.  

O programa se concentra em apoiar os jovens, especialmente aqueles que enfrentam as 
maiores barreiras para serem ativos, equipando-os com habilidades de vida essenciais, 
como confiança, trabalho em equipe e resiliência. Ao proporcionar-lhes acesso a coaches e 
mentores, além de espaços seguros para se movimentarem, esses jovens poderão encontrar 
a confiança que precisam para quebrar barreiras – aquelas que são impostas por eles 
próprios e pela sociedade.  

Alcançamos isso proporcionando aos jovens acesso a programas baseados em esportes, 
bem como equipando coaches e líderes comunitários com as habilidades necessárias para 
fomentar mudanças de comportamento em longo prazo que, no fim, ajudarão a transformar 
a vida desses jovens. 

Por meio do Projeto Rexona Quebrando Barreiras, Rexona quebrará as barreiras que 
impedem as pessoas de se moverem, apoiando a luta da Rexona por um mundo onde todos 
tenham confiança para se mover mais. 

PROGRAMA DE TREINAMENTO DO PROJETO REXONA 
QUEBRANDO BARREIRAS
O Programa de Treinamento de Rexona é um treinamento digital, projetado, produzido e 
fornecido pelas melhores organizações de esporte para fins de mudança social para equipar 
coaches, professores e líderes comunitários com as habilidades necessárias para capacitar os 
jovens com a confiança que precisam para superar barreiras e alcançar mais com suas vidas. 
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PROGRAMA DE TREINAMENTO DO QUEBRANDO BARREIRAS 

RESUMO DO MÓDULO 6
Este módulo foi desenvolvido em colaboração com a Generation Spirit, uma organização 
sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos que cria equipes baseadas em escolas que 
reúnem alunos com e sem deficiência. Nos últimos doze anos, a Generation Spirit criou 
mais de 225 equipes inclusivas em 32 estados que envolveram diretamente mais de 20.000 
alunos. Este módulo foi projetado para equipar e capacitar os coaches com as habilidades 
necessárias para incluir indivíduos com deficiência de forma eficaz na programação de 
esportes e preparação física. 

Ao longo desta sessão, os participantes desenvolverão uma melhor compreensão da 
população geral com deficiência, aprenderão a linguagem apropriada para conversar com 
eles e falar sobre deficiência e receberão dicas úteis para saberem como acomodar uma 
variedade de deficiências em uma equipe. Este módulo também fornecerá aos participantes 
uma visão sobre a experiência de atletas com deficiência para melhor compreender as 
possíveis barreiras ao acesso e inclusão total. 

O conteúdo fornecido é adequado para coaches, mentores e líderes de todos os níveis. Não 
é necessário ter experiência prévia com pessoas com deficiência para participar. Este módulo 
pode servir como uma introdução para aqueles que estão incorporando a deficiência em 
suas programações pela primeira vez, ou como uma forma de atualizar aqueles que já têm 
alguma experiência anterior. 

OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DO MÓDULO INCLUEM: 
• As organizações comunitárias e os facilitadores estão equipados com o conhecimento 

básico necessário para desenvolver e implementar uma programação inclusiva para 
participantes com deficiência. 

• Os coaches e líderes de jovens desenvolvem uma maior compreensão da diversidade 
entre a população com deficiência. 

• Os facilitadores são mais capazes de fornecer oportunidades de movimento que atendem 
a uma ampla gama de níveis de habilidade.

• Os facilitadores se sentem confortáveis em trabalhar junto com os participantes com 
deficiência (e seus pais) para fazer modificações e acomodações eficazes. 

• Os participantes da programação para jovens se sentem mais confiantes ao interagir com 
pessoas com deficiência. 

• Os facilitadores e participantes entendem a importância de desenvolver e manter uma 
mentalidade inclusiva.

Agradecemos a Coaches Across Continents (CAC), 
organização parceira do programa Quebrando Barreiras, pelo 
compartilhamento de algumas diretrizes gerais de treinamento 
que podem ajudar você com a implementação deste módulo. 

• Gentileza: Trate seus jogadores com gentileza para que 
eles gostem de vir às suas sessões.

• Inclua todos: Certifique-se de que todos estejam envolvidos na atividade. Ninguém deve 
estar sentado ou esperando em longas filas. 

• Mostre um exemplo: Ao explicar coisas aos seus jogadores, tente mostrar um exemplo 
sempre que possível, em vez de explicar as coisas com palavras.

• Regra dos 80/20: Os jogadores devem estar jogando por pelo menos 80% do tempo e 
apenas 20% deve ser gasto explicando as regras e discutindo os impactos dos jogos. Use 
progressões para que eles aprendam brincando.

• Paciência: Seja paciente com seus jogadores e dê-lhes tempo para entender as regras e 
desenvolver uma estratégia para resolver seus problemas.

• Resolve seu problema: Deixe que os jogadores resolvam seus próprios problemas. Sua 
solução pode não ser apropriada para eles. Incentive-os a compartilhar ideias uns com 
os outros.

• Permita que erros sejam cometidos: Você e seus jogadores cometerão erros! Aproveite e 
aprenda com eles.

• Redefina o conceito de ganhar: Explore novos significados de vitória/sucesso que 
podem ser diferentes do esporte tradicional (ou seja, encontrar soluções criativas para um 
problema, trabalhar juntos).

• Faça perguntas: Faça perguntas aos seus jogadores sobre o jogo, em vez de falar sobre 
o impacto social. Permita que eles façam conexões entre o jogo e a vida.

• Comemore a criatividade: Pense em diferentes formas de jogar os jogos neste pacote e 
adapte-os para diferentes questões sociais ou diferentes necessidades de seus jogadores 
(idade, habilidade etc.).

• Improvise: Se você não tiver todo o equipamento necessário para um jogo, simplifique-o 
ou use alternativas (ou seja, garrafas em vez de cones, camisetas amarradas em vez de 
coletes).

• Divirta-se: Se você estiver se divertindo, seus jogadores também se divertirão. Encontre 
novas formas de amar o que faz e você criará um ambiente onde aprender é divertido.

• Salvaguardas e proteções: Para informações mais completas sobre procedimentos 
de proteção para crianças, veja o documento sobre iniciativas seguras (“SAFE initiative 
document”) do CAC, através do link a seguir. 

CHECKLIST 
DO COACH
CRIAR UMA CULTURA DE 
APRENDIZAGEM AUTÔNOMA
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CHECKLIST DE EQUIPAMENTO: 
✓ Tenha algumas cadeiras à mão se você tiver membros da equipe com restrições de mobilidade  

POSSÍVEIS TEMAS: 
Flexibilidade, mobilidade, acesso 

TEMPO: 
5 minutos

ORGANIZAÇÃO: 
Use todos esses exercícios (ou uma combinação deles) para criar uma rotina de 
alongamento fácil e acessível. Se algum membro da equipe tiver restrições de 
mobilidade ou utilizar aparelhos de apoio (cadeiras de rodas, muletas, andadores 
etc.), certifique-se de oferecer uma cadeira ou um local confortável para ele se sentar 
durante a realização de determinados exercícios. Demonstre para toda a equipe 
como cada exercício pode ser adaptado. 

Parte superior do corpo: 
• Rotação de pescoço: de um lado para o outro, para cima e para baixo, em 

movimentos circulares 
• Rotação de pulso: sentido horário e anti-horário
• Figura de 8s (dedos entrelaçados, braços estendidos e movimento em 

forma de oito) 
• Encolhimento de ombro (com os braços para cima ou para baixo)
• Extensão de tríceps, esquerda e direita 

Parte inferior do corpo:
• Curva para a frente em pé 
• Sentado com pernas abertas, tente alcançar o pé esquerdo, direito e 

no meio
• Curva para frente sentada 

Alongamentos dinâmicos: 
• Rotação de tronco
• Movimento circular do braço 

POSSÍVEIS PROGRESSÕES E ADAPTAÇÕES: 
• Alguns participantes podem precisar de ajuda para mover 

seus braços ou pernas. Pergunte com antecedência se um 
determinado participante se sente confortável com ajustes 
físicos e peça permissão sempre que quiser oferecer 
assistência. Fique atento para não forçar ou esticar 
demais além do nível de conforto de um participante.

• Alguns participantes podem precisar de ajuda para 
seguir as instruções orais. Considere agrupar os 
membros da equipe em pares para permitir que haja 
uma maior atenção e nível de apoio. 
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CHECKLIST DE EQUIPAMENTO: 
✓  Não é necessário equipamento 

POSSÍVEIS TEMAS: 
Inclusão social, resolução de problemas, trabalho em equipe 

TEMPO: 
10-20 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Divida a equipe em grupos de 3-4 pessoas.
2. Certifique-se de que cada grupo tenha participantes com e sem deficiência.
3. Dê a cada grupo um dos cenários abaixo e peça-lhes que trabalhem juntos para achar 

uma solução. Depois de alguns minutos, peça a cada grupo que compartilhe a solução 
encontrada. 

CENÁRIOS: 
Peça aos membros da equipe que se envolvam na resolução de problemas para identificar 
soluções para os seguintes cenários hipotéticos. O objetivo é que cada membro da equipe 
- independentemente de sua capacidade - se concentre e participe o máximo possível. 

1. Você tem um colega de equipe que se comunica de forma não verbal. O que você 
faria para garantir que seu colega de equipe seja totalmente incluído? 

2. Um membro da equipe está se sentindo tímido demais para participar de uma 
atividade para quebrar o gelo ou de outra atividade em equipe. O que você 
pode fazer? 

3. Durante a execução da atividade, um colega de equipe se envolve 
intencionalmente em um comportamento indesejado para chamar atenção. 
O que você deve fazer?

4. Durante a execução da atividade, um colega de equipe se envolve em 
contato físico inadequado com outros membros da equipe (por exemplo, 
toques inapropriados, beijos, golpes, chutes, cuspidas, ultrapassando 
limites físicos). O que você deve fazer?

5. Um membro da equipe com restrições de mobilidade não pode 
participar totalmente de uma determinada habilidade ou exercício. 
Que modificações você pode fazer para permitir que o membro da 
equipe participe?

6. Um membro da equipe está se sentindo oprimido ou ansioso antes 
ou durante um jogo ou atividade. O que você pode fazer?

7. Um membro da equipe está treinando, mas está sentado com 
os coaches ou pais e não quer se juntar ao grupo. Como você 
reage?

Depois que cada grupo compartilhar suas opiniões, abra espaço 
para discussão. Peça ideias adicionais e ofereça sugestões para 
melhorias. Tome nota de quaisquer soluções particularmente 
inspiradoras para implementar em atividades futuras. 

ATIVIDADE: 
CENÁRIOS
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RECUSO BÔNUS: ACC
JOGO 2: INCLUINDO TODOS

JOGO 2: APRENDIZAGEM 

PLANILHA DE ACOMODAÇÃO  
 
Ao recrutar participantes para sua equipe inclusiva, distribua esta planilha aos pais e 
participantes antes do primeiro treino. Use as informações coletadas para iniciar conversas 
sobre acomodações e modificações. Além disso, certifique-se de informar os pais e membros 
da equipe que eles não precisam divulgar nenhuma informação que eles não se sintam 
confortáveis em divulgar. 

Nome do participante: 

Data de nascimento do participante: 

Diagnóstico: 

Meu diagnóstico afeta meu/minha: 

  Visão   Audição

  Mobilidade da parte superior do corpo   Mobilidade da parte inferior do corpo

  Capacidade de comunicação   Capacidade de entender instruções

  Outra opção (descreva abaixo)  

Descreva com mais detalhes: 

Eu utilizo os seguintes recursos para acessibilidade: 

  Cadeira de rodas    Muletas

  Andador   Aparelhos ortopédicos 

  Aparelhos auditivos   Tecnologia assistiva

  Outra opção (descreva abaixo) 

O que devemos saber sobre seus recursos para acessibilidade? 

Descreva quaisquer outras sensibilidades ou necessidades de acesso das quais devemos 
estar cientes: 

Com o que você está mais animado ao se juntar a esta equipe? 

Com o que você está nervoso? 

De que forma esta equipe pode preparar você da melhor forma para o sucesso? 

CHECKLIST PARA VERIFICAR A ACESSIBILIDADE 
DAS INSTALAÇÕES 

ENTRADA/ABORDAGEM ACESSÍVEL:  
Marque conforme apropriado.
  Há algum caminho que não necessite do uso de escadas?  

Certifique-se de que elevadores ou rampas (ou os dois) estejam disponíveis
  O caminho é estável, firme e antiderrapante?  

Evite cascalho ou outros terrenos irregulares
  O caminho tem pelo menos aproximadamente 90 centímetros de largura?  

 Mova ou mude equipamentos e outras obstruções de lugar para alargar o caminho, se necessário
  Todos os objetos proeminentes nas vias de circulação podem ser detectados por uma 

pessoa com deficiência visual usando uma bengala? (Observação: Para ser detectado com 
uma bengala, um objeto deve estar a aproximadamente 70 centímetros do solo. Objetos 
pendurados ou montados no alto devem ter mais de 200 centímetros aproximadamente 
para dar espaço para a cabeça. Objetos que se projetem a menos de 10 centímetros 
aproximadamente da parede não precisam ser removidos. 

  As portas abrem automaticamente?  
 Em caso negativo, lembre-se de manter as portas abertas quando os participantes estiverem 
entrando ou saindo.

ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE:  
Marque conforme apropriado.
  Há um número adequado de vagas acessíveis disponíveis no estacionamento? 
  Há espaços de 2,5 metros de largura, com corredores de acesso de no mínimo 2,5 metros 

de largura e aproximadamente 250 centímetros de folga vertical, para vans equipadas com 
elevador?

  Os espaços acessíveis estão indicados de forma clara e localizados mais próximos das 
entradas acessíveis? 

  Se estiver viajando em equipe, você consegue arranjar um ônibus ou van acessível para 
pessoas com deficiência? 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS:  
Marque conforme apropriado.
  As suas instalações têm acesso relativamente fácil a banheiros com acesso para cadeiras de 

rodas? 
  Há um bebedouro que não seja mais alto do que 90 centímetros aproximadamente e outro 

com uma altura padrão (ou um bebedouro duplo com duas alturas)? 
  Quão independentemente os membros de sua equipe podem transitar pelas instalações? 
  As instalações têm espaços confortáveis para os participantes se sentarem e descansarem? 
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INTRODUÇÃO  INTRODUÇÃO
Este módulo forneceu o conhecimento básico necessário 
para capacitar os coaches com as habilidades 
necessárias para incluir os participantes com deficiência 
de forma eficaz. As atividades e recursos fornecidos 
oferecem suporte tático adicional, bem como oportunidades 
de movimento e exercícios para a resolução de problemas 
para promover um ambiente inclusivo para participantes de 
todas as habilidades. 

• A população com deficiência representa a maior - e mais 
diversa - minoria do mundo. Embora as experiências da 
população com deficiência sejam tão diversas quanto a 
própria população, existem alguns pontos comuns importantes.

• Um ponto em comum é que as pessoas com deficiência 
frequentemente enfrentam barreiras no acesso a oportunidades 
e serviços que muitos de nós sempre consideramos naturais. 
Cada um de nós tem a responsabilidade de criar ambientes mais 
acessíveis e inclusivos para pessoas com deficiência. 

• Ter o mindset certo é a chave para a criação de oportunidades 
inclusivas. Um mindset inclusivo envolve reconhecer o valor inerente a 
cada indivíduo. Envolve celebrar e valorizar as diferenças. Um mindset 
inclusivo requer flexibilidade, empatia e vontade de pensar fora da 
caixa. Além de ter um mindset inclusivo, é importante usar a linguagem 
com cuidado. Afinal, nossa linguagem reflete nosso entendimento, 
percepções e valores. 

• De um ponto de vista tático, o processo de inclusão de pessoas 
com deficiência na sua programação já existente deve ser altamente 
individualizado. Reúna-se com cada participante para avaliar seus pontos 
fortes e habilidades e trabalhe com eles para desenvolver modificações e 
acomodações apropriadas. 
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