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Iniciativas para a inclusão de portadores de deficiência na sociedade vem ocorrendo a anos. A busca e a aquisição de
direitos iguais está cada vez mais presente e a criação de práticas inclusivas começam a ser manifestas com ótimos
resultados em ambientes educacionais, de trabalho, lazer e esporte, inclusive no Brasil. Pesquisas indicam que o fator
mais crítico para o sucesso da inclusão em setores educacionais, são as atitudes. Uma vez que as atitudes estão
diretamente relacionadas ao comportamento, investigar as atitudes dos professores em relação ao ensino de pessoas
portadoras de deficiência (PPD) é ponto importante para o sucesso de qualquer método de ensino. O presente estudo
tem como objetivos avaliar as atitudes de professores e estudantes de educação física (EF) em relação ao ensino de
PPD em ambientes segregados e inclusivos, bem como suas expectativas sobre essa proposta. Participaram do estudo
137 sujeitos entre eles 27 professores de educação física escolar, 19 professores de educação física adaptada (EFA) e
91 estudantes de EF. Todos os participantes responderam um total de 40 questões, 24 direcionadas as atitudes em
ensinar PPD em ambientes inclusivos e segregados, e 16 sobre as expectativas frente a proposta do ensino inclusivo.
Os dados foram analisados através de estatística descritiva e frequência de respostas. Os resultados indicam que
professores e estudantes de EF apresentam atitudes semelhantes em relação ao ensino de PPD em ambientes inclusi-
vos e segregados. Ou seja, ambos possuem intenção, apoio e expectativas positivas em ensinar PPD em contextos
inclusivos e segregados. No entanto professores e estudantes não se sentem capazes de ensinar PPD sem precisar
passar por um curso de reciclagem. A falta de experiência com PPD e a carência de conteúdos de EFA na formação
acadêmica são fatores que podem dificultar a elucidação de atitudes favoráveis em relação ao ensino de PPD pelos
professores e estudantes.
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Indivíduos com surdez neurossensorial podem apresentar problemas motores relacionados com danos na função
vestibular que afetam diretamente o controle do equilíbrio. Esses problemas podem se refletir em alterações no controle
de tarefas locomotoras e na realização de outras habilidades. A experiência em tarefas que exijam controle postural
pode melhorar o estado do equilíbrio, diminuindo os efeitos do dano vestibular. Baseado nessa informação realizamos
este estudo cujo objetivo foi investigar a influência de um treinamento de trampolim acrobático sobre o equilíbrio, a
locomoção e o desempenho em três saltos de trampolim acrobático por crianças surdas de diferentes faixas etárias.
Participaram deste estudo dez crianças surdas, de ambos os sexos, com idades entre 6 e 8 anos (Grupo 1) e 10 e 13 anos
(Grupo 2). Para a avaliação do equilíbrio estático utilizamos a prova I dos testes de Ozeretsky-Guillmain. Os dados
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quantitativos da locomoção foram obtidos através da filmagem em plano sagital dos participantes andando em três
diferentes superfícies: piso duro, elástico e trave. As avaliações do equilíbrio e da locomoção foram realizadas em duas
oportunidades: antes do início do treinamento (teste) e ao término do mesmo (reteste). Para a análise do desempenho
foram organizadas três listas de checagem relativas aos saltos realizados sobre o trampolim acrobático. Essas listas
foram preenchidas em quatro oportunidades nos possibilitando verificar como os grupos se comportaram ao longo do
treinamento com relação ao desempenho nos três saltos. A análise e discussão dos resultados nos permitiu concluir
que: 1) a idade foi um fator diferencial nos parâmetros relacionados à locomoção, com os participantes surdos mais
velhos andando mais devagar, com passadas mais curtas e mais demoradas e numa cadência menor comparados com os
participantes mais jovens; 2) o piso elástico foi a superfície que mais exerceu impacto sobre as variáveis da locomoção;
3) a experiência prévia em tarefas que exigem controle do equilíbrio foi um fator determinante nos resultados do teste
de equilíbrio, com os participantes mais velhos apresentando melhores desempenhos que os participantes mais jo-
vens, antes do programa de trampolim; 4) o programa de trampolim acrobático reduziu as diferenças entre as idades no
teste de equilíbrio, provocando alterações favoráveis no controle do equilíbrio para as crianças do grupo mais jovem,
e influenciando de maneira menos intensa o equilíbrio do grupo mais velho; 5) o nível de desempenho habilidoso
alcançado pelo G2, nos saltos grupado e afastado, melhorou ao longo do programa de três meses de prática na
modalidade e; 6) três meses de programa de treinamento não foram suficientes para possibilitar que os participantes
apresentassem os desempenhos máximos na realização dos saltos.
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O objetivo geral foi identificar a adequação de uma metodologia empregada em aulas de natação para as faixas etárias
de 5 a 6 anos e, em específico, analisar as habilidades mais freqüentemente utilizadas quanto à adequação etária. A
educação motora da criança na fase pré-escolar é de fundamental importância para formação de seu sistema nervoso
que é plástico e moldável até os 7 anos de idade (Gonzales & Gomes, 1989). Os movimentos são fundamentais para a
expressão comportamental da criança, através dos quais ela desenvolve sua “inteligência emocional” (Goleman, 1995).
Foram observados dez professores licenciados em educação física nas escolas e clubes de natação no município de
Cuiabá, Estado do Mato Grosso, em duas ocasiões, totalizando 20 aulas observadas—sob prévio consentimento e sem
intervenção direta. Cada turma tinha em média oito crianças. Observou-se a relação quantitativa entre movimentos
técnicos estereotipados da natação e atividades gerais. Estas observações foram associadas qualitativamente aos
aspectos cognitivos, afetivos, desenvolvimento motor e lúdicos das crianças. Para a fase do aquecimento nas aulas,
oito aulas utilizaram-se de movimentos ginásticos, alongamento e flexibilidade e atividades não-lúdicas; oito foram
executadas de forma recreativa lúdica (brincadeiras); quatro não fizeram nenhum tipo de aquecimento. Da parte princi-
pal da aula foi observado que treze foram aulas predominantemente técnicas, com exigência de padrão motor específico
do estilo em questão e, sete aulas foram predominantemente genéricas quanto às ações motoras, estimulando o lúdico.
Na parte final da sessão de aula todas as crianças ficaram livres para brincar sem orientação do professor. Linguagem
utilizada: em doze situações a linguagem foi adaptada à faixa etária, com associação ao cotidiano da criança; em oito
sessões, a linguagem foi predominantemente técnica da natação. Conclusão: Observou-se que 65% das aulas em
questão eram excessivamente técnicas, não cumprindo portanto com o compromisso de oferecer uma atividade em que
os movimentos fossem amplos visando coordenação, equilíbrio, lateralidade e especialmente uma forma lúdica de se
expressar, fundamentais para o desenvolvimento integral do indivíduo.
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