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Ciência e Inovação em Esporte e Atividade Motora Adaptada

O CBAMA é o evento oficial da Sobama (Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada fundada em 4 de dezembro de
1994) e é um dos maiores acontecimentos acadêmicos na área ao nível nacional.

O primeiro Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada (CBAMA) foi organizado pela diretoria da Sobama em
1995 sob a liderança do Prof. Dr. Edison Duarte. A sede foi Campinas. Em 1997 o evento foi em Uberlândia. Em 1999 em Recife,
e em 2001 Curitiba foi a sede. O último evento aconteceu em 2007 em Rio Claro. O atual congresso será hospedado, em 2012,
na cidade de Ilhéus, Estado da Bahia sob organização do Departamento de Educação Física da UNESP. Estudiosos e profissionais
de areas afins se reunirão com um público sob um interesse comum: Ciência e Inovação em Esporte e Atividade Motora
Adaptada.

Palvras da Presidente da Sobama

O aumento significativo do conhecimento em esporte de rendimento e atividade motora adaptada para pessoas com
deficiência nos cursos superiores de formação de professores no Estado da Bahia e no Brasil, bem como, a necessidade de
formação continuada, promovendo debates e criando espaços para a apresentação de produção acadêmico-científica,
proporcionou a oportunidade de realizarmos, neste ano de 2012, com apoio do curso de licenciatura em educação física da
Universidade Estadual de Santa Curz (UESC), o VIII Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada cujo tema será
"Ciência e Inovação em Esporte e Atividade Motora Adaptada". A realização do VIII Congresso Brasileiro de Atividade
Motora Adaptada, pela primeira vez no Estado da Bahia, em Ilhéus, na própria Universidade Estadual de Santa Cruz, será uma
oportunidade ímpar para que o desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência ganhe força e passe a ocupar os
espaços da sociedade, da região, por meio da atuação de estudantes, professores e profissionais que atuam nesta área. O
Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada é um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Atividade Motora
Adaptada (Sobama), que desde 1995 procura congregar profissionais de todas as regiões do Brasil, contando aproximadamente
com 500 inscrições em cada uma de suas edições. As diferentes edições tiveram sede em Campinas, SP (1995); Uberlândia, MG
(1997); Recife, PE (1999); Curitiba, PR (2001); Belo Horizonte, MG (2003); Rio Claro, SP (2005 e 2007). Todos os congressos
receberam o apoio do Ministério do Esporte, parceiro para o desenvolvimento da área de atividade motora adaptada no Brasil.
A atual gestão da Sobama, ao propor a realização do evento no Estado da Bahia, no corrente ano de 2012, renova a perspectiva
de desenvolvimento acadêmico e profissional regional e nacional, contribuindo para a qualidade e competência de profissionais
de educação física e esporte na intervenção junto a pessoas com deficiência, atendendo as tendências atuais. A presença de
pesquisadores, professores e estudantes de educação física e áreas afins, em três dias, distribuídos em conferências, mesas
redondas, minicursos e apresentações de trabalhos, discutindo e elucidando as práticas pedagógicas emergentes para o
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esporte de rendimento e atividade motora adaptada, propiciará a discussão e a reflexão acerca das inovações pedagógicas,
suas possibilidades, entraves e desafios. A temática do presente congresso possibilita focalizar a produção, a análise e a
transformação de propostas pedagógicas as quais estão sendo desenvolvidas ou que poderão ser implantadas na educação
física da Bahia e demais estados brasileiros.

Objetivos do CBAMA

Fomentar discussões acerca do papel da ciência e das inovações pedagógicas na área de atividade motora adaptada e do
esporte de rendimento contribuindo para a formação e atuação de professores de educação física para pessoas com deficiência.
Reunir professores de instituições de ensino superior que ministram disciplinas na área da educação física adaptada para
discutir e refletir sobre o esporte de rendimento e atividade motora adaptada nos cursos de graduação e pós-graduação.
Apreender o exercício crítico-reflexivo-científico frente às temáticas atuais considerando a intervenção profissional na escola,
clubes, academias, dentre outros espaços. Estimular o intercâmbio de discentes e docentes das mais diversas instituições de
ensino e pesquisa do Estado da Bahia e demais localidades.

Profa. Dra. Joslei Viana de Souza
Presidente da Sobama 2012

Apoio:

VIII Congresso Brasileiro de
Atividade Motora Adaptada

9 a 11 de outubro de 2012, Ilheus, BA
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Introdução

O processo de evolução da sociedade exige novas
demandas a cada momento histórico, no sentido de
possibilitar a convivência harmônica dos indivíduos que a
compõe. Dessa forma, a busca por implementar políticas de
transformações que tratem da conformação das práticas
sociais às necessidades apresentadas por uma determinada
conjuntura histórica, é uma constante.

No âmbito escolar, onde se manifestam os vários desafios
enfrentados pela sociedade na contemporaneidade, a
diversidade dos educandos tem se manifestado como um
ponto fundamental nas reflexões teórico-metodológicas, em
que se vislumbra um atendimento de qualidade, centrado
nos aspectos que envolvem uma atuação autônoma dos
discentes na sociedade em que estão inseridos. Assim,
verificamos que a presença de discentes com deficiência no
ambiente escolar é crescente, despertando calorosas
discussões a respeito da forma como tem ocorrido esse
processo inclusivo.

Reflexão da Atividade Motora Adaptada no
Ensino Superior: Breve relato

Emilson Batista da Silva
Universidade Estadual de Santa Cruz

Resumo—A atividade motora adaptada pode ser entendida como uma prática inerente ao ambiente não-escolar,
onde se vislumbra atividades relativas aos elementos psicomotores, adaptando-as às características do indivíduo.
Se o ambiente for a escola, então estaremos falando de educação física adaptada. Assim, o presente estudo
almejou, mediante um relato de experiência, relatar o andamento da disciplina atividade motora adaptada, analisando
a proposta de trabalho, objetivos e as nuances que envolveram o desenvolvimento da disciplina. O trabalho foi
construído a partir da referida disciplina, que faz parte da grade curricular do curso de educação física, ofertado
pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica em parceria com a Universidade Estadual de
Santa Cruz. Verificamos que, embora tenha enriquecido sobremaneira a prática pedagógica dos educadores
envolvidos, a disciplina poderia ter adequado mais eficientemente o conteúdo à carga horária proposta, além de
pontos estratégicos, que poderiam ser mais aprofundados.

Palavras-chaves: Atividade motora adaptada; educação física adaptada; educação física.

Abstract—“Reflection about adapted motor activity in higher education: brief report.” Adapted motor activity
can be understood as a practice inherent in non-school environment, where one sees psychomotor activities
related to the elements, adapting them to the characteristics of the individual. If the environment is the school, then
we are talking about adapted physical education. Thus, this study aimed to, through an experience report, report
progress of the discipline adapted motor activity, analyzing the proposed work, goals and nuances surrounding
the development of the discipline. The work was built from that discipline, which is part of the curriculum of
physical education course, offered by the National Teacher Training for Basic Education in partnership with the
State University of Santa Cruz. We found that, although greatly enriched the pedagogical practice of teachers
involved, the discipline could have appropriate content more efficiently to the proposed timetable, as well as
strategic points, which could be more extensive.

Key words: Adapted motor activity; adapted physical education; physical education.

Esse cenário também se desdobra em situações de
insegurança por parte do docente. Para Munster e Almeida
(2008, p. 28), frente a esta situação, "a primeira reação é
buscar respostas padronizadas e imediatas que indiquem
como enfrentar os possíveis desafios no processo
educativo", levando, muitas vezes, a práticas equivocadas.
Um dos pontos polêmicos nesse contexto concerne às grades
curriculares das licenciaturas que, em muitos casos, não
contemplam de forma adequada à temática da inclusão ou
disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de
competências para o trabalho inclusivo.

No âmbito da educação física, ciência eleita com
responsável pelo estudo do movimento humano em suas
várias dimensões, verificamos uma recente tendência a
empreender esforços no sentido de implementar reflexões
sobre os aspectos psicomotores inerentes aos seres
humanos.

Não é por acaso essa relação da educação física com a
psicomotricidade, já que ambas tratam do movimento humano.
Para Costallat (1976,) psicomotricidade é a ciência da
educação que realiza o enfoque integral do desenvolvimento
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nos três aspectos: cognitivo, motor e afetivo. Já para
Ajuriaguerra (1980), psicomotricidade é a realização do
pensamento através de um ato: motor, preciso, econômico e
harmonioso. Nessa mesma linha de pensamento Vayer (1986),
afirma que a psicomotricidade é a educação da integridade
do ser através do corpo. Para sintetizar esses pensamentos,
segundo a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, esta é
a ciência que tem como objeto de estudo o homem através
do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo
interno e externo.

E através do movimento que o homem se expressa e
demonstra suas peculiaridades em um espaço-tempo
determinado. Esse fato faz da educação física um elemento
de fundamental importância, sobretudo no ambiente escolar.
De acordo com Molinari e Sens (2003, p.89):

Através da educação física, a criança desenvolve
suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento
do comportamento psicomotor. Para que a criança
desenvolva o controle mental de sua expressão
motora, a educação física deverá realizar atividades
considerando seus níveis de maturação biológica. A
educação física, na sua parte recreativa, proporciona
a aprendizagem das crianças em várias atividades
esportivas que ajudam na conservação da saúde
física, mental e no equilíbrio socioafetivo.

Para as pessoas com deficiência, embora exista
relativamente grande carência de estudos científicos
relacionados a este tema, principalmente em relação à
deficiência intelectual, sabemos que a "prática de atividade
física constitui um recurso importante na capacitação de
pessoas com deficiência" (GIMENEZ in GORGATTI e
COSTA, 2008, p. 77). Daí a responsabilidade de avanço dessa
temática nos estudos em educação física.

Nessa ótica, este estudo trata-se de um relato de
experiência, construído a partir da disciplina de atividade
motora adaptada, no curso de educação física, ofertado pelo
Plano Nacional de Formação de Professore da Educação
Básica, em parceria com a Universidade Estadual de Santa
Cruz. A relevância do estudo segue três direções principais.
Uma é de cunho pessoal e atende a uma atividade avaliativa
da disciplina. Outra diz respeito ao interesse da academia
em produzir dados que possam servir de referência para
posteriores análises do curso. Por fim, a sociedade poderá
ser melhor assistida, tendo em vista que existe grande
carência de literatura que trate dessa temática, dificultando,
dessa forma, o atendimento de pessoas com deficiências no
ambiente escolar.

Assim, este trabalho almejou relatar o andamento da
disciplina atividade motora adaptada, analisando a proposta
de trabalho, objetivos e as nuances que envolveram o
desenvolvimento da disciplina.

Desenvolvimento

A disciplina atividade motora adaptada faz parte da grade

curricular do 5º semestre de educação física, sendo
ministrada, todavia, para duas turmas, uma do 3º semestre e
outra do 5º semestre. Este fato deveu-se à carência de
profissionais para ministrar a disciplina, o que provocou a
necessidade da coordenação realizar um processo seletivo
para contratar um profissional gabaritado.

O educador selecionado possui graduação em educação
física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB), especialização em atividade física e saúde pela
Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC) e é mestrando em
desenvolvimento regional e urbano pela Universidade de
Salvador (Unifacs/BA). Também faz parte do corpo docente
do curso de licenciatura em educação física/UESB.

A ementa da disciplina envolve a conceituação de
aspectos socioculturais de deficiências no percurso
histórico, sendo elas visual, motora, intelectual, auditiva ou
condutas atípicas. Também propõe a abordagem do contexto
cotidiano das pessoas com deficiências, as atividades
motoras adaptadas, bem como o esporte adaptado em seus
fundamentos e aspectos históricos.

A disciplina foi dividida em dois módulos, com um total
de 45 horas, divididas em duas semanas distintas e mais 15
horas de atividades complementares. A turma, somando 3º e
5º semestres, totalizou 50 discentes de Ilhéus, Itabuna e
outros municípios adjacentes. Existiu grande diversidade da
turma, em que grande parte já possuía outra graduação e
apresentavam diferentes patamares de embasamento teórico-
metodológico. Também verificamos que uma parcela
significativa da turma não trabalha especificamente com
educação física nas escolas.

Primeiro módulo

A princípio, foi apresentado o plano de ensino, em que
os discentes opinaram propondo mudanças, no sentido de
viabilizar um processo de ensino-aprendizagem condizente
com as demandas da turma, inclusive com a proposta de
realização de três atividades avaliativas, sendo elas um
resumo, com vistas à publicação, um relato de experiência e
a apresentação do resumo em forma de pôster para a
comunidade acadêmica. Ao final, se decidiu apenas pelas
duas primeiras avaliações.

A disciplina seguiu caracterizando os aspectos
relacionados ao crescimento e desenvolvimento humano,
contemplando a primeira infância, em que descreveu
questões relativas ao nascimento e os reflexos apresentados
nesta fase. São os chamados reflexos primitivos, entre eles:
reflexo de preensão plantar, palmar-mandibular, de Moro,
palmar-mental, Babinski, etc.

Também nessa etapa, foram problematizados os conceitos
de crescimento e o de desenvolvimento humano, tendo em
vista simultaneamente as diferenças e semelhanças entre as
pessoas, além da necessidade do ser humano de viver em
interação com o outro, e é exatamente essa questão que torna
a espécie humana tão frágil e dependente. Assim, foi dado o
tratamento conceitual aos termos hiperplasia, hipertrofia e
acreção. O primeiro sendo o aumento do número de células
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musculares. O segundo, o aumento da área de seção
transversa do músculo. Já o terceiro refere-se ao aumento
de substâncias intercelulares.  Nesse mesmo sentido, se
tratou os termos: filogênese, ontogênese e retrogênese,
passando, posteriormente para as etapas do
desenvolvimento humano.

A partir de então, o professor objetivou trabalhar com os
elementos psicomotores, isto é, com os elementos afetivos,
motores e cognitivos nas expressões do movimento,
evidenciando os conceitos fundamentais e os principais
distúrbios que os indivíduos podem apresentar neste estágio,
bem como os comportamentos em decorrência dos
desdobramentos dos distúrbios.

O próximo passo da disciplina foi a proposição de um
plano de aula e sua posterior aplicação, abordando o
desenvolvimento dos elementos psicomotores em
indivíduos da educação infantil — de 0 a 6 anos de idade. A
turma foi dividida em grupos de até cinco componentes, que
ficaram responsáveis de elaborar o plano de aula para uma
classe infantil composta por discentes com diversas
deficiências: auditiva, visual e intelectual, além de alguns
com limitações de locomoção e/ou carência de membros
superiores e/ou inferiores. O objetivo da atividade foi
vivenciar uma aula de educação física em que, mediante a
ação reflexiva do docente, todos os discentes sejam
incluídos, respeitando suas potencialidades e limitações.

A disciplina seguiu abordando a atividade motora
adaptada, em que o professor a definiu como uma prática
inerente ao ambiente não-escolar, onde se vislumbra
atividades relativas aos elementos psicomotores, adaptando-
as às características do indivíduo. Se o ambiente for a escola,
então estaremos falando de educação física adaptada.

Verificamos que a partir do centro motor se manifestam
os movimentos voluntários, as sensações exteroceptivas
(pele, mucosas), as sensações propioceptivas (músculos),
as sensações interoceptivas (orgãos internos), além do
humor, caráter, iniciativa e atenção. Já no centro psicomotor
estão a coordenação ampla, a motricidade fina, o domínio da
fala, os batimentos cardíacos, além da pressão arterial, bexiga
e respiração. Um grande momento na disciplina foi a
observação do funcionamento do Núcleo de Esporte
Adaptado (Nea), que faz parte do subprojeto do Programa
Institucional de Bolsistas de Iniciação da Docência (Pibid)
da Uesc. Observamos as seguintes atividades:

- O treinamento de atletas de goalball. Esta modalidade é
um esporte originado em 1946 na Alemanha, com o objetivo
de ressocializar ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial
que haviam perdido a visão ou parte dela. Dessa forma, se
constitui em um esporte de equipe criado exclusivamente
para cegos e portadores de visão subnormal, em que
participam dois times de três jogadores cada um, com no
máximo três reservas. O órgão que regulamenta a modalidade
é a Federação Internacional de Esportes para Cegos (Ibsa),
sendo que o goalball é disputado tanto na categoria
masculina, como na feminina. O esporte é disputado em uma
quadra com as linhas em alto relevo (adaptadas ou não),
com as dimensões iguais às de vôlei, em que todo o

comprimento do fundo da quadra se constitui no gol. O
espaço é dividido em uma zona de defesa e uma de ataque
para cada equipe, com uma zona neutra entre os dois lados.
Não existe nenhum contato entre os oponentes, que devem
arremessar a bola junto ao chão se limitando à sua área de
ataque, com o objetivo de ultrapassar a linha de fundo do
oponente. Para isso, a bola utilizada é especial, com guizos
para denunciar sua trajetória aos defensores. É necessário
que o atleta iniciante faça o reconhecimento do espaço da
quadra. Por isso, antes de iniciar ele é orientado a reconhecer
em uma espécie de maquete a área onde vai atuar, sendo que
após isso, ele percorre todos os espaços que compõe a área
de competição.

- O treinamento de atletas de basquete em cadeira de
rodas. É uma modalidade originada em 1945 nos EUA, a
princípio praticada por ex-soldados da Segunda Guerra
Mundial, que ficaram paraplégicos. Foi introduzida na Brasil
em 1957, momento em que apenas indivíduos com lesões
medulares podiam praticar. Mais tarde, foi aberto também
para amputados. O órgão responsável é a Federação
Internacional de Basquete Amador. Existem obviamente
algumas adaptações em relação ao basquete que
conhecemos tradicionalmente, como por exemplo, a cada dois
movimentos de impulsão da cadeira, o atleta tem que quicar
a bola pelo menos uma vez e é considerada falta técnica se o
atleta utilizar os membros inferiores para, de alguma forma,
tirar vantagem. A cadeira é adaptada para a modalidade e
também para o atleta. Na verdade, a cadeira deve ser adaptada
exclusivamente ao atleta que vai usá-la.  Um ponto negativo
é que, por essas especificidades, essas cadeiras são
extremamente caras.

- O treinamento de atletas de atletismo. O que observamos
foi um treinamento de fundamentos para o atletismo,
composto de alongamento, aquecimento, dando algumas
voltas na pista de atletismo, e posteriormente a execução de
atividades educativas, voltadas para as modalidades que
envolvem a corrida.

Segundo módulo

Neste segundo momento da disciplina, o assunto inicial
foi a normatização dos direitos das pessoas com deficiência.
Observou-se aí, que já houve relativo avanço na legislação
do país — mesmo entendendo que se necessita de passos
mais largos —, mas que a sociedade ainda está se
instrumentalizando para tornar as leis uma realidade.

Seguimos discutindo sobre o envelhecimento, tanto em
relação à senescência, relativo ao envelhecimento celular
natural, como também à senilidade, processo patológico do
envelhecimento. Foram dimensionadas as abordagens
biológicas do envelhecimento estocásticas — teorias que
justificam a deterioração associada à idade avançada, a
acumulação de danos nas moléculas que ocorrem ao acaso -
e sistêmicas — teorias que associam o envelhecimento a
aspectos genéticos.

Vimos que o processo de envelhecimento provoca a
degeneração dos sistemas, regressão das capacidades físicas
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e, consequentemente, perda de habilidades. Mesmo
tendendo a um comprometimento de suas capacidades, a
atividade física adequada poderá amenizar tal processo.

Outra etapa de destaque na disciplina foi a vivência do
vôlei sentado. Esta modalidade emergiu da junção entre o
vôlei tradicional e um esporte alemão, direcionado para
pessoas com dificuldades de locomoção, denominado de
sitzbal. Podem participar pessoas amputadas, com paralisia
cerebral, com lesão na coluna vertebral e com outras
deficiências de locomoção. Nessa modalidade, utiliza-se a
quadra com dimensões menores do que a tradicional (6m/
10m) e a rede fica em altura reduzida, devido à modalidade
ser disputada sentada. Também é permitido o bloqueio do
saque. As outras regras são similares ao vôlei tradicional.
Outra vivência foi o basquete em cadeira de rodas, onde a
turma teve o privilégio de experimentar treinamentos táticos
e técnicos que envolvem a modalidade.

A última etapa da disciplina consistiu em um júri simulado,
em que a sala foi dividida em três grupos: um júri, composto
de sete discentes, e outros dois grupos contrários, um
defendendo a inclusão em escolas regulares e o outro
defendendo a implementação de instituições específicas para
os indivíduos com deficiência. O objetivo foi discutir essa
temática, referendados na legislação vigente e literatura
disponível, bem como as experiências de cada grupo em seus
cotidianos.

Considerações Finais

O movimento humano se constitui no objeto de estudo
da educação física enquanto ciência. Assim, entendemos
que esta é responsável por capitanear e subsidiar estudos
que possibilitem a inclusão de pessoas com deficiência no
âmbito escolar, considerando suas potencialidades e
limitações. Sabemos que esta é uma busca não só da
educação física, mas de todas as áreas do conhecimento,
bem como de todos os atores envolvidos no processo
educacional.

Para tanto, torna-se necessário a introdução de disciplinas
nas grades curriculares dos cursos de graduação, com o fim
instrumentalização dos profissionais da área para uma
atuação contextualizada. Embora tenham existido avanços
nos últimos tempos, ainda é aquém da verdadeira
necessidade pela qual passam as escolas do ensino básico.
O que percebemos é que, mesmo possuindo suas
deficiências, que levam a determinadas limitações, os
indivíduos com deficiências devem ser pensados, primeiro
considerando suas semelhanças com aqueles ditos normais
e só depois olharmos para suas limitações. Nessa direção,
também é importante identificar as especificidades existentes
entre os próprios indivíduos com deficiência, com o fim de
atendê-los de forma individualizada.

Verificamos que a disciplina atividade motora adaptada é
de suma importância para o profissional de educação física,
haja vista que este talvez seja o que mais encontra barreiras
para incluir indivíduos com deficiências em suas práticas,

sejam elas no âmbito escolar ou não. Entretanto, o que
percebemos é que a conformação do conteúdo à carga horária
poderia ter sido conduzida de outra forma, no sentido de
aprofundamento dos pontos mais relevantes para a atuação
do profissional de educação física.

De fato, a prática pedagógica diante de uma realidade
diversa de discentes, com profundas diferenças de leitura
— alguns com uma caminhada maior, já tendo concluído
outras graduações e pós-graduações — é difícil e propõe
desafios, no mínimo, intrigantes.

Nesse sentido, pensamos que a disciplina poderia ter se
apropriado de maior embasamento em relação às nuances
que envolvem o trato com indivíduos que apresentam algum
tipo de deficiência, dentro de uma conotação crítica e
fundamentada. Fica outra característica do âmbito acadêmico:
a de que cada um é senhor de seu próprio caminho em direção
ao conhecimento.

Também acreditamos que a disciplina plantou uma
semente com a capacidade de germinar e produzir muitos
frutos, a depender do interesse pessoal de cada discente e
das situações de desafios que se apresentarão na prática
cotidiana.
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Processo de Inclusão: Caracterização do Ensino
Público em Ilhéus, BA
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Resumo—O estudo trata da temática da inclusão de alunos com deficiências no ensino público regular, objetivando
analisar a percepção dos educadores no processo de inclusão na referida escola. A amostra correspondeu a 25
educadores do ensino fundamental I de uma escola da rede pública do município de Ilhéus, BA. Os instrumentos
de coleta de dados foram questionários e entrevistas, aplicados aos docentes e equipe gestora. Verificou-se que a
inclusão de alunos deficientes existe há mais de 5 anos na escola, apenas por imposição legal, provocando resistência
de grande parte dos professores. Entretanto, o processo de inclusão encontra-se em estágio inicial na referida
unidade de ensino, possuindo, dessa forma, uma estrutura que não consegue contemplar todas as deficiências
demandadas pelos discentes com deficiência.

Palavras-chaves: inclusão; ensino público; alunos com deficiência.

Abstract—“Inclusion process: characterization of public education in Ilheus, Bahia State.” The study addresses
the issue of inclusion of students with disabilities in regular public schools, aiming to analyze the perceptions of
educators in the process of inclusion in the school. The sample corresponded to 25 educators from elementary
school to a public school in the city of Ilheus / BA. The instruments of data collection were questionnaires and
interviews, applied to the teachers and management team. It was found that the inclusion of disabled students has
existed for over five years in school only through legislation, provoking resistance from many teachers. However,
the inclusion process is at an early stage in the unit of instruction, having thus a structure that can not cover all
disabilities sued by students with disabilities.

Key words: inclusion; public education; students with disabilities.

Introdução

A educação como um direito de todos é uma conquista
da sociedade hodierna no que concerne às lutas travadas
pela sociedade civil em prol de garantir na legislação, o
acesso á escolaridade na rede regular de ensino, de parcelas
historicamente relegadas da população. Neste cenário, pode-
se incluir a Educação Inclusiva que assegura as crianças,
jovens e adultos com e sem deficiência a convivência em
escolas comuns objetivando reverter um quadro de
discriminação e exclusão desses discentes, oferecendo-lhes
a possibilidade de desenvolvimento e formação.

Para Brasil (2010), a educação inclusiva é um paradigma
educacional balizado na concepção de direitos humanos,
que conjuga igualdade e diferença como valores
indissociáveis, concebendo a inclusão como a inserção de
pessoas com deficiência,  transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, nas
classes comuns de ensino regular. Desta forma, a inclusão
escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos,
que exigem maior igualdade e mecanismos mais equitativos
a bens e serviços a toda população, buscando um tratamento
diferenciado, fundamentado nas peculiaridades de cada
indivíduo, para igualar as condições de atuação na

sociedade. Define-se pela garantia do direito de todos à
educação e pela valorização das diferenças sociais, culturais,
étnicas, raciais, sexuais, físicas, intelectuais, emocionais,
linguísticas entre outras.

Nessa perspectiva, supera-se o conceito de deficiência
calcado no modelo clínico, como empecilho para a integração
social, definindo-a como impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental intelectual ou sensorial que, em
interação com diversas barreiras,  podem obstrui a
participação plena e efetiva desse sujeitos na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas"
(Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência ONU
Art1, 2006), encarregando a sociedade a encontrar meios de
acessibilidade  para participação autônoma desses
indivíduos na sociedade.

A escola aberta à diversidade é um desafio para
profissionais da educação que precisam incorporar em seu
fazer pedagógico práticas diferenciadas para atender as
peculiaridades de cada discente, tornando seu cotidiano alvo
de pesquisas, estudo e reflexões, produzindo conhecimento
teórico-prático que lhes possibilite intervir de melhor forma
na aprendizagem e desenvolvimento de sua turma como um
todo. Dessa forma, a escola, enquanto instituição idealizada
para educar as novas gerações, palco onde se realizam as
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políticas educacionais, vive hoje o processo de inclusão de
discentes com deficiência,  transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação — com
necessidades educativas especiais —, o que demanda uma
reestruturação dos espaços e tempos pedagógicos,
adequação da estrutura física, bem como a remodelação do
projeto político pedagógico.

Segundo Lou Royo e López Urquízar (2012), necessidades
educativas especiais são aquelas preconizadas para aqueles
alunos que, adicionalmente e de forma complementar, possam
precisar de outro tipo de ajuda menos habitual —
pedagógicas, técnicas e materiais — ou serviços para
alcançar os objetivos e/ou fins da educação. Assim, as
necessidades educativas especiais têm um espectro muito
grande de atendimento, que vai das necessidades mais
simples para as mais complexas, das mais amplas para as
mais específicas, sendo vinculadas aos indivíduos e aos
recursos humanos, materiais e técnicos oferecidos pelo
sistema educacional.

Nesse contexto, a formação contínua e em serviço, de
profissionais de educação, é essencial para a garantia de
uma educação inclusiva que proporcione não só o acesso à
escola, mas assegure a permanência e o desenvolvimento
de aprendizagens a todos os discentes. Em particular, os
docentes devem receber atenção especial dos sistemas de
ensino, pois eles estarão è frente das salas de aula e deverão
estar aptos para elaborar e implantar novas práticas de
ensino que atenda as demandas dos discentes.

Nesse sentido, este trabalho se propôs a discutir o
processo de inclusão nas escolas do município de Ilhéus,
sob a perspectiva dos professores, considerando concepção
e percepções desses profissionais frente à inclusão de
alunos deficientes em suas salas de aula, bem como as
condições de acesso  e os equipamentos que a escola oferece
a estes discentes, confrontando essas informações com a
legislação nacional.

O estudo apresenta grande relevância, haja vista que o
processo de inclusão é uma temática relativamente pouco
discutida no âmbito acadêmico, se fazendo necessário
produzir dados pautados também em pesquisas empíricas, a
fim de caracterizar os modelos existentes, bem como sua
conformação com o que reza a lei. Nesse intuito, a sociedade
poderá ser beneficiada através dessa análise e a sua
disponibilização para os profissionais da área e, sobretudo,
os dados aqui produzidos poderão contribuir para balizar o
processo de inclusão no município de Ilhéus e direcionar
ações para sua melhoria.

Método

O presente trabalho trata da temática da inclusão de
alunos com deficiência no ensino público regular. Consistiu
em um estudo transversal, de caráter aplicado, dentro de um
contexto exploratório, pois além da descrição das relações
entre as variáveis, existe uma análise centrada na revisão de
literatura e vivência dos pesquisadores. O recorte analítico

foi uma escola pública do ensino básico do município de
Ilhéus/BA, objetivando analisar a percepção dos educadores
no processo de inclusão na referida escola.

A escola é de porte especial e localiza-se em um bairro
periférico, atendendo a cerca de 1.500 alunos nos três turnos.
Além da educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental, nos turnos matutino e vespertino, também é
oferecido a educação de jovens e adultos do 1º ao 9º ano, no
noturno.

Existem na escola 25 discentes com deficiência, seis com
deficiência auditiva (DA), oito com deficiência intelectual
(DI) em graduações diferentes (moderado, leve, limítrofe),
dois com deficiência física (DF), um com deficiência visual
(DV) e um com deficiências múltiplas - audição e intelectual
(DMU), três com transtornos de desenvolvimento, atenção
e hiperatividade (TDAH) e uma com síndrome de Down (SD).
Esses são alunos que possuem laudo e são também
atendidos pelo Centro de Referência de Inclusão em Ilhéus
(CRIE), ou pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) ou a
Associação de Pais e Mestres APAE. No entanto, existem
alguns discentes que estão em período de avaliação
diagnóstica — médica e psicopedagógica —, a partir de
características e/ou comportamentos observados em sala de
aula.

A amostra da pesquisa foi constituída por 25 docentes
escolhidos aleatoriamente num universo de 55 educadores
existentes na escola. Desses, 58% tem graduação em
pedagogia, 19,5% não possuem curso de graduação, 19,5%
possuem graduação em outras licenciaturas e 2,5% possuem
graduação em educação física, que atende apenas ao público
do turno matutino do ensino fundamental.

Os instrumentos de coleta de dados foram as entrevistas,
aplicadas ao corpo de gestores da escola, e o questionário,
utilizado com os educadores. Além disso, foram realizadas
observações ao espaço físico da escola, com o intuito de
identificar os materiais disponibilizados para auxiliar no
cotidiano escolar das aulas com alunos com deficiências.

De posse dos dados coletados com os questionários e
entrevistas, os mesmos foram tabulados e apresentados sob
a forma de gráficos.

Resultados e Discussão

A partir das lutas sociais empreendidas pela valorização
dos direitos humanos de acesso a bens e serviços por toda
a população, surge na década de 1990 o reconhecimento,
através de políticas públicas (ainda insossas), do direito a
educação, saúde, acessibilidade etc., das pessoas com
deficiência. No entanto, esse é um processo de construção
longo nos municípios, pois importa em uma modificação de
paradigma na sociedade, tornando a inclusão um valor, assim
como de mudança estrutural e cultural das instituições no
atendimento a esses discentes.

O advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB 9394/96) preconiza a inclusão de indivíduos
com necessidades educativas especiais garantindo-lhes o
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acesso às classes comuns do ensino regular. Atualmente, a
Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da
educação inclusiva (MEC/2008) ancora legalmente as ações
voltadas para a educação inclusiva tendo em vista constituir
políticas públicas promotoras de educação de qualidade para
todos os alunos.

Os dados permitiram observar que a inclusão de alunos
com deficiência na escola acontece a mais de cinco anos,
sobretudo porque o atendimento público a essa parcela de
crianças é feito com deficiência no município de Ilhéus.
Torna-se mais conveniente para a família matricular a criança
na escola regular, pois a partir de então a criança tem acesso
ao atendimento psicopedagógico realizado no Crie ou no
Caps e, às políticas sociais do governo federal como bolsa
família, bolsa escola etc.

Percebe-se que o acesso a escola, para esses discentes,
faz-se muito importante não só pelo desenvolvimento de
habilidades e competências no contexto escolar, mas por
abrir-lhes possibilidades de um diagnóstico mais preciso,
orientação familiar, melhoria econômica. Contudo a escola
não pode ser vista como um trampolim para esses serviços,
mas como instituição que precisa ser valorada em seus fins
e objetivos, que é a educação formal das novas gerações.

As observações permitiram verificar que a escola
apresenta as adaptações previstas na lei como a presença
de banheiros adaptados, portas alargadas e rampas de
acesso externas, mas não existem essas rampas no interior
da escola para acesso ao 1º andar. A escola não conta,
também com materiais específicos para lidar com o ensino
de alunos com deficiências. Existe a presença de um tradutor
de libras nas salas que possuem discentes com deficiência
auditiva, mas não existem serviços disponíveis  para as
outras deficiências existentes na escola.

Embora fique a cargo dos sistemas de ensino organizar
as condições de acesso aos espaços, aos recursos
pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção
da aprendizagem e valorização das diferenças para atender
as necessidades educacionais especiais de todos os
discentes, essas iniciativas ainda são incipientes nas escolas.
Na escola pesquisada, os recursos ora existentes, provindos
do governo federal, são da sala de recursos multifuncionais
(em estágio de implantação) não sendo acessível ainda aos
alunos.

Essas salas em funcionamento na escola é o retrato dos
embates atuais sobre a coexistência ou não dos atendimentos
especializados e a classe comum. Elas possibilitam aos
discentes, além de estarem incluídos no ensino regular, o
que favorece o convívio social,  a integração e
desenvolvimento de competências e habilidades dentro do
grupo. Também possibilita que tenham um atendimento
educacional especializado adequando à escola e às suas
especificidades. Corroborando com essa concepção,
Mantoan e Prieto (2006) afirmam que todos os
conhecimentos teóricos e práticos sobre educação especial
devem estar a serviço  do processo educacional e disponíveis
a todos os professores, aos discentes e à comunidade
escolar, que a qualquer momento possam  solicitá-los.

De acordo com os professores amostrados, 67%
afirmaram que a inclusão de alunos com deficiência ocorreu
apenas em atendimento às leis, isto é, visou atender a uma
imposição legal. Houve cursos de capacitação promovidos
pela Secretaria Municipal de Educação (SEC), mas só 17%
dos amostrados tiveram acesso. Um percentual de 5% afirmou
que o processo inclusivo da escola partiu da reflexão dos
atores envolvidos (Figura 1).

Figura 1 - Posicionamento de docentes de uma escola pública da
rede municipal de ensino acerca do processo de inclusão de alunos
com deficiência no ensino regular, 2012. Fonte: Dados da pesquisa.

A expansão da matricula de discentes com necessidades
educativas na escola, deve ser acompanhada da formação
dos professores. Os alunos passam a ser da escola e não de
determinado professor, o que implica uma responsabilização
do coletivo para favorecer a formação do grupo e socialização
de conhecimentos. Os docentes precisam ser capazes de
analisar os conhecimentos que os discentes dominam e suas
diferentes necessidades no processo de aprendizagem para,
a partir de então, elaborar atividades, criar ou adaptar
materiais, e prever formas de avaliação visando que essas
informações colaborem para retroalimentar seu planejamento
e aprimorar o atendimento aos alunos (MANTOAN &
PRIETO, 2006 p.58).

O processo de inserção de alunos com deficiência
despertou resistência de 78% dos docentes, mas, mesmo
assim, estes aderiram. Cerca de 11% dos educadores
afirmaram que todos os professores aderiram ao processo.
Essa afirmação se deve ao desconhecimento por parte desses
educadores, muitas vezes por omissão, da forma como se
deu efetivamente a inserção desses discentes (Figura 2).

Percebe-se um alheamento de parcela dos discentes
quanto ao processo de inclusão da escola enquanto
adequação da instituição as novas demandas da sociedade.
Para Xavier (2002) a construção da competência do professor,
que perpassa pela mediação ética,  deve responder
respectivamente, ao imperativo social e histórico de
superação das práticas pedagógicas que discriminam,
segregam, excluem, bem como a configuração, na ação
educativa, do vetor de transformação social para a equidade,
solidariedade e cidadania.
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Figura 2 - Posicionamento de docentes de uma escola pública da
rede municipal de ensino acerca adesão ao processo de inclusão de
alunos com deficiência no ensino regular, 2012. Fonte: Dados da
pesquisa.

De acordo com os educadores, a inclusão favorece a
socialização dos alunos com deficiência, potencializando a
aprendizagem destes. Também afirmaram que para que isso
aconteça plenamente é necessária a diminuição do número
de alunos por sala, maior capacitação dos docentes, além do
trabalho em sintonia com outros profissionais.

Os docentes, ao manejarem suas classes, precisam
considerar as diferenças individuais, concebendo a sala de
aula para além de espaço de socialização para os discentes
com necessidades educativas especiais, mas como espaço
de aprendizagem para todos.

Cerca de 83% dos educadores afirmaram que a inclusão
não trás prejuízos para a aprendizagem dos outros alunos,
haja vista que a interação propiciará maior entendimento do
contexto da diversidade. Todavia, isso depende das
condições de trabalho oferecidas pela escola, em relação a
espaço físico e instrumentos de trabalho específicos. Nessa
ótica, 17% dos professores afirmaram que há prejuízos na
aprendizagem dos outros alunos, pois a falta de condições
específicas de trabalho compromete o desenvolvimento
natural das aulas. Mesmo assim, todos os educadores
concordam com a importância da efetivação do processo de
inclusão para a educação brasileira.

Considerações Finais

A Constituição de 1988 assegura a educação como um
direito de todos e dever do Estado. Essa dimensão política
da educação, embora destoe de muitas realidades no país,
garante a todo cidadão uma educação de qualidade,
independente de sua condição física ou social. Cabe também
à sociedade civil participar em tal contexto contribuindo para
a efetivação do processo educacional, seja através de ações
diretas ou mediante a implementação de mecanismos
consonantes com a perspectiva de uma educação condizente
com as necessidades locais. Nesse sentido, governos e
legislação precisam garantir o acesso de todas as crianças
em idade escolar na rede regular de ensino.

Nessa perspectiva,  a escola enquanto instância
educativa que recepciona as novas gerações e responsável

por sua formação, deve reformular seu projeto político
reestruturando espaços e tempos pedagógicos,
equipamentos, práticas educativas, em prol  da educação
inclusiva que tem como público alvo educandos com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, considerando as singularidades
de seus discentes proporcionando-lhes desenvolvimento e
aprendizagens.

Outro fator importante é a formação - inicial, contínua e
em serviço — dos profissionais que atuam na escola, ponto
de partida para a construção de uma escola inclusiva. A
modificação de práticas educativas, só poderá ser realizada
dentro de uma concepção de que a escola é um espaço de
aprendizagens para todos os alunos, sendo o docente
responsável pela mediação do conhecimento que contribui
de forma singular para a formação do indivíduo enquanto
cidadão.
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Benefícios da Atividade Física em Relação à
Imagem Corporal da Pessoa com

Deficiência Física

Carla Beatriz da Silva Rafael
Luciana de Freitas Gomes
Emerson Rodrigues Duarte

Selva Maria Guimarães Barreto
Maria Elisa Caputo Ferreira

Universidade Federal de Juiz de Fora

Resumo—Objetivou-se com este artigo verificar os benefícios da atividade física em relação à imagem corporal da
pessoa com deficiência física. As relações sociais construídas pelas pessoas com deficiência física no trabalho, na
família, no lazer e na atividade física nos remetem a uma pertinente pergunta: Como elas constroem a relação da
subjetividade com o seu corpo deficiente na sociedade atual?  O modo como se apresentam o vestuário, a fala, as
expressões e seus gestos são dados importantes para a investigação da satisfação corporal. Metodologicamente,
este estudo foi realizado através de entrevistas com oito indivíduos adultos, do sexo masculino, com deficiência
física e praticante de atividade física. Analisando os resultados foi possível perceber que os sujeitos demonstram
ter uma relação negativa com a sua imagem corporal, sendo que a atividade física demonstra ser um dos fatores que
influenciam a satisfação corporal positiva.

Palavras-chaves:  imagem corporal; corpo; deficiência física.

Abstract—“Benefits of physical activity in relation to body image of people with physical disability.” The
objective of this paper was to verify the benefits of physical activity in relation to body image of people with
physical disabilities. Social relationships built by people with disability in work, family, leisure and physical activity
lead us to a pertinent question: How do they build the relationship of subjectivity with his disabled body in
contemporary society? The way they stand, dress, speech, expressions and gestures are important data for the
investigation of body satisfaction. Methodologically, this study was conducted through interviews with eight
adult, male, physically disabled and physically active. Analyzing the results it was revealed that subjects
demonstrating a positive relationship with their body image, being that physical activity are one of the factors that
positively influence customer satisfaction.

Key words: body image; body; physical disability.

Introdução

Observa-se na contemporaneidade, ao contrário de
outros momentos históricos, um aumento do movimento em
favor da inclusão social da pessoa com deficiência. Pode-se
considerar este fato decorrente da ampliação da visão
democrática em relação aos garantidores de direitos de todos
os cidadãos.

Entretanto, Ferreira e Guimarães (2005) enfatizam que no
mundo atual é valorizado aquilo que se convencionou como
belo e produtivo, sendo estes os padrões de beleza que fazem
parte do imaginário social. De acordo com Sennet (2008),
esta realidade social que enaltece o corpo perfeito pode
negar as necessidades dos corpos que não se adéquam a
este paradigma. Dessa forma, os sujeitos com deficiência
física possuem estigmas de relações negativas com seu
corpo, dados a influência que as pessoas de seu convívio

podem ter na formulação de sua imagem.
Sendo assim, é importante ressaltar que as pessoas com

deficiência física possuem corpos que fogem a este arquétipo
socialmente determinado, sendo em função disso muitas
vezes excluídas do convívio social, por não se enquadrarem
no estereótipo do corpo perfeito. Esta situação pode
provocar alterações objetivas em sua imagem corporal,

Neste artigo usaremos o conceito de imagem corporal
proposto por Tavares (2007), onde ela explica que este tema
é entendido através da representação mental da identidade
corporal, sendo esta influenciada por aspectos fisiológicos,
sociológicos e emocionais.

Portanto, este estudo traz a proposta de avaliar os
benefícios da atividade física em relação à imagem corporal
da pessoa com deficiência física. Nesse sentido, muito se
tem discutido a respeito da importância exercícios que
promovam um desenvolvimento pleno da imagem corporal
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(Tavares, 2007).  Shilder (1999) considera que o movimento
traz ao sujeito um conjunto de novas sensações e percepções
diferenciadas daquelas adquiridas em estado de repouso,
as quais proporcionam uma identidade corporal mais
unificada.

Apesar da melhora proporcionada na imagem corporal
através da prática de atividade física, poucos estudos tem
se dedicado a avaliar quais os benefícios destas atividades
em relação à imagem corporal para as pessoas com deficiência
física. Dessa forma, há uma lacuna na pesquisa científica
sobre o assunto aqui exposto. Portanto a relevância deste
estudo está em trazer mais algumas informações sobre este
tema.

Método

Participaram deste estudo 8 indivíduos com deficiência
física, sexo masculino, residentes na cidade de Juiz de Fora,
MG, abordados em duas academias, sendo uma de
musculação e uma de natação. Três indivíduos com
paraplegia, 2 com ausência de membros de causa congênita,
2 com amputação de membros e 1 com hemiplegia. Todos
relataram ser praticantes de atividade física com média
semanal de 2,63 (± 1,598) 3 vezes por semana durante 1 hora
por dia. A média de idade dos participantes foi de 30,63 (±
9,303). Foram excluídos deste estudo os voluntários que não
praticavam atividade física regular.

Este é um estudo exploratório, no qual os dados foram
analisados qualitativamente, visando aprofundar os
conceitos avaliados. Os dados foram analisados de forma
descritiva e com tratamento estatístico, no qual foi utilizado
o software SPSS 17.0.

Para a autoavaliação da satisfação corporal foi realizada
entrevista semi-estruturada a partir do "Questionário de
Autoavaliação da Imagem Corporal" (Interdonato & Greguol,
2009). A entrevista continha 9 perguntas fechadas, sendo
que as respostas eram dadas de acordo a compreensão que
cada sujeito tinha  em relação ao seu corpo e a atividade
física. Foi avaliado o pensamento pelo seu corpo, a forma
física, o tipo de aparência, a confiança e estilo de roupa.

Cada pergunta continha quatro itens seguindo a ordem:
raramente, frequentemente, muito frequentemente e sempre.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme protocolo
número 2052.111.2010. Foi solicitada autorização a todas as
instituições pesquisadas e disponibilizados a todos
participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).

Todas as entrevistas foram gravadas na íntegra,
arquivadas e transferidas em dados estatísticos para este
estudo. Foi mantido sigilo nominal de todas as instituições
e entrevistados. Todo material se encontra arquivado no
Laboratório de Estudos do Corpo da Faculdade de Educação
Física da UFJF, ficando disponível por cinco anos. Após
esse período será destruído.

Resultados e Discussão

As respostas mostram um quadro atual e verdadeiro
sobre a pessoa com deficiência física e sua realidade com
relação ao seu corpo através da atividade física, o que reflete
nas suas relações sociais.

Na primeira pergunta da entrevista: Você pensa em seu
corpo? 37,5% dos indivíduos demonstraram pensar em seu
corpo muito frequentemente, 12,5% pensam às vezes em seu
corpo, 12,5% pensam raramente em seu corpo, 37,5% pensam
sempre em seu corpo e nenhum indivíduo respondeu nunca
para esta questão. Dessa forma, podemos enfatizar o que diz
Merleau-Ponty (1971), que é de grande importância a
influência do corpo na existência de todo ser humano: O
corpo é a unidade máxima de representação do ser humano e
por isso adquire importância por toda vida e cultura. Para
viver é necessária a mediação do corpo, que é o primeiro dos
objetos culturais, o portador dos comportamentos. Vive-se
com o corpo e nos relacionamos através dele.

Na segunda pergunta você se sente bem no seu corpo?
37% responderam que às vezes, 25% responderam muito
frequentemente, 12,5% responderam sempre, 15,5%
responderam raramente e 10% nunca. Esta questão permite
a reflexão do impacto da atividade física para a pessoa com
deficiência física, visto que os entrevistados demonstraram
melhor satisfação com relação ao seu corpo do que os
apresentados na literatura científica da atualidade.
Enfatizando assim a importância da pratica de atividade física
no sentimento de satisfação em relação ao corpo.

Na terceira pergunta "Você tem estado preocupado com
sua forma física? Obtivemos 25% de resposta para às vezes,
25% para muito frequentemente, 25% para sempre e somente
12,5% responderam que raramente e 12,5% para nunca.
Morgado e Ferreira (2009) afirmam que a discrepância entre
o corpo atual e o ideal é medida pela insatisfação corporal.
Por conseguinte, quanto mais distante o corpo ideal estiver
do real, mais insatisfeito o indivíduo se encontra com seu
corpo e, quanto mais próximo, menor o nível de insatisfação,
sendo que através da prática de atividade física esta
disparidade tende a diminuir.

Na quarta pergunta, você gostaria de ter a aparência
diferente da que tem? 50% dos entrevistados responderam
que sempre, 25% muito frequentemente e 25% às vezes,
nenhum dos sujeitos desta pesquisa respondeu nunca e
raramente. Dessa forma ressaltamos a forma como o corpo
da pessoa com deficiência física foge ao contexto ideal
corporal, socialmente determinado. Nesse sentido, Silva
(2001) fala da importância de outro eixo civilizatório, inclusive
para que se possa ter outra expectativa de corpo.

Percebe-se que ao analisar a quinta pergunta: "Você tem
confiança em seu corpo? 75% dos pesquisados
responderam sempre e 25% responderam às vezes. Mais uma
vez a atividade física atuou satisfatoriamente em relação às
pessoas sedentárias, visto que na literatura científica é
encontrado um valor significativo de desconfiança em
relação ao seu corpo para este grupo.

Campana (2007) usa o termo imagem corporal negativa
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para conceituar as pessoas com deficiência que não acreditam
em seus corpos se escondendo, se checando evitando
situações de relações sociais, o que pode ser modificado
com a inserção da prática da atividade física na vida dessas
pessoas.

Na sexta pergunta: Você já teve vergonha do seu corpo?
Apesar de alguns dos entrevistados responderem que nunca
sentiram vergonha do seu corpo (12%), a maioria dos
entrevistados (26%) assumiu que sempre tem vergonha do
seu corpo e 25% disseram que às vezes, 25% afirmam que
muito frequente e apenas 12% responderam que raramente
tem vergonha de seu corpo. Neste pensamento, o corpo
tornou-se um símbolo de status na sociedade, onde é mais
valorizado aquele inserido nos padrões impostos. Portanto,
o indivíduo é visto através de uma lente cultural, onde há
uma idealização da imagem corporal como padrão que deverá
ser seguido.

Na sétima pergunta você já se sentiu tão mal a respeito
de seu corpo que chegou a chorar? 37% responderam que
nunca choraram, mas 25% responderam que choram muito
frequentemente. Nas outras respostas que seriam raramente
e às vezes obteve-se o percentual de 6% cada e 26%
responderam que choram raramente. Consequentemente
essas respostas nos mostram um sentimento único, sendo
que o choro pode representar a insatisfação corporal, o
preconceito sofrido, bem como as frustrações de não ser
uma pessoa com o corpo "perfeito".

A imagem corporal não é uma soma das crenças, emoções,
experiências sociais e fisiológicas do corpo. É singular, tanto
no entendimento que pertence apenas aquele sujeito, mas
também que pertence apenas àquele momento (Campana,
2007).

Ao analisar a oitava pergunta, você evita usar algumas
roupas em razão da sua deficiência física? 50% dos
entrevistados ficaram divididos entre os que responderam
muito frequente e sempre, os outros 50% dos entrevistados
ficaram divididos igualmente entre nunca, raramente e às
vezes. Percebe-se que a maioria dos participantes, escondem
sua deficiência, corroborando com os dados obtidos nas
perguntas 6 e 7 sobre a vergonha do corpo e o choro devido
a deficiência. Para Campana (2007) é impreciso o julgamento
da forma do corpo, formando uma impressão errado de seu
corpo real, o que seria uma distorção corporal. A insatisfação
comprovada nessas perguntas submete a um desconsolo
que a pessoa com deficiência sente em relação ao seu próprio
corpo.

Quando se trata da prática da atividade física, a nona
pergunta, você considera que a prática da atividade física
melhora a sua aparência física? 75% dos participantes
responderam sempre, 25% responderam muito freqüentes,
sendo que não foi relatada nenhuma resposta para as opções
raramente, frequentemente e nunca. Segundo Tavares (2007),
a educação física pode ser uma das possibilidades para o
desenvolvimento pleno da imagem corporal. Ela pode ser
enfatizada por meio do lazer, do jogo, da dança, da recreação,
das artes corporais em geral, bem como pelo exercício da
descoberta e busca de aceitação e superação de limites.

Considerações Finais

De acordo com os relatos dos sujeitos participantes
observou-se que a prática de atividade física exerce
considerável influência sobre a relação destes para com seu
corpo. Sendo assim, podemos considerar a educação física
como uma possibilidade de estimulo a formação de uma
melhor satisfação corporal, favorecendo os sentimentos de
autoaceitação e autoconfiança e aumentando as
possibilidades de construir uma imagem corporal positiva.

Entretanto, algumas limitações merecem destaque. A
principal delas é que são necessários estudos com amostras
maiores e que utilizem instrumentos validados para esta
população. Neste sentido, Campana (2007) destaca que
nenhum dos instrumentos disponíveis para os
pesquisadores brasileiros permite avaliar a satisfação com a
imagem corporal das pessoas com deficiência física.

A atividade física aparece neste trabalho como um
importante elemento facilitador nas relações saudáveis das
pessoas com deficiência física. Este é um dado relevante
neste estudo e pode fomentar entre os profissionais de
educação física a convicção de que a prática de atividade
física além de trazer benefícios físicos para a saúde dessas
pessoas é um elemento facilitador das relações sociais
saudáveis.

Os resultados demonstraram que o exercício físico remete
às pessoas com deficiência física a sensações além da
capacidade sensitiva de cada indivíduo, permitindo que o
sujeito conheça profundamente seu próprio corpo,
sensibilizando-o cada vez mais na singularidade de suas
sensações e permitindo maior estruturação de sua imagem
corporal.

Sugerimos, portanto, maiores discussões sobre a imagem
corporal das pessoas com deficiência física, principalmente
por parte dos profissionais de educação física, para que
possam atuar positivamente para a inserção das pessoas
com deficiência na prática da atividade física, propondo
através de sua atuação, melhoras na imagem corporal desses
indivíduos.
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Caderno do Professor: Subsídios para a Inclusão
na Educação Física Escolar?

Melina Radaelli Gatti
Mey de Abreu van Munster

Universidade Federal de São Carlos

Resumo—A Proposta Curricular do Estado de São Paulo criou uma base curricular comum para toda a rede de
ensino estadual. Foi elaborado o Caderno do Professor cuja finalidade é orientar e subsidiar os conteúdos,
habilidades e competências ao longo dos diferentes níveis de ensino a serem trabalhados. O objetivo deste estudo
foi analisar as propostas curriculares presentes no material correspondente à área de educação física, verificando
a existência ou não de subsídios para a inclusão de alunos com deficiência nos níveis de ensino fundamental e
médio. Metodologicamente foi realizada uma pesquisa documental, com base no material correspondente a disciplina
educação física referente ao ano de 2009. Por meio de análise de conteúdo verificou-se que o Caderno do Professor
não fornece subsídios suficientes para engendrar as mudanças necessárias ao processo de inclusão de pessoas
com deficiências nas aulas de educação física das escolas estaduais.

Palavras-chaves: Caderno do Professor; educação inclusiva; educação física escolar.

Abstract—“Teacher's book: Guidelines for inclusion in School Physical Education?” The curriculum proposal for
the State of São Paulo has established a common curriculum base for the whole state education school network. It
was developed the Teacher's Book to guide and support the content, skills and competencies throughout the
different levels of education to be developed. The aim of this study was to analyze the curriculum proposals
present in the material regarding to the physical education area checking whether exist or not the support for an
inclusion of students with disability in elementary and high school levels of education. The methodology considered
in this study was a documentary research based on the material for the physical education course for the year 2009.
Through content analysis it was found that the Teacher's Book does not provide enough subsidies to engender
the necessary changes to the inclusion process of people with disabilities in physical education classes in state
schools.

Keywords: Teacher's Book; inclusive education; school physical education.

Introdução

O tema deste trabalho é a analise do documento Caderno
do Professor e utilização do mesmo como possibilidades e
limitações para a inclusão de alunos com alguma deficiência
nas aulas de educação física escolar.

Com base no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) (Brasil, 2000), 14,5% da população total brasileira têm
algum tipo de incapacidade ou deficiência.  Foram
consideradas incapacidade ou deficiência as condições de
pessoas com ao menos alguma dificuldade de enxergar, ouvir,
locomover-se ou alguma deficiência física ou intelectual.  No
Estado de São Paulo localiza-se 11,35% desse total de
pessoas com deficiência, sendo o Estado com menor
quantidade de deficientes a partir dos micros dados do Censo
Demográfico do IBGE (Brasil, 2000).

Segundo os dados do IBGE (Brasil, 2000), pode-se
observar que o percentual de crianças de sete a quatorze
anos sem acesso à escola era de 5,5% em todo o Brasil,
porém se considerar apenas as crianças que possuem alguma
deficiência desta mesma faixa etária, a porcentagem é de

11,4%, o que corresponde a 179 mil crianças brasileiras que
não estavam frequentando a escola.

A Declaração de Salamanca de junho de 1994, organizada
na Espanha, assegura políticas e práticas na área de educação
para pessoas com necessidades educacionais especiais:

... reafirmamos o nosso compromisso para com a
Educação para Todos, reconhecendo a necessidade
e urgência do providenciamento de educação para
as crianças, jovens e adultos com necessidades
educacionais especiais dentro do sistema regular de
ensino e re-endossamos a Estrutura de Ação em
Educação Especial,... (Brasil, 1994, p.1)1

Assim, esta declaração foi de extrema importância e um
marco para assegurar os direitos educacionais de pessoas

1 "O termo necessidades educacionais especiais refere-se a todas aquelas
crianças ou jovens cuja as necessidades educacionais se originam em
função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem". (Brasil, 1994,
p.3).
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com deficiência e assegurar que todos têm os mesmos
direitos, ajudando a combater o preconceito e criando
atitudes informadas e positivas.

Segundo Stainback e Stainback (1990), a principal
finalidade do ensino inclusivo é servir adequadamente a
todos os alunos.

No contexto mundial, a inclusão é definida como a
construção de um processo bilateral que por meio dele as
pessoas excluídas e a sociedade buscam conjuntamente fazer
a equiparação de oportunidades para todos ser efetiva,
construindo uma democracia que possibilite todas as
pessoas obterem sua cidadania, havendo respeito à
diversidade, aceitação e reconhecimento político das
diferenças (Mendes, 2006).

Portanto, todas as crianças e adolescentes têm que estar
bem, aprendendo e interagindo com o ambiente ao seu redor
para estar incluído na sociedade e, consequentemente, a
insti tuição escolar estará exercendo sua função
integralmente.

A educação física escolar está em um momento de
transição. Não é mais voltada para a saúde e para o físico e
está no final da concepção esportivista iniciando um período
de adequação a proposta da insti tuição escolar e
constituindo uma grade curricular para sua disciplina que é
voltada para o aprendizado e autonomia do aluno (Betti e
Zuliani, 2002).

Por isso é fundamental para o desenvolvimento do aluno,
pois traz conteúdos da cultura corporal de movimento,
convívio em grupo, aprender respeitar e lidar com as suas
limitações e com a de outras pessoas em momentos diversos,
entre outros.

Com base na Proposta Curricular do Estado de São Paulo
(São Paulo, 2008), a grade curricular para as disciplinas,
inclusive para a educação física, nunca tiveram um modelo
definido e padronizado anteriormente.

O Caderno do Professor é um documento recente,
implantado nas escolas estaduais de São Paulo no ano de
2008, que visa padronizar e organizar o ensino fundamental,
ciclo II e ensino médio, através de conteúdos sistematizados
por bimestre e ano, subsidiando os professores em suas
aulas por meios de conteúdos, habilidades e competências
que o aluno deve aprender a cada bimestre.

Este instrumento tem como finalidade orientar e subsidiar
os professores propondo sequências didáticas e sugestões
de trabalho, como métodos e estratégias, experimentações,
projetos coletivos, atividades extraclasses e estudos
interdisciplinares, divididos em um caderno por bimestre
para cada série.

Assim, surge a questão norteadora deste estudo: Quais
as possibilidades e limitações oferecidas pelo Caderno do
Professor para abordar a inclusão de alunos com deficiências
nas aulas de educação física escolar?

O objetivo geral deste estudo é analisar a proposta
curricular presente no Caderno do Professor, na disciplina
de educação física, verificando se tal documento oferece
subsídios para a inclusão de alunos no ensino fundamental,
ciclo II e no ensino médio.

Método

Do ponto de vista metodológico, foi empregada uma
pesquisa documental (Marconi & Lakatos, 1990). Este estudo
este foi de cunho qualitativo e baseou-se em fontes
secundárias, tais como documentos oficiais, pois constituem
uma fonte mais fidedigna de dados, como teses, dissertações,
livros, artigos, e dados estatísticos.

A forma de tratamento dos dados coletados foi baseada
em análise de conteúdo, utilizando a técnica de análise
temática. Esse tratamento dos dados é uma técnica de análise
de comunicação que tem por finalidade obter indicadores
por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos com
relação aos conteúdos analisados (Bardin; conforme citado
por Minayo, 1992).

Resultados

Foi realizado um levantamento de todo o material
estudado "Caderno do Professor" da disciplina educação
física do ano de 2009. Em seguida foi feito uma análise de
todo o conteúdo desse material, visando saber em quais
momentos aborda ou oferece subsídio para trabalhar a
inclusão de alunos com deficiência nas aulas de educação
física.

Com base na Proposta Curricular (São Paulo, 2008), para
o ingresso na 5ª série/6º ano, espera-se para a disciplina
educação física que os alunos tenham as vivências do "se-
movimentar", ou seja, a criança deve ser compreendida como
sujeito livre e autônomo, ser vista como suas experiências
determinadas de forma específica e biográfica, que está
inserida em um contexto sociocultura (Baecker; conforme
citado por Basei, 2008).

Especificamente na 7ª série/8º ano e 8ª série/9º ano ocorre
o amadurecimento das capacidades de abstração e reflexão
(São Paulo, 2008), o que permite avançar no processo de
contextualização e fundamentação dos conteúdos da
educação física. Assim fazendo com que ocorra uma reflexão
do "se-movimentar" em comparação com novos conteúdos
aprendidos.

A educação física para o ensino médio (São Paulo, 2008),
visa a cultura juvenil ,  isto é,  deve-se ressaltar as
possibilidades do "se-movimentar" abrangendo outras
dimensões mais próximas da vida cotidiana/realidade dos
alunos. Produzindo uma educação física engajada, tornando-
a mais atrativa e interessante para os alunos, fazendo-os
desenvolver outras dimensões além da escola e obterem a
autonomia.

No material do ensino fundamental, ciclo II, são
abordados os seguintes conteúdos: esporte, luta, dança,
ginástica, jogo e organismo humano, movimento e saúde.
Assim, com as análises, foi observado que a quantidade de
aulas sugeridas para a distribuição e trabalho de cada
conteúdo, o esporte teve a maior quantidade sendo 125
aulas2, e o segundo teve apenas 41, como podemos ser
observado na Figura 1.
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Esse destaque para o esporte tanto com relação à
quantidade de vezes que esse conteúdo é abordado assim
como a quantidade de aulas que é dedicada para esse trabalho
pode ser justificado devido as décadas de 60 e 70, nas quais
a educação física escolar foi confundida com o esporte de
maneira equivocada atendendo a interesses políticos que
visavam se beneficiar desta condição, e assim, o esporte foi
desenvolvido de maneira tecnicista (Bracht, 2000).

No ensino médio, podemos observar a quantidade de
novos conteúdos a serem analisados, o que é justificado
por realizar a associação dos eixos temáticos aos eixos de
conteúdos. Abrangendo outras dimensões mais próximas
da vida cotidiana/realidade desses alunos e ressaltando as
possibilidades do se-movimentar, para as aulas de educação
física ficarem mais atrativas e interessantes (São Paulo, 2008).

O assunto que é mais abordado é corpo, saúde e beleza
que é sugerido em 55 aulas para serem trabalhadas, seguido
pelos esportes que é destinado 41 aulas. Isso mostra a
importância e a presença desses assuntos na vida dos
adolescentes (Figura 2).

2 O cálculo de aulas foi feito pela média aproximada de mínimo de aulas
sugeridas e o máximo de aulas sugeridas no material analisado,
totalizando 16 por bimestre.

Foi observado que na 6ª série/ 7º ano, o tema 2:
"Organismo humano, movimento e saúde: capacidades físicas
e aplicações no basquetebol" é o único conteúdo que citou
o basquete em cadeiras de roda nesse nível de ensino. E no
2º ano do ensino médio, o tema 3: "Contemporaneidade:
corpo, cultura de movimento e pessoas com deficiência",
aborda a questão de pessoas com deficiência e é proposto
uma vivência.

A análise documental do material Caderno do Professor
teve como finalidade realizar um levantamento quantitativo
dos conteúdos e das aulas propostas para cada conteúdo a
ser trabalhado que aparecia no ensino fundamental, ciclo II,
e no ensino médio e compará-los.
Com o levantamento desses dados presentes no material
Caderno do Professor e analisando, foi possível observar
que assuntos que abordam diretamente a questão de
pessoas com deficiência ocorrem em poucos momentos como
citado acima.

Com relação aos conteúdos, esse assunto aparece em
apenas dois deles, sendo o total de dez conteúdos (que são:
esporte; luta; atividade rítmica; ginástica; jogo; corpo, saúde,
beleza; contemporaneidade; mídias; lazer e trabalho; e
organismo humano, movimento e saúde). E apenas em um
desses conteúdos (contemporaneidade) é abordado
especificamente o assunto relacionado a pessoas com
deficiência, no outro conteúdo (organismo humano,
movimento e saúde) é apenas citado brevemente. Assim, o
número de aulas que é trabalhado esse assunto é apenas
quatro no total de 448.

Discussão

Tendo como base a Proposta Curricular (São Paulo, 2008)
esse tema, como foi dito acima, é abordado no conteúdo
"contemporaneidade", pois nessa fase espera-se que os
alunos sejam capazes de perceber a importância do corpo,
entender as expressões e seus valores tanto das expressões
corporais em si como os significados expressos por elas.
Dessa maneira, os alunos deverão reconhecer as diferenças
para assim evitar situações de preconceito e discriminação
além de trabalhar atitudes e percepções positivas com relação
às diferenças corporais.

De acordo com o apresentado neste material, ao trabalhar
esse assunto, acredita-se:

Nessa perspectiva, levantar questões relacionadas
a pessoas com deficiência é crucial, na medida em
que houve uma valorização das políticas de
inclusão. Particularmente nas aulas de educação
física é importante que os jovens percebam que o
jogo, o esporte, a ginástica, as lutas e a atividade
rítmica podem ser praticados pelos alunos com
deficiência,  mediante algumas adaptações,
possibilitando assim a união e a aproximação de
pessoas com diferentes característ icas e
necessidades,  em vez de gerar reações
preconceituosas (Brasil, 2009, p. 32).
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Mesmo com o material sendo claro na sua organização, esse
conteúdo poderia também ser acrescentado como esporte,
pois como o próprio cita, há campeonatos importantes
relacionados a essas práticas.

E como foi levantado, o conteúdo esporte é o mais
desenvolvido e possui mais aulas para ser trabalhado.

O assunto relacionado à pessoas com deficiência também
é brevemente citado no ensino fundamental, ciclo II na 6ª
série/ 7º ano, volume 2, tema 2: "Organismo humano,
movimento e saúde: capacidades físicas e aplicações no
basquetebol", ao apenas mencionar a existência do basquete
em cadeira de rodas.

Nesse tema em que é citado, encontra-se dentro do
conteúdo "Organismo humano, movimento e saúde", e não
no conteúdo de esporte novamente.

Nos demais conteúdos, não foi possível observar mais
nenhuma referência às práticas da educação física adaptada
para pessoas com algum tipo de deficiência. No conteúdo
como um todo também não foi observado sugestões de
adaptação e auxílio para esse trabalho sem ser no tema que
aborda esta questão.

Assim, o material analisado poderia oferecer subsídios
para os professores, como por exemplo: ter sugestão de
filmes relacionados a prática de exercícios físicos realizados
por pessoas com deficiência ou que abordem a questão de
pessoas com deficiência; dicas de cada deficiência e como
trabalhá-las ou como lidar com esses alunos no final de cada
caderno; na abordagem dos esportes, como por exemplo, o
vôlei, ter uma aula falando/vivenciando o vôlei sentado,
assim como no basquete, atletismo e outras modalidades;
entre outras sugestões que facilitariam o trabalho do
profissional.

Essas sugestões não são para evitar o trabalho do
professor de pesquisar cada caso, montar suas aulas, e
adaptá-las. Mas trazer um subsídio inicial para nortear este
trabalho e garantir a inclusão de pessoas com deficiência.

Conclusão

O presente estudo conclui que, com relação ao material
Caderno do Professor,  a ideia da sistematização e
padronização dos conteúdos é uma boa proposta, uma vez
que possibilita a diversos alunos de regiões distintas as
mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento
motor deixando a critério do professor como realizar esse
trabalho e tendo flexibilidade e opções dentro da
padronização dos conteúdos.

Concluiu-se que este material não oferece subsídios para
os professores trabalharem diante a inclusão de alunos com
deficiência, pois é um assunto pouco mencionado no material,
com poucas sugestões de trabalho e adaptações para essa
população, e quando mencionado diretamente com sugestão
de trabalho é apenas no ensino médio, não tendo um preparo
nos anos anteriores.

Com isso, a proposta deveria ser mais efetiva na parte de
oferecer cursos, educação continuada, preparação desses
professores (principalmente os que estão a mais tempo

atuando), fazer um material mais explicativo, com mais
sugestões, dicas e informações e ser sempre atualizado, pois
a ultima vez que isso ocorreu foi em 2009 e tem conteúdos
que estão desatualizados, como por exemplo, o hip-hop que
não está na realidade de muitos alunos.

Portanto, a inclusão de alunos com deficiências nas
escolas estaduais em salas regulares está assegurada por
lei, mas não há um suporte para os profissionais que estão
lidando diretamente com esse assunto que é recente, e este
documento analisado poderia oferecer mais embasamento,
alternativas e informação para a atuação e promoção da
inclusão.
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Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq:
Análise da Produção Científica em
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Resumo—A pouca interlocução entre os grupos de pesquisa no Brasil tem desencadeado lacunas e sobreposições
de estudos na área de atividade física adaptada (AFA), conduzindo à necessidade de mapear a produção científica
nacional. O objetivo desse artigo foi analisar a produção científica dos grupos de estudos em AFA vinculados ao
Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Foi desenvolvida uma pesquisa documental cuja análise dos dados foi
baseada em estatística descritiva e análise de conteúdo. Foram identificados 23 grupos distribuídos em todas as
regiões do país, sendo a maior concentração na região Sudeste. A maioria desenvolve estudos nas áreas das
"ciências do exercício" e do "desenvolvimento humano". Nos últimos anos verificou-se uma descontinuidade na
publicação de artigos nacionais e internacionais, indicando a inconstância da AFA enquanto área do conhecimento.
Torna-se necessário desenvolver estratégias de fomento a produção científica e promover maior intercâmbio entre
os pesquisadores atuantes neste eixo temático.

Palavras-chaves: Atividade física adaptada; grupos de pesquisa; produção científica.

Abstract—“CNPq's directory research groups: analysis of scientific production in adapted physical activity.”
There is not much a dialogue between the research groups in Brazil, so this situation has brought gaps and
overlaps of studies in the area of adapted physical activity (APA). Then it shows the importance to map the
national scientific production. The aim of this paper was to analyze scientific studies in APA groups linked to the
CNPq's Directory of Research Groups. A research carried out on documents was developed and the data analysis
was based on descriptive statistics and content analysis. Twenty three groups were identified which are distributed
in all regions of the country, being the largest concentration in the Southeast. Most of the groups develop studies
in the areas of "exercise science" and "human development". Recently, there has been a discontinuity in the
publication of national and international articles, indicating the inconsistency of the APA as a field of knowledge.
It is necessary to develop strategies to promote the production and scientific exchange among researchers working
in this thematic area.

Key words: Adapted physical activity; research groups; scientific production.

Introdução

Embora as agências de fomento à pesquisa lancem mão
de políticas de incentivo à produção do conhecimento nas
mais diferentes áreas, observa-se a existência de lacunas e
sobreposição de estudos relacionados à atividade física
adaptada, o que conduz à necessidade de um mapeamento
da produção científica nesse campo.

A produção do conhecimento, por meio da pesquisa,
vem sendo desenvolvida por equipes de pesquisadores que
possuem titulação acadêmica (doutor, mestre, especialista)
ou que encontram-se em processo de formação, sendo
denominada de grupos de pesquisa (Erdmann & Lanzoni,
2008). Sendo assim, ao refletir sobre o percurso/trajeto da
investigação científica no âmbito da atividade física
adaptada (AFA), surgiu o interesse em analisar a produção
científica dos grupos de pesquisa vinculados ao Diretório

dos Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq,
Os grupos de pesquisa em atividade física adaptada

(AFA) proporcionam um suporte necessário aos graduandos
e pós-graduandos para potencializar a qualidade de sua
formação profissional, além de contribuir para a produção
científica do conhecimento, formação de recursos humanos
em pesquisa e o crescimento quali e quantitativo das
publicações (Erdmann & Lanzoni, 2008).

Atualmente, considera-se que a AFA é uma subárea da
educação física cuja finalidade seria o estudo e a intervenção
profissional acerca das pessoas com deficiência no universo
da cultura corporal de movimento (Pedrinelli & Verenguer,
2008).

No Brasil, a partir da década de 80 e 90, a AFA passou
por um período de discussão acadêmica e profissional
promovendo reflexões sobre sua identidade. Por meio desses
estudos identificaram poucos profissionais da educação
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física atuantes na área da educação especial (Pedrinelli &
Verenguer, 2008). Assim, para atender às demandas da
sociedade, iniciaram-se as primeiras ações investigativas que
visavam à construção do conhecimento, dentre elas, a
participação em encontros com o intuito de discutir a
preparação de recursos humanos e a prática pedagógica
(Silva, Neto & Brigo, 2009).

Em 1991, surgiu na UNICAMP o primeiro grupo de
pesquisa com enfoque nesta temática específica: o
GEPEAMA (Grupo de Estudos e Pesquisa em Atividade
Motora Adaptada), vinculado ao DGP (CNPq, 2012). Ao longo
da década de 90 e na primeira década do século 21, foram
formados novos grupos de pesquisa concernentes à AFA.
Pode-se perceber então, um crescimento no número de
pesquisadores, o que provavelmente, promoveu um aumento
na produção do conhecimento acerca dessa temática. Tal
evento demonstrou ser importante para as demandas da
sociedade, devido ao processo de inclusão e à preocupação
com a saúde da pessoa com deficiência estar em evidência.

Com o foco no crescimento da produção científica em
AFA, ressalta-se a importância das informações contidas
no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq.
Pois este é um instrumento confiável e fornece dados
detalhados sobre a produção das pesquisas existentes no
país, podendo ser capaz de responder os questionamentos
desse estudo.

Para desenvolver tal pesquisa surgiram os seguintes
questionamentos: Quantos são os grupos de pesquisa na
área de AFA existentes no Brasil? Quais as respectivas linhas
de pesquisa? Onde estão concentrados os grupos de
estudos na área de AFA? Tais questões surgiram a partir do
interesse em conhecer os trabalhos desenvolvidos em cada
região do país e partilhar o conhecimento e experiências na
área, considerando os grupos de estudos e de pesquisas
das instituições de ensino superior do Brasil credenciadas
ao CNPq.

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo primário
analisar a produção científica dos grupos de pesquisa em
AFA vinculados ao Diretório dos Grupos de Pesquisa no
Brasil. Como objetivos secundários destacam-se: 1)
identificar as principais linhas de pesquisas em AFA; 2)
verificar a distribuição geográfica desses grupos pelas
regiões do Brasil.

Método

O presente estudo, de cunho quanti-qualitativo,
caracteriza-se como uma pesquisa documental, pois serão
utilizados documentos oficiais, de alcance nacional, os quais
possuem dados fidedignos (Marconi & Lakatos, 2008). Os
documentos selecionados foram provenientes da página do
Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, disponível em
<http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/>, presente na
Plataforma Lattes <http://lattes.cnpq.br/>, vinculada ao sitio
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) < http://www.cnpq.br/>.

A pesquisa foi realizada com base nas informações de

domínio público disponibilizadas pelo DGP. Este é um proje-
to desenvolvido pelo CNPq desde 1992 e utilizado por mui-
tos pesquisadores. Sua finalidade é compartilhar e construir
saberes com o propósito de transformar a realidade por meio
da articulação científica, tecnológica e de extensão. Neste
local podem ser encontrados dados referentes aos grupos
de pesquisa em andamento no Brasil, bem como seus líderes,
pesquisadores, estudantes, instituições participantes, ano
de formação, linhas de pesquisa e produção científica. Tais
grupos de pesquisa localizam-se em universidades,
instituições de ensino superior, institutos de pesquisa
científica, institutos tecnológicos e laboratórios de pesquisa,
sendo estes privados ou públicos. Estas instituições são
autorizadas/credenciadas pelo CNPq.

É importante ressaltar que as informações contidas nos
Diretórios dos Grupos de Pesquisa no Brasil, bem como as
da Plataforma Lattes, são de domínio público, podendo tais
informações serem utilizadas para fins acadêmicos e
científicos.

A coleta de dados foi realizada em 16/07/2012 e seguiram
as seguintes etapas:

a) acesso à Base Textual do DGP, em que disponibilizava
informações do Censo de 2010, realizado pelo próprio
Diretório. Para a realização da consulta aos grupos, foram
selecionados os itens "nome do grupo", "nome da linha de
pesquisa" e "palavra-chave da linha de pesquisa". Os
descritores utilizados para a busca foram: atividade motora
adaptada; atividade física adaptada; educação física
adaptada; atividade física e inclusão; atividade motora e
inclusão; educação física e inclusão; atividade física e
deficiência; atividade motora e deficiência; educação física
e deficiência; atividade física inclusiva; atividade motora
inclusiva; educação física inclusiva. Foi utilizada essa
variabilidade de descritores devido ao fato de cada
pesquisador adotar termos diferentes para designar a área
da AFA. A partir desse levantamento inicial foram coletados
dados e informações referentes ao nome do grupo, líderes,
ano de formação, instituição, região e estado, nome e
objetivos das linhas de pesquisa, área de predominância,
produção bibliográfica referente à publicação de artigos
nacionais e internacionais, livros e capítulos de livros;

b) consulta dos grupos na base corrente do DGP,
utilizando-se os mesmos descritores. Tal consulta foi
realizada na base corrente com a finalidade de verificar se
novos grupos foram credenciados ao CNPq, após o ano de
2010.

c) tabulação dos dados para visualizar as informações
obtidas por meio da base textual do DGP.

Os dados obtidos foram analisados de forma quantitativa
e qualitativa. Para a análise quantitativa, foi realizado
tratamento estatístico, em que os dados numéricos foram
transformados em porcentagens. Quanto à análise
qualitativa, foi utilizado o estudo de Triviños (1987). O autor
assiná-la três etapas básicas: a pré-análise — composta pela
organização do material e a leitura flutuante; descrição
analítica — orientada pelas hipóteses e referências teóricas,
realizando a codificação, classificação e a categorização dos
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dados; e a interpretação inferencial — momento que estabe-
lece relações e conexões das ideias.

Resultados e Discussão

Com os dados coletados no Diretório dos Grupos de
Pesquisa no Brasil, pode-se constatar a existência de 26
grupos que estudam e desenvolvem pesquisa acerca do eixo
temático atividade física adaptada.
A grande área predominante do conhecimento com o maior
número de grupos de pesquisa corresponde às ciências da
saúde, em sequência, com poucos grupos as ciências
humanas, seguida das ciências exatas, conforme mostrado
na Tabela 1.

Tabela 1- Distribuição dos grupos de pesquisa segundo a
grande área do conhecimento.

        Grande área Grupos de pesquisa

N %

Ciências da Saúde 19 73
Ciências Humanas 6 23
Ciências Exatas 1 4

Total 26 100

Fonte: CNPq - Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, 2010.

Ao preencher os formulários de coleta de dados do DGP,
o líder do grupo indica uma grande área predominante de
atuação e uma área predominante dentro desta, com a
finalidade de definir a posição do grupo na árvore do
conhecimento (Prado & Sayd, 2004). As áreas predominantes
dentro das ciências da saúde são educação física (18) e
morfologia (1); das ciências humanas encontra-se a educação
(6); e nas ciências exatas, a ciência da computação (1). Há
predominância das ciências da saúde (73%) e da educação
física entre os grupos que se dedicam à temática AFA.

Identifica-se a presença de grupos com linhas de pesquisa
referentes à AFA em todas as grandes áreas citadas. No
entanto, três dos grupos encontrados pela busca, dois das
ciências humanas e um das ciências da saúde, não
estabeleciam uma linha de pesquisa com o objetivo centrado
na temática em questão. Devido a esse fator, os grupos
referidos não foram analisados e nem contabilizados na
análise dos dados. Porém não é descartada a possibilidade
desses grupos desenvolverem pesquisas acerca do eixo
temático AFA.

Evolução dos grupos de pesquisa em AFA

O primeiro grupo de pesquisa com a temática em AFA no
Brasil foi criado em 1991, na UNICAMP. A partir do ano de
2000, houve significativo aumento dos grupos. Os anos de
2007 e 2010 demonstram uma quantidade importante sobre a
formação desses grupos de pesquisa (Figura 1).

Com base no Censo de 2010 do DGP, existe no Brasil,
desde 1991 a 2010, um total de 23 grupos de pesquisa que
desenvolvem a temática AFA. Entretanto, pela base corren-
te, a qual disponibiliza informações sobre a formação de gru-
pos recentes, verifica-se que três grupos foram formados
em 2011 e um em 2012. Contudo, estes quatro grupos não
foram analisados, pois a base corrente não disponibiliza
dados referentes à produção científica. De qualquer forma,
tal fato reforça a afirmação sobre o crescimento contínuo da
formação dos grupos de pesquisa em AFA.

A crescente formação dos grupos viabiliza o investimento
de instituições de fomento que se preocupam e financiam a
formação de recursos humanos, mais especificamente na área
da pesquisa científica e tecnológica. Segundo dados do CNPq
(2012), o valor investido e o número de bolsas de fomento à
pesquisa cresceram significativamente nos últimos dez anos.
Isso vai ao encontro da finalidade do CNPq, que permeia a
promoção e o estímulo da investigação científica e
tecnológica, utilizando recursos humanos para pesquisa e
para a formação de pesquisadores e técnicos.

Dos vinte e três grupos selecionados, 52% concentram-
se em instituições de ensino superior de caráter federal, com
um menor percentual em instituições estaduais (30%) e
particulares (4%) (Figura 2). A predominância no âmbito
federal pode ser explicada devido aos investimentos
destinados a essas instituições. De acordo com Fagundes,
Cavalcante e Ramacciotti (2005), os recursos federais, em
sua maioria são alocados para atividades de ciência e
tecnologia, que representam a principal parcela dos
investimentos totais no país.

Ao considerar a distribuição geográfica, observa-se que
até o ano de 2010, 57% dos grupos de pesquisa existentes
estava localizado na região Sudeste. Destacam-se os estados
de São Paulo (26%) e Minas Gerais (22%) (Figura 3). Esses
números corroboram com os resultados obtidos em
pesquisas sobre variados temas, que discutem o fato da
região sudeste concentrar o maior número de grupos (Duca,
Garcia, Silva & Nascimento, 2011; Fernandes & Junior, 2008;
Prado & Sayd, 2004; Fagundes et al., 2005). Tais estudos

Figura 1. Evolução dos grupos de pesquisa que desenvolvem
estudos acerca do eixo temático atividade física adaptada.
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apontam a existência de um desnível científico e tecnológico
entre as macrorregiões brasileiras, onde os recursos e as
oportunidades concentram-se na região Sudeste do país.
Os indicadores econômicos e os números elevados de cursos
de graduação nessa região contribuem para tal fato.

Embora a concentração dos grupos esteja no Sudeste,
houve uma evolução importante na região Nordeste (17%) e
Sul (18%). As regiões Norte (4%) e Centro-oeste (4%)
apresentam um discreto percentual no aumento dos grupos
de pesquisa. Mesmo com as políticas das agências de
fomento (CNPq e Capes) para minimizar as distorções
regionais e favorecer a ampliação de cursos de graduação e
produção de conhecimento, ainda observa-se que a maioria
dos grupos de pesquisa em AFA continua concentrada na
região sudeste, como consequência da desigualdade de
acesso à produção do conhecimento nas demais regiões.

Integrantes dos grupos de pesquisa

Os grupos de pesquisa do DGP são compostos por um
ou mais líderes, que possuem titulação de mestre ou doutor.

Figura 2. Percentual das instituições referente ao caráter federal,
estadual ou particular.

Figura 3. Distribuição geográfica dos grupos de pesquisa no Brasil.

Estes são responsáveis por alimentar as informações gerais
do grupo, os objetivos, as linhas de pesquisa e a participa-
ção de outros pesquisadores e estudantes. Os pesquisado-
res referem-se aos graduados, especialistas, mestres e dou-
tores. Já os estudantes, são aqueles que estão matriculados
em algum curso de graduação ou pós-graduação (especiali-
zação/mestrado/doutorado).

Do total de grupos encontrados nessa pesquisa, existem
115 pesquisadores e 184 estudantes. Ressalta-se que do total
de pesquisadores, 36 são os líderes desses grupos. Com
base na Figura 4, pode-se observar a distribuição geográfica
de pesquisadores e estudantes entre as universidades e
verificar que esta não é homogênea.

A concentração de pesquisadores e estudantes está na
região Sudeste (50% e 65% respectivamente), seguido pela
região Centro-oeste e Sul. As regiões Norte e Nordeste
apresentam a menor porcentagem. Tais resultados são
reflexos do número excessivo de instituições de ensino
superior, além de maiores possibilidades de recursos e
oportunidades frente à pesquisa (Duca, et al., 2011;
Fernandes & Junior, 2008).

Verifica-se a existência de um número importante referente
à participação de estudantes nos grupos. Tal fato pode ser
efeito de uma possível preocupação dos líderes em envolver
esses estudantes em atividades de pesquisa, com a finalidade
de proporcionar a experiência profissional, visando a
produção de conhecimento e uma formação de qualidade
para a área acadêmica e para a pesquisa. Além disso, há
também o crescente investimento no número de bolsas de
iniciação cientifica pelas instituições de fomento à pesquisa,
que possuem o objetivo de formar recursos humanos e novos
pesquisadores (CNPq, 2012).

A maioria dos líderes possui titulação de doutor (72%),
sendo uma pequena parcela representada por mestres (20%)
e pós-doutores (8%). Com base no Currículo Lattes de cada
líder, verifica-se que 47% deles estão vinculados a programas
de pós-graduação. Desse total, cerca de 60% orientam no
mestrado e doutorado, e os outros 40%, apenas no mestrado.

Figura 4. Distribuição geográfica dos pesquisadores e estudantes
no Brasil.
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Há uma variabilidade referente à área dos programas em que
esses líderes orientam; educação física (53%), educação
(12%), educação especial (12%) e outros (23%) (Figura 5).

Verifica-se que há uma maior concentração na área de
educação física, devido a possibilidade da AFA ser
considerada um dos eixos do conhecimento dessa área.  Os
programas de pós-graduação denominados como "outros"
referem-se à ciência do movimento, ciência da atividade física
e neurociência e comportamento.

Em relação à formação profissional, baseada no Currículo
Lattes, observa-se que 70% dos líderes possuem formação
na área de educação física e os outros 30%, em outras áreas
do conhecimento, como fisioterapia (11%), ciências sociais
(5%), psicologia (3%), educação (3%), medicina (3%), e
ciências da computação (3%).

Os resultados obtidos demonstram a interdisciplinaridade
entre a AFA e demais áreas do conhecimento, além da
Educação Física. Afinal, segundo Mauerberg-de-Castro
(2005), a AFA tem sua finalidade na integração e aplicação
de conhecimentos teóricos e práticos referente às disciplinas
da motricidade humana e das áreas vizinhas. Dessa forma,
torna-se um "corpo de conhecimento cross-interdisciplinar",
composto por uma variedade de áreas com modelos e teorias
que abrangem o ensino e a reabilitação.

Produção de conhecimento em AFA

Analisou-se a produção bibliográfica total (PB) dos
grupos de pesquisa em AFA. O foco das análises permeou
os dados referentes aos artigos nacionais (AN), artigos
internacionais (AI), livros (L) e capítulos de livros (CL),
sendo estes os mais relevantes ao refletir sobre publicações
acerca da produção do conhecimento científico. Segundo
os dados de avaliação do Censo de 2010 do DGP, os
resultados não são satisfatórios, pois a PB apresenta um
decréscimo nesses 4 anos (2007-2010),  com uma
descontinuidade das publicações entre os anos de 2008 e
2009 (Figura 6).

Figura 5. Gráfico referente ao número de líderes que orientam em
programas de pós-graduação por área.

Figura 6. Produção bibliográfica total e os tipos produções (AN,
AI, L, CL) desenvolvidas pelos dos grupos de pesquisa entre os
anos de 2007-2010.

As publicações de artigos nacionais obtiveram uma di-
minuição contínua no período analisado. Quanto à publica-
ção de capítulos de livros, há um aumento até o ano de 2008,
seguida de uma sutil diminuição até 2010. No entanto, esse
decréscimo não é percebido em livros e artigos internacio-
nais, pois demonstram uma constante na publicação. Porém,
quando comparado aos artigos nacionais e capítulos de li-
vros, apresentam-se em uma escala menor.

A descontinuidade da produção científica nos últimos
anos pode ser o reflexo de rigorosas exigências dos
periódicos nacionais, principalmente, internacionais. Há
também o fato da pouca tradição do Brasil nas publicações
no âmbito internacional (Volpato, 2007).

Além disso, pode-se inferir que a contabilização realizada
pelo Censo refere-se a produção científica dos grupos
vinculados aos últimos quatros anos (2007-2010), resultando
em um valor não real. Os dados seriam mais fidedignos se o
Censo contabilizasse as produções desde a formação de cada
grupo, visto que 49% foram formados após o ano de 2007.

Temáticas desenvolvidas pelos grupos de
pesquisa em AFA

Ao analisar a maneira como os grupos de pesquisa
desenvolvem o eixo temático AFA, pode-se verificar a
presença do tema no nome do grupo ou em suas linhas de
pesquisa. Tal fato sugere a existência de abordagens
diferentes, podendo ser direta ou indireta em relação ao tema
estudado. Para análise dessas abordagens, os grupos de
pesquisa foram classificados em: a) Abordagem direta (AFA
como a questão central do grupo), quando a palavra atividade
física adaptada ou similares aparecem no nome do grupo; b)
Abordagem indireta (temas relacionados à AFA e similares
que aparecem nas linhas de pesquisa), quando o grupo
possui vários temas, sendo um ou mais relacionados a  AFA
ou similares.

Baseando-se nos critérios de classificação expostos
acima, foi possível constatar que dos 23 grupos de pesquisa,
52% possuem o foco na abordagem direta e 48% na abordam
indireta.
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De forma a ampliar quais os temas são pesquisados na
perspectiva do eixo temático em AFA, foi realizada a análise
de conteúdo com base na técnica proposta por Triviños
(1987). Assim, todas as linhas de pesquisa que abordam o
tema AFA foram selecionadas para a interpretação inferencial.
 As linhas de pesquisas foram agrupadas em 14 temáticas,
baseadas nos tópicos de interesse da AFA apontados por
Mauerberg-de-Castro (2005): 1- Desenvolvimento humano;
2- Comportamento motor; 3- Ciências do exercício; 4-
Medidas e Testes; 5-Avaliação de programas e alunos; 6-
Atributos específicos de aprendizagem; 7- Ensino na escola;
8- Educação continuada; 9- Teoria e desenvolvimento do
currículo; 10- Design instrucional, de tecnologia e
planejamento; 11- Consultoria e capacitação de pessoal; 12-
Ética; 13- História e filosofia; 14- Comunicação e
administração. Foi acrescentado o tema 15- dados
insuficientes para análise.

Todos os temas da área de interesse da AFA encontram-
se presentes nas linhas de pesquisa. Contudo, houve maior
concentração em assuntos relacionados à ciência do exercício
(24%) e desenvolvimento humano (12%). Os demais temas
apresentam uma menor incidência nas linhas de pesquisa
(Figura 7).

Esses dados confirmam com os achados de estudos que
apontam uma tendência na AFA em esportes adaptados e
biomédicos (Oliveira, Santos & Rabello, 2011), justificados
pela preocupação na prevenção de doenças, manutenção
da qualidade de vida e na reabilitação. Além disso, o esporte
transmite às pessoas com deficiência a possibilidade de
transpor as barreiras atitudinais e sociais impostas pela
sociedade (Mauerberg-deCastro, 2005).

No entanto, pode-se verificar a existência de pesquisas
com outros temas de interesses. Há evidência da crescente
produção científica voltada para os processos de inclusão
na educação física (Oliveira et al., 2011). Todavia, este tema
é contemplado em apenas 9% das linhas de pesquisa (ensino
na escola).  Os demais temas têm as seguintes
representatividades: design instrucional, de tecnologia e
planejamento (8%), comportamento motor (7%) e medidas e
testes (7%). Em menor evidência aparecem com 1% a

Figura 7. Distribuição das linhas de pesquisa de acordo com os
temas de interesse da atividade física adaptada.

educação continuada e a consultoria e capacitação de pes-
soal. Essas áreas envolvem a formação de recursos huma-
nos, atualmente há grandes investimentos nessa área de
forma geral.

Contudo, este trabalho demonstra de forma geral o
caminho da produção científica e a tendência dos temas de
estudo que circundam a atividade física adaptada no Brasil.
Acredita-se que a partir deste trabalho seja possível traçar o
caminho dessa área, apontar suas lacunas, contribuir para
sua expansão e aprofundamento nas discussões sobre esse
tema.
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Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade: Alterações Motoras
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Resumo—Divergências na quantidade e qualidade de movimentos são observadas em crianças com transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade (Tdah) quando comparadas a crianças com desenvolvimento típico. O estudo
objetivou verificar o desempenho psicomotor/aptidão motora de crianças com indicativos de Tdah com base em
elementos da psicomotricidade. Pesquisa caracterizada como exploratória; foram avaliadas cinco crianças de 7 a 10
anos com indicativos de Tdah por meio da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) de Rosa Neto. Verificou-se
que as crianças apresentaram as aptidões motoras abaixo do esperado, segundo a EDM para a idade cronológica
e, com relação à média do quociente motor geral, as crianças do estudo foram classificadas como "normal baixo".
Concluindo, inferiu-se que as crianças com indicativos de Tdah participantes do estudo possuem alterações
motoras básicas inferiores ao adequado para a idade em todas as categorias sugeridas pela EDM, o que pode
influenciar de forma inadequada nas atividades diárias.

Palavras-chaves: Tdah; alterações motoras, EDM.

Abstract—“Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Motor Delays.” Divergencies on the quantity and quality of
movement are observed in children who have Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) when compared
with children who have regular development. The study had the objective of observing the psychomotor/aptitude
performance of children with indicative of ADHD based on psychomotricity elements. Research characterized as
exploratory; Five children aged between 7 and 10 years old with indicative of ADHD according to the Motor
Development Scale (MDS) by Rosa Neto were evaluated. It was found that the children presented aptitudes below
the expected ones, according to MDS, for their chronological age and compared with the average of the general
motor quotient the children in the study were classified as "below normal". Therefore, it was inferred that the
children with indicative of ADHD who participated in the study have basic motor delays below the adequate to
their age in all categories which are suggested by the MDS, which may inadequately influence on the daily
activities.

Key words: ADHD; motor delays; MDS

Introdução

O primeiro documento que se referiu às características
de crianças com transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade (Tdah) foi atribuído ao médico britânico
George Still, em seu clássico artigo de 1902 "Some Abnormal
Psychical Conditions in Children" (Algumas condições
psíquicas atípicas em crianças), o qual  descreveu crianças
com falta de atenção e impulsividade, que atribuiu à alteração
atípica do controle moral. O primeiro estudo sistemático sobre
Tdah iniciou-se em 1919, após a Primeira Guerra Mundial,
quando o psiquiatra Kurt Goldstein, em Frankfurt na
Alemanha, desenvolveu um trabalho com soldados que
retornaram da guerra com lesões cerebrais. Goldstein
detectou distração em muitos desses pacientes, os quais
eram incapazes de atender solicitações, apresentando-se
confusos e hiperativos. Além disso, também passaram a
apresentar dificuldades na leitura e escrita. Ao emigrar para
a América, Goldstein trouxe os registros de seus estudos

que passaram a ser utilizados por outros pesquisadores
como base em trabalhos com crianças (Smith, 2007).

Em outro contexto, em meados de 1937, em uma escola de
educação especial em regime de internato, onde todos os
internos tinham deficiência intelectual, um grupo de crianças
chamou a atenção de Alfred Strauss e Heinz Werner, pois
eram diferentes dos outros residentes. Tal grupo apresentava
sintomas muito similares aos descritos por Goldstein, porém
com a divergência de que eram crianças com suspeita de
lesão cerebral e nunca haviam desenvolvido habilidades em
leitura, escrita ou fala diferente dos veteranos de Guerra.
Pesquisas realizadas nessa escola especial inferiram que as
crianças não apresentavam deficiência intelectual e sim uma
lesão cerebral mínima, que foi denominada de Síndrome de
Strauss. Diante do ocorrido, houve uma revolução na escola,
pois passaram a entender que nem todas as crianças da escola
apresentavam o mesmo comprometimento (Smith, 2007).

Newell Kephart,  um dos pioneiros desse novo
entendimento, orientado pelos estudos de Strauss, tentou
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corrigir as alterações apresentadas pelas crianças por meio
de atividades motoras. Laura Lehtinen, também orientada
por Strauss, desenvolveu uma forma de ensino altamente
estruturado na rotina. Esses e outros precursores trouxeram
toda a base para o trabalho com pessoas que apresentam
problemas de aprendizagem e Tdah (Smith, 2007).

O TDAH muitas vezes vem acompanhado de
comorbidades. Vários estudos têm encontrado que 70% de
crianças com Tdah também possuem dificuldade de
aprendizagem como no estudo de Mayes, Calhoun, Crowell
e Pierce (conforme citado por Smith, 2007). Estudos sobre
pessoas com esse transtorno têm-se demonstrado
conflitantes com relação às inadequações na leitura,
matemática ou ortografia; alguns estudiosos acreditam que
esses indivíduos dividem-se em subgrupos cognitivo,
biológico e comportamental. Não está claro se essa
subdivisão tem alguma utilidade para os professores para
uma melhor intervenção, no entanto sabe-se que cada uma
dessas pessoas precisa de um programa de ensino
individualizado capaz de atender suas necessidades
específicas (Smith, 2007).

Conforme o exposto, verificamos que tal transtorno pode
trazer uma série de conseqüências associadas. Além do que
foi abordado também podem apresentar  transtorno
desafiador de oposição (TDO), transtorno de conduta (TC),
depressão, transtorno do humor bipolar, transtornos de
ansiedade, transtornos de tiques (TT), distúrbios da
atividade motora,  entre outras que podem levar a
inadequações psicossociais.

Objetivo

O estudo tem por objetivo verificar o desempenho
psicomotor/aptidão motora de crianças com indicativos de
Tdah com base em elementos da psicomotricidade.

 Método

A pesquisa foi do tipo exploratória que se caracteriza
por proporcionar ao pesquisador o desenvolvimento de
hipóteses, maior aproximação com a situação de estudo e
elucidação de conceitos, e, para isto, utilizando-se de
procedimentos sistemáticos para análise de dados ou
aquisição de observações empíricas (Marconi & Lakatos,
1990).

Com relação aos aspectos éticos,  o estudo foi
encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
de acordo com a Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde, e foi aprovado pelo Parecer n° 434/2011 e os pais
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).

Participaram do estudo cinco crianças (quatro do sexo
masculino e uma do feminino), com idade entre 7 e 10 anos,
com indicativos de transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade (Tdah) (Quadro 1). Os participantes foram
provenientes de escolas públicas, particulares, por
indicação de psicopedagogas e neurologistas.

No Quadro 1 segue a caracterização dos participantes
do estudo.

Nome  Idade  Gênero  Atividade física  Terapias  Outras  atividades  Medicamentos  Tipo  de 

TDAH 

P1  9  M  Natação 

Psicóloga 
Fonoaudióloga 
Psicopedagoga 

Recreação na escola 
Kumon (português) 

Ritalina  misto 

P2  7  F  Natação, balé e dança  ‐‐‐  Teatro  ‐‐‐  misto 

P3  10  M  Futebol  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  misto 

P4  9  M  Natação  Psicopedagoga  ‐‐‐  Ritalina  misto 

P5  7  M  Futebol  ‐‐‐  Teatro  Homeopático  misto 

 

Quadro 1 - Caracterização dos participante.

Para coleta de dados foi uti l izada a Escala de
Desenvolvimento Motor (EDM) desenvolvida por Rosa Neto
(2002) que pode ser aplicada em crianças de 2 a 11 anos de
idade, e é indicada para os casos de: transtornos na
coordenação motora; dificuldades na aprendizagem escolar;
atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor; problemas
na fala, na escrita e em cálculo; hiperatividade, ansiedade,

falta de motivação; alterações mentais, sensoriais e motoras.
Os dados obtidos forneceram informações referentes à:
motricidade fina (óculo manual), motricidade global
(coordenação), equilíbrio (postura estática), esquema
corporal (imitação de postura, rapidez), organização espacial
(percepção do espaço), organização temporal (linguagem,
estruturas temporais) e lateralidade (mãos, olhos e pés).
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Resultados

A  Figura 1 mostra a frequência das variáveis (média e
desvio padrão) do quociente motor das crianças com
indicativos de Tdah referente à motricidade fina (MF),
motricidade global (MG), equilíbrio (E), esquema corporal
(EC), organização espacial (OE) e organização temporal (OT).

Figura 1: Gráfico da média e desvio padrão do quociente motor
dos participantes com Tdah.

Mediante os dados apresentados na Figura 1 observamos
que para as crianças do estudo a classificação dos resultados
para cada uma das modalidades foi: MF (normal baixo), MG
(normal médio), E (normal baixo), EC (inferior), OE (normal
baixo) e OT (normal médio). Com relação à média do quociente
motor geral verificamos que as crianças do estudo foram
classificadas como normal baixo.

Seguem na Tabela 1 os dados referentes à aptidão motora
de cada um dos participantes em anos e o total de
participantes com as habilidades abaixo do esperado para a
idade cronológica para cada uma das modalidades da EDM.

Tabela 1 - Aptidão motora em anos para cada uma das modalidades e
o total de participantes abaixo do esperado para idade cronológica.

Aptidões Motoras

Particip.P      idade    MF M G E EC OE OT

P1        8     7 9          8 5 5 7
P2        7     5    8 6 7 6 8
P3        9     7 9 8 7 6 8
P4        9     7    8 9 8 6 7
P5        7     9    9 7 6 11 8

Total     4   1 2 4 4 3

Verifica-se por meio da Tabela 1 que os participantes
apresentam as aptidões motoras abaixo da idade cronológica
em todas as modalidades avaliadas pela EDM, visto que

para MF, MG e OE 80% dos participantes apresentaram
desempenho inferior ao esperado para a idade cronológica,
60% para OT, 40% para E e 20% para MG.

A Tabela 2 apresenta a classificação conforme a EDM
para cada um dos participantes de acordo com o resultado
apresentado no quociente motor para cada uma das aptidões
motoras. Apresentando-se em muito inferior (MI), inferior
(I), normal baixo (NB), normal médio (NM), normal alto (NA),
superior (S) e muito superior (MS).

Tabela 2 - Classificação dos resultados conforme a EDM.

Participantes M F M G E EC OE OT

P1 NB N M N M MI MI NB
P2 I NA NB N M NB NA
P3 I N M NB I MI NB
P4 I NB N M NB MI I
P5 S S N M NB MS NA

Como podemos verificar, na Tabela 2, para as crianças do
estudo, 60%  apresentaram a motricidade fina como inferior
e 20% como normal baixa e superior; quanto a motricidade
global 40% como normal médio e 20% como normal baixo,
normal alto e superior; para o equilíbrio 60% como normal
médio e 40% como normal baixo; no esquema corporal 40%
como normal baixo e 20% normal médio, inferior e muito
inferior; já para a organização espacial temos 60% para muito
inferior e 20% para normal baixo e muito superior e com
relação a organização temporal registramos 40%  como normal
baixo, 40% normal alto e 20% inferior.

A EDM nos possibilita ainda identificar a lateralidade,
verificamos portanto: C1 (indefinida), C2 (destro completo),
C3 (indefinida), C4 (indefinida) e C5 (destro completo).

Discussão

O Tdah está associado a uma série de consequências,
sendo uma delas as alterações motoras que influenciam nas
atividades escolares e de vida diária (Poeta & Rosa-Neto,
2005). Devido à distração e a impulsividade, e não
necessariamente por deficiência motora, indivíduos com
Tdah podem tropeçar, esbarrar e derrubar objetos (DSM - IV,
1994). No entanto, a associação do Tdah com alterações
motoras,  gera consequentemente o Distúrbio do
Desenvolvimento da Coordenação (DDC), segundo Barkley1

(conforme citado por Pereira, Araujo & Mattos, 2005, p. 395)
a incidência desse quadro pode chegar a 50% em crianças
com Tdah.

Segundo Phelan (2005) indicadores confiáveis de Tdah

1 Barkley, R.A. Attention deficit hyperactivity disorder. A handbook
for diagnosis and treatment. 2 ed. London: Guillford, 1998).
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surgem quando a criança começa a andar, pois pode andar
precocemente e ter grande movimentação apresentando um
alto grau de desobediência e teimosia, no entanto, para os
pais é difícil distinguir o que é próprio da criança ou o que
está em excesso, principalmente se for o primogênito. O
cuidado exigido da mãe nessa fase é intenso, pois devido à
impulsividade, hiperatividade e dificuldades de coordenação
tendem a sofrer mais acidentes; muitas vezes ocorre
diminuição das sonecas, necessitando de uma maior atenção
da mãe nos momentos de brincadeira. Tais características
correspondem ao período de 1 a 3 anos. Assim alterações
referentes às aptidões motoras podem ser observadas desde
a primeira infância, no entanto, não é uma regra.

Com o passar do tempo, demandas mais complexas são
impostas a criança, assim dos 5 aos 12 anos, as exigências
escolares tornam-se cada vez maiores, e as reclamações
começam a aumentar, visto que sentar e concentrar-se não
faz parte da realidade operacional de um Tdah. Na primeira,
segunda e terceira séries as dificuldades de aprendizagem
iniciam-se, e, além disso, podem apresentar problemas para
escrever (caligrafia) devido à pressa para acabar a tarefa e
também pela inadequada coordenação motora; e disciplinas
que exigem maior concentração, como a matemática, são
muito dificultosas para crianças com Tdah (Phelan, 2005).
Em nosso estudo observa-se que 80% das crianças
apresentavam motricidade fina abaixo do esperado para a
idade cronológica.

Assim, inadequações comportamentais e motoras são
evidenciadas em crianças com Tdah no contexto escolar,
antes dos sete anos, a criança já apresenta comportamento
diferenciado em outros contextos, porém fica mais evidente
quando está no ambiente escolar e suas ações destoam de
outras crianças. A maturação neuronal encefálica tem uma
progressão póstero-anterior, ou seja, as áreas anteriores
mielinizam-se por último, assim neuroevolutivamente é
concebível comportamentos hiperativos de crianças em torno
de 4 a 5 anos, pois a área pré-frontal completa o processo
mielinogenético nessa idade (Rohde & Halpern, 2004).

Algumas alterações motoras observadas, segundo Farré
e Narbonna (2001) são referentes à orientação espaço-
temporal, coordenação global e motricidade fina. Uma criança
com Tdah pode ter falência acadêmica devido à co-
concorrência de transtornos de aprendizado. Segundo
Pereira, Araujo e Mattos (2005) das crianças diagnosticadas
com o transtorno, 80% apresentam problemas de leitura que
convergem para alterações no processamento fonológico,
algumas apresentam transtornos do aprendizado não verbal
(linguagem falada adequada) e outros problemas como na
matemática; com certa freqüência apresentam também
alterações na organização espacial e atitudes sociais.

Muitos estudantes com Tdah experimentam dificuldades
consideráveis no desempenho acadêmico, devido à distração
e falta de foco, despendendo menos tempo para dedicação
em tarefas acadêmicas. Vários professores apontam que
esses estudantes têm uma escrita desorganizada, são
descuidados e desleixados, as tarefas realizadas
freqüentemente são incompletas e os trabalhos não são

apresentados de forma organizada ou muito lógica (Smith,
2007).

Conforme os relatos de Pereira, Araujo e Mattos (2005) e
Smith (2007) além das características inerentes ao Tdah, o
desempenho acadêmico inadequado também relaciona-se
com alterações na organização espacial e desorganização
na escrita. Assim, infere-se que é possível que alterações
nas aptidões motoras podem interferir na adequação do
processo de aprendizagem, das cinco crianças desse estudo,
quatro apresentavam dificuldade na leitura, escrita e
interpretação de texto; a única criança que não apresentou
alteração nessas áreas foi C5 que apresentou aptidão motora
inferior ao esperado para a idade apenas com relação ao
esquema corporal e para o equilíbrio mostrou-se dentro do
esperado para a idade, e nas demais aptidões verificou-se
que estava acima do esperado, o que nos faz refletir a
respeito da relação positiva entre desempenho acadêmico e
habilidades motoras.

Devido às características que acompanham as crianças
com Tdah, geralmente é observada uma discrepância entre o
potencial intelectual da criança e o desempenho da mesma,
tal discrepância é refletida de forma muito negativa na
aprendizagem, porém pode ser minimizado quando há um
ambiente educacional adequado as suas necessidades
(Rohde & Mattos et al., 2003; Stroh, 2010).

No estudo de Poeta e Rosa Neto (2007) onde aplicaram a
EDM em 31 crianças com indicativos de Tdah verificaram
que 48,4% das crianças apresentaram um perfil motor
caracterizado como normal baixo, 35,5% como inferior, 9,7%
como muito inferior e 6,4% como normal médio. Sendo que
as aptidões motoras que apresentaram maior dificuldade para
as crianças foram organização temporal (muito inferior),
organização espacial (inferior) e equilíbrio (inferior); a
motricidade fina, motricidade global e esquema corporal
foram classificados como normal baixo.

No estudo de Vidarte, Ezquero e Girález (2009), que
analisaram o perfil psicomotor de 846 crianças colombianas
de 5 a 12 anos, utilizando a Bateria de testes de Fonseca,
sendo 422 crianças diagnosticadas com Tdah e 424 com
desenvolvimento típico verificaram que o perfil psicomotor
para ambos os grupos foi classificado na mesma categoria,
como adequado, no entanto, quantitativamente para o grupo
com Tdah o resultado foi inferior; observaram que com
relação à tonicidade, equilíbrio, esquema corporal, noção
espaço-temporal, motricidade fina e motricidade global os
resultados foram menores para o grupo com Tdah,
principalmente relacionado ao equilíbrio estático; quanto a
lateralidade, para os dois grupos foi inferior, não sendo,
portanto, conclusivo.

A literatura nos mostra que as alterações nas pessoas
com Tdah são de causas neurobiológicas, no estudo de
Berquin et al. (1998) onde estudaram o cerebelo no Tdah,
onde estudos sugerem que este está envolvido em funções
cognitivas como a atenção; quantificaram os volumes do
cerebelo e do vermis em 93 meninos sendo 46 com Tdah e 47
do grupo controle e verificaram que o volume do vermis foi
menor, envolvendo principalmente o lobo posterior inferior
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nos que apresentavam Tdah o que pode contribuir para as
alterações motoras encontradas nas pessoas com esse
transtorno, pois a disfunção no circuito cerebelo-tálamo-
pré-frontal pode estar relacionada ao controle motor, a
inibição e aos déficits de funções executivas encontradas
no Tdah.

No estudo Disckstein, Bannon, Castellanos e Milham
(2006) e no de Emond, Joyal e Poissant (2009) notificaram o
envolvimento da rede frontoestriatal como parte da
fisiopatologia do Tdah, está rede envolve o córtex pré-frontal
lateral, o cortéx cingulado anterior dorsal, o núcleo caudado
e putâmen como também apontaram alterações em outras
partes do córtex e cerebelo; também compilaram informações
a respeito da redução do volume cerebral e do cerebelo,
estudos de neuroimagem funcional sugerem que em pessoas
com Tdah as áreas ativas são mais difusas do que no grupo
controle na execução de tarefas cognitivas. As reduções de
volume no córtex foram notadas no volume total do cérebro,
córtex pré-frontal, gânglios da base (corpo estriado), córtex
cingulado dorsal anterior, corpo caloso e cerebelo; como
também foi notado hipoativação do córtex cingulado dorsal
anterior, córtex frontal e gânglios da base (corpo estriado) e
para tal identificação o mais utilizado na ressonância
magnética funcional são tarefas de inibição motora,
interferência estímulo e atenção.

E ainda, no estudo de Silk, Vance, Rinehart, Bradshaw e
Cunnington (2009) averiguaram um menor grau de
ramificação neural em vias da substância branca que ligam
áreas pré-frontais e parieto-occiptal com o estriado e o
cerebelo, e os resultados do estudo demonstraram alteração
na substância branca em pessoas com Tdah em diferentes
regiões corticais já apontadas em outros estudos como
hipoativas.

Como podemos observar são múltiplos os sítios que
corroboram com alterações relacionadas ao Tdah nos
domínios cognitivos e de circuitos neurais; conforme aponta
Vaidya e Stollstorff (2008) e Cubillo, Halari, Smith, Taylor e
Rúbia (2012) os déficits cognitivos vão além das ações
executivas incluindo o funcionamento espacial, temporal e
de funções de níveis inferiores (não executivos); a anatomia
funcional atípica se estende além dos circuitos frontoestriatal
como o córtex posterior, regiões límbicas e o cerebelo e ainda
a fisiopatologia inclui sistema de neurotransmissores
dopaminérgicos e noradrenérgicos.

Conclusão

No geral podemos inferir que crianças com Tdah
apresentam-se com alterações na coordenação motora. Para
as crianças desse estudo a aptidão motora estava abaixo do
esperado para idade cronológica para todos os itens
avaliados pela EDM e as modalidades motricidade fina,
esquema corporal e organização espacial estavam abaixo do
esperado para a maioria das crianças (80%) seguidas da
organização temporal (60%), corroborando de forma geral
com os dados da literatura.

Estudos relacionados às causas neurobiológicas do Tdah
sustentam os resultados, visto que a literatura sugere que
as disfunções ligadas ao transtorno permeiam todo o córtex
cerebral de modo a influenciar o desempenho nas áreas de
processamento da informação e funções executivas.

Sugere-se que mais estudos sejam realizados a fim de
traçarmos as características do perfil motor das crianças com
Tdah a fim de se averiguar a relação com o desempenho de
outras atividades da vida diária para que possamos viabilizar
estratégias de intervenção apropriadas.
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Deficiência Intelectual e Psicomotricidade:
Uma revisão

Elizângela Fernandes Ferreira
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Resumo—Este estudo tem como tema a deficiência intelectual e sua relação com a psicomotricidade. A pesquisa
traz como objetivo analisar os estudos como o foco no desenvolvimento psicomotor das pessoas com deficiência
intelectual. Trata-se de uma revisão bibliográfica, cuja coleta de dados foi realizada nas bases de dados Capes e
PubMed, e na Revista Digital de Buenos Aires (Efdeportes), com os descritores deficiência intelectual e
psicomotricidade; deficiência mental e psicomotricidade; retardo mental e psicomotricidade, nos idiomas: inglês e
português  Pode-se constatar o início das pesquisas neste tema em meados dos anos 60. Os temas que vem sendo
desenvolvidos são programas envolvendo intervenções baseadas nos fundamentos psicomotores, principalmente
o equilíbrio (34%), seguida da avaliação psicomotora (29%) e desenvolvimento psicomotor (25%). O enfoque
metodológico utilizado na maioria dos estudos foi o quantitativo (54%). A maior incidência de estudos desenvolveu-
se sobre a população infantil 54%. Assim este trabalho demonstrou um panorama geral dos estudos que vem sendo
desenvolvido a cerca da psicomotricidade e deficiência intelectual, apontado a carência de estudos com outras
populações além das crianças.

Palavras-chaves: Psicomotricidade; deficiência intelectual; educação física.

Abstract—“Psychomotor and intellectual disabilities: A review.” This study has as its subject the intellectual
disability and their relationship with the psychomotor. The research has as objective to analyze the studies to
focus on the psychomotor development of people with intellectual disability. About is a bibliographic review
whose data collection was performed in the databases PubMed and Capes, and Digital Journal of Buenos Aires
(Efdeportes), with descriptors and intellectual disability psychomotor, and psychomotor retardation, mental
retardation and psychomotor, the languages: English and Portuguese can be seen the beginning of research in this
area in the mid 60s. The themes that have been developed are based interventions in programs involving
psychomotor foundations, especially the balance (34%), followed by psychomotor evaluation (29%) and
psychomotor development (25%). The methodological approach used in most studies was quantitative (54%). The
highest incidence of studies developed on the pediatric population 54%. Thus this study demonstrated an overview
of studies that has been developed around the Psychomotor and intellectual disabilities, pointed out the lack of
studies with other populations as well as children.

Key words: Psychomotor; intellectual disability; physical education.

Introdução

A deficiência intelectual é caracterizada pela Associação
Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento,
AAIDD (2011),  como limitações significativas no
funcionamento intelectual,  acompanhado de
comprometimentos no comportamento adaptativo, expresso
nas habilidades sociais, práticas e conceituais. Para um
indivíduo ser diagnosticado com deficiência intelectual, as
limitações mencionadas acima devem ocorrer durante o
desenvolvimento infantil, até os 18 anos (AAIDD, 2011).

As pessoas com deficiência intelectual podem apresentar
defasagens nos aspectos psicomotor, cognitivo e afetivo-
social.  Estes aspectos são fundamentais para o

desenvolvimento das características comportamentais, edu-
cacionais e a independência nas atividades diárias. Tais
comprometimentos podem ocasionar às pessoas com
deficiência intelectual, dificuldades para interagirem e se
relacionarem socialmente (Emmel, 2002; Oliveira & Duarte,
2001; Rosadas, 1984). O desenvolvimento psicomotor das
pessoas pode ser auxiliado pela prática de atividade física,
pois, esta promove melhorias na força e no tônus muscular,
como também, no fortalecimento dos ossos e articulações,
juntamente com o desenvolvimento e aquisição das
habilidades psicomotoras. Da mesma forma, os benefícios
dos exercícios físicos podem melhorar a saúde mental e o
convívio social. Nesta perspectiva, o profissional de
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educação física pode trabalhar o desenvolvimento das pes-
soas com deficiência intelectual por meio da intervenção
psicomotora (Rosadas, 1984).

A psicomotricidade é uma ciência utilizada para contri-
buir com o desenvolvimento integral do indivíduo
(Figueiredo, 2005). Encontra-se estruturada em três pilares:
o querer fazer (emocional), o poder fazer (motor) e o saber
fazer (cognitivo). A intervenção psicomotora tem como fun-
damentos básicos a tonicidade, equilíbrio, lateralidade, es-
quema corporal, estruturação espaço-temporal, coordena-
ção global e coordenação fina. A estimulação dos funda-
mentos psicomotores permite a ampliação do repertório
motor do indivíduo e possibilita a experimentação de dife-
rentes sensações de maneira ordenada e monitorada (Fon-
seca, 1995). Neste contexto, o presente trabalho teve como
objetivo analisar os estudos desenvolvidos na área da in-
tervenção psicomotora voltada pessoas com deficiência in-
telectual.

Método

Para realizar a análise sobre a intervenção psicomotora
em pessoas com deficiência intelectual foi utilizada uma
pesquisa do tipo bibliográfica. Como afirma Marconi e
Lakatos (2008), esta forma de trabalho tem a finalidade de
colocar o pesquisador em contato direto com todo o materi-
al escrito. Para isto foram consultados bancos de dados
digitais abertos, acessados através da internet, por meio
dos convênios e assinaturas realizados pela Universidade
Federal de Viçosa (UFV).

O período de busca não se restringiu a uma data especí-
fica visto que o tema deficiência intelectual é amplamente
discutido no meio acadêmico há muitos anos, observando
registros encontrados da década de 20. As bases de dados
consultadas foram Medline e Capes, juntamente com a Re-
vista Digital de Buenos Aires (Efdeportes), pois esta não se
encontra indexada em nenhum das bases de dados acima, e
se faz importante por ser uma revista com publicações de
profissionais ligados à educação física.

Para realizar a busca nas bases de dados, foram utiliza-
dos descritores nos idiomas em inglês e português. As pa-
lavras-chave selecionadas para as bases em inglês foram
"intellectual disability and psychomotor"; "mental
retardation and psychomotor" e, para as bases em portugu-
ês, "deficiência intelectual e psicomotricidade"; "deficiên-
cia mental e psicomotricidade"; "retardo mental e
psicomotricidade".

Após a etapa de levantamento dos estudos, obteve-se
o arcabouço bibliográfico e passou-se para a etapa de lei-
tura informativa. De acordo com Andrade (2003), a leitura
informativa abrange seis fases; a primeira ocorre à leitura
de reconhecimento - que se faz uma leitura global dos estu-
dos; em seguida a leitura exploratória - visando localizar
informações relevantes e explorá-las de acordo com o obje-
tivo; a leitura seletiva - durante a qual é realizada a seleção
das informações mais importantes, relacionadas ao tema; a
leitura reflexiva - que se refere ao reconhecimento e à ava-

liação das informações; a leitura crítica - momento em que
são avaliadasas informações do autor; e por último, a leitura
interpretativa - que é a relação do tema proposto pelo autor
com os estudos achados.

Em associação a leitura foi realizada o fichamento e à
documentação, destacando as informações relevantes ao
estudo em questão. O material fichado foi organizado em
quatro grupos, de acordo com as temáticas encontradas,
como também foram analisados o ano de publicação,
periódico, participantes, objetivos e método do estudo e o
local onde foi realizado o trabalho.

Resultados

Foram encontrados 108 estudos relacionados à deficiên-
cia intelectual e psicomotricidade, tais como a história da
psicomotricidade, benefícios da psicomotricidade na infân-
cia, programa psicomotor na escola, saúde e higiene na defi-
ciência intelectual, concepções de pais sobre a deficiência,
qualidade de vida, sexualidade, entre outros. Contudo, os
trabalhos que referenciavam sobre as habilidades
psicomotoras na deficiência intelectual, totalizavam 29 estu-
dos. Os trabalhos que retratavam sobre os elementos
psicomotores em pessoas com deficiência intelectual encon-
tram-se descritos no Quadro 1.

Pode perceber que os estudos iniciais referentes à
psicomotricidade e as pessoas com deficiência intelectual
ocorreram nos anos 60. No entanto, não houve um aumento
de pesquisas sobre o tema, somente no século 21 os trabalhos
desta temática obtiveram um pequeno acréscimo (Figura 1).

Figura 1- Produção anual de artigos relacionados à temática.

Os estudos de Franceschibiagiotti (1963), Seebanat (1964),
Gilbert, Talamuci & Bonistalli (1967), Dutoit-Desreumaux et
al. (1970), Chasey & Wyrick (1971), Silkwood-Sherer &
Warmbier (1972) Weaver & Ravaris (1980), não estavam
disponibilizados na íntegra, devido a este fato eles não fo-
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Quadro 1. Estudos relacionados às habilidades psicomotoras de pessoas com deficiência intelectual.
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Quadro 1 (cont.). Estudos relacionados às habilidades psicomotoras de pessoas com deficiência intelectual.
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ram enquadrados nos próximos resultados.
Além de conhecer o número de pesquisas realizadas, foi

possível identificar os temas desenvolvidos nos estudos. O
tema com maior dedicação foram aqueles direcionados para
algum tipo de intervenção, enquadrados no tema programas
(Figura 2).

Figura 2- Temas desenvolvidos nos estudos.

Figura 3- Enfoque metodológico adotado nos estudos.

Em relação ao enfoque metodológico, pode-se perceber
a predominância dos estudos quantitativos (Figura 3). A
maioria das pesquisas estava direcionada para obtenção de
dados quantitativos do desenvolvimento psicomotor ou
avaliar a evolução de ou mais fundamentos psicomotores.

A maioria dos estudos focalizou a sua população em crian-
ças, geralmente entre a idade de 5 a 12 anos (Figura 4).

Figura 4- População utilizada nos estudos.

Além desses resultados, pode-se obter um panorama
sobre em quais periódicos os estudos relacionados à
psicomotricidade e deficiência intelectual vem sendo publi-
cados (Figura 5). Observa-se que o maior percentual con-
centra-se na Revista Digital Efdeportes com 37,5% dos es-
tudos, seguida do Journal of Intellectual Disability Research
com 21%.

No entanto, quando se faz a comparação entre os perió-
dicos de circulação internacional e nacional, obtemos um
maior percentual em âmbito internacional (Figura 6).

Discussão

A partir dos dados obtidos e apresentados anteriormen-
te é possível destacar que foram poucos os estudos antes
do século 21, sendo uma maior inserção desses estudos nos
anos de 2005. Esse resultado pode estar associado com a
política de inclusão. Os estudos relacionados a esta temática
iniciaram nas décadas de 80 e 90 (Mendes, 2006). Porém o
auge da produção científica sobre os processos educacio-
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nais das pessoas com deficiência foi a partir dos anos 90
(Rocha, 2011).

Autores como Abelán e Vicente (2002), demonstram no
seu estudo que pessoas com síndrome de Down, geralmen-
te apresentam equilíbrio escasso, dificuldade de locomo-
ção, baixo condicionamento físico e resistência
cardiovascular, e dificuldades em habilidades de coordena-
ção motora fina, além de apresentar baixa vontade, falta de
motivação e memória deficitária. Em contrapartida, estudos
demonstram que após um período de intervenção ou ade-
são a programas que trabalham habilidades psicomotoras,
as pessoas com deficiência intelectual tem uma melhora no
desenvolvimento psicomotor, principalmente nos fundamen-
tos, equilíbrio, esquema corporal, espaço temporal, coorde-
nação motora grossa e fina (Antonelli, et al. 2010; Rocha,
Basegio, 2010; Boell, Amar & Neto, 2009; Olmedo, Recás &
Rodrigues, 2008; Barreto, Gomes, Silva & Gomes, 2007;
Guseva, 2000). Pelos resultados apresentados nos estudos
pode-se perceber que são inúmeros os benefícios de uma
intervenção psicomotora para pessoas com deficiência in-
telectual.

Outras pesquisas avaliaram o desenvolvimento
psicomotor das pessoas com deficiência intelectual. Tais
estudos tem sua justificativa sobre a influência dessas ava-
liações para a elaboração de programas que estimulem os
fundamentos psicomotores defasados.

Um aspecto a ser destacado é a variação dos temas ao
decorrer dos anos. Os estudos iniciais centravam na temática
no desenvolvimento motor, principalmente na sua descri-
ção e avaliação, utilizando-se de grupos controles, sendo o

Figura 5- Periódicos com publicações relacionados com o tema.

enfoque metodológico quantitativo. Tal fato pode ser expli-
cado pela época que foram realizados.

Observaram-se neste estudo três tipos de abordagens
metodológicas, enfoque qualitativo, quantitativo e misto
(qualitativo e quantitativo). A maioria dos estudos foi de
abordagem quantitativa (54%). A predominância neste
enfoque pode ser relacionada com a exigência metodológica
dos periódicos científicos, sendo o método quantitativo,
um processo metodológico mais fácil de obter fidedignidade
e validade (Santos 2010), além de ser baseado na
quantificação e utilizar amostras amplas (Marconi & Lakatos,
2007).

Enquanto o método qualitativo é considerado por al-
guns autores menos confiável, devido ao envolvimento do
pesquisador com o objeto de pesquisa.  Em contrapartida
estudos baseados no método qualitativo é rico em dados
descritivos e permite interpretar a realidade de forma com-
plexa e contextualizada (Marconi & Lakatos, 2007).

Pode-se observar também que a maioria dos estudos
centralizou sua população nas crianças (54%), deixando a
margem, adolescentes, adultos e idosos. Tal fato, imprimi a
carência de estudos sobre as demais populações, deixando
assim lacunas sobre o desenvolvimento psicomotor durante
as demais idades, mesmo sabendo que os fundamentos
psicomotores estão sujeitos a alterações durante todo o
ciclo vital (Fonseca, 1995).

Outro fator relevante foi o contexto ambiental em que as
pesquisas foram realizadas. A maioria dos estudos 30 %
ocorreu em Universidades, onde estavam vinculados os
pesquisadores, enquanto, 26% foram em escolas especiais.

Figura 6- Representatividade dos estudos em âmbito nacional e
internacional.
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Esses dados demonstram que apesar de estarmos no mo-
mento de inclusão, pouco estudos abordam este contexto.

Quanto aos periódicos onde estão sendo publicados
esses estudos temos dois dados de importante análise. O
primeiro é referente a revista com maior número de
publicações sobre este tema, a Revista Digital Efdeportes
(37,5%). Tal revista, não se encontra indexada no portal de
periódicos da Capes, além de serem encontrados vários
estudos nesta revista sem um determinado padrão de
qualidade e norma de publicação. Esses fatores
comprometem muitos estudos, no entanto pelos achados
nesta pesquisa pode-se comprovar a existência de bons
trabalhos realizados e publicados nesta revista.

No entanto, mesmo com a predominância das publicações
estarem na Efdeportes, a representatividade das publicações
estão concentradas em âmbito internacional, reforçando
assim a política de circulação cientifica no cenário universal.

Dessa forma pode-se perceber que o tema
psicomotricidade e deficiência intelectual, tiveram inicio nos
anos 60, tendo maior êxito a partir dos anos 2000. Os temas
predominantes são programas, desenvolvimento psicomotor
e avaliação psicomotora. Pelos achados ainda se faz
necessário outros estudos que possam aliar pessoas com e
sem deficiência intelectual no contexto da inclusão, e ainda
ser desenvolvidos estudos com outras populações além de
crianças, para que possa ser compreendida a relação dos
fundamentos psicomotores durante o processo do
envelhecimento humano.
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Resumo—A natação pode proporcionar experiências de conquistas motoras, sociais e morais para crianças com
deficiência física, influenciando positivamente no seu autoconceito. Devido à escassez de estudos acerca dessa
temática, esse estudo teve como objetivos: a) avaliar a influência de um programa de natação no autoconceito de
crianças com deficiência física e b) analisar quais aspectos do autoconceito sofreram maior ou menor influência em
decorrência do programa proposto. Foi desenvolvido um estudo de caso, tendo como amostra 4 crianças com
deficiência física. Como instrumentos de coleta de dados foram empregados o PAI (Percepção do Autoconceito
Infantil) e o diário de campo, embasado na observação sistemática. Foram realizadas análises quantitativas e
qualitativas. Concluiu-se que, com base nos resultados obtidos pelo PAI, o programa não exerceu influência
estatisticamente significante sobre os aspectos do autoconceito. Entretanto, a análise qualitativa registrou várias
mudanças positivas nos seguintes aspectos do autoconceito: autonomia; segurança; relações sociais e autovalor.

Palavras-chaves: Autoconceito; deficiência; natação; atividade física adaptada.

Abstract—“Swimming and children with physical disabilities: An evaluation of the self-concept.” Swimming can
provide experiences of motor, social and moral achievement in children with physical disabilities and this can
influence positively on their self-concept. Thus, the present study had as its objective: a) to evaluate the influence
of a swimming program in the self-concept of children with physical disabilities and b) to analyze which aspects
related to self-concept have been more or less influenced by the proposed intervention. A case study was developed,
which had a sample of four children with physical disability. As data collection instrument, the test for Children Self
Concept Perception (CSP) was used and it was applied a systematic observation. The analysis of the data was
statistically and descriptively made. According to the results of CSP (Children Self Concept Perception), the
program didn't exert statistically significant influence in the aspects related to self-concept. However, descriptively
analyzes (observation) registered several positive changes of aspects related of self-concept: autonomy; security;
social relation-ships and self-worth.

Key words: Self-concept; disability; swimming; adapted physical activity.

Introdução

O autoconceito vem sendo desenvolvido, há mais de um
século por meio de estudos e pesquisas no contexto da
psicologia. Atualmente, além da área da psicologia, outras
áreas estão se dedicando a este assunto, como por exemplo,
a educação, pois muitos autores clássicos da literatura o
consideram de fundamental importância no processo
educativo (Santana, 2003). Portanto, o autoconceito merece
também, uma dedicada atenção do profissional da educação
física que possui em suas aulas (vinculadas ou não a escola)
um processo educativo (Santana, 2003) que trabalha não
somente o aspecto motor, mas também os domínios
psicossociais de seus alunos.

Gallahue e Ozmun (2005) consideram o autoconceito
como a percepção que o individuo tem de suas
características, atributos e limitações e do modo pelo qual
suas características são similares ou diferentes das outras

pessoas. Ou seja, é a opinião que se tem da própria
identidade, da própria personalidade e de sua conduta
(Oñate, 2007), relacionado a aspectos da sua estima, dos
sentimentos, experiências ou atitudes que o indivíduo
desenvolve sobre seu próprio eu (Sánchez & Escribano,
1999).

O autoconceito se estrutura através dos vários períodos
do desenvolvimento do indivíduo e se modifica em resposta
a transformações no ambiente externo, social, profissional e
cultural (Tamayo et al., 2001). Sendo assim, ele não é inato,
mas sim, desenvolve-se e defini-se ao longo do
desenvolvimento do ser humano por influência de
experiências diferentes com o meio social, escolar, familiar,
bem como as experiências de conquistas e fracassos que se
tenha vivido e o feedback de pessoas significativas em
nossas vidas (Oñate, 2007).

Dessa forma, deve-se dar importância para a formação e
desenvolvimento do autoconceito desde a infância, em que
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as pessoas significativas e a opinião da sociedade são
extremamente importantes para a criança, sendo assim, o
conceito e as expectativas que o pai, a mãe, o professor, os
amigos e todas essas pessoas têm em relação a ela, terão
influência direta em seu autoconceito, podendo ser
dificultadores ou facilitadores do desenvolvimento
psicossocial da pessoa (Santana, 2003).

Na área da educação física, o estudo do impacto da
atividade física sobre o autoconceito tem sido realizado
quase exclusivamente com crianças, adolescentes e
estudantes universitários e utilizando atividades esportivas
(Tamayo et al., 2001), mostrando o efeito positivo da atividade
física sobre a saúde física e mental, proporcionando o bem-
estar em todas as pessoas, em condição ou não de deficiência
(Santana, 2003).

Segundo Figueiredo (2000), a atividade física pode
contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial do
indivíduo, promovendo o seu bem-estar psicológico global,
desenvolvendo um autoconceito positivo no indivíduo em
geral e, também, nas crianças com deficiência, pois origina
um leque diversificado de vivências que vão contribuir para
o aumento do autoconhecimento e da estima, facilitando o
desenvolvimento positivo do autoconceito dessa população.
É nesse contexto que a atividade física adaptada tem
merecido discussão, uma vez que vemos crescer a demanda
por saberes, procedimentos, estratégias e adaptações
capazes de garantir a participação de pessoas que apresentam
diferentes e peculiares condições para a prática das
atividades físicas em programas de educação física (Pedrinelli
& Verenguer, 2005).

A atividade física adaptada é uma área da educação física,
cuja finalidade é o estudo e a intervenção profissional no
universo das pessoas que apresentam diferentes e peculiares
condições para a prática das atividades físicas,
desenvolvendo atividades como ginástica, dança, jogos,
esportes que consideram o potencial e não a deficiência da
pessoa (Pedrinelli & Verenguer, 2005). Dentre os conteúdos
da atividade física adaptada estão as atividades aquáticas
adaptadas, onde se inserem a natação adaptada, objeto de
estudo da presente pesquisa.

As atividades aquáticas adaptadas abrangem como
modelo o transformar, o adaptar ou o modificar qualquer
estilo de nado, jogo ou atividade para ir ao encontro das
necessidades das pessoas com deficiência em meio líquido,
proporcionando oportunidades para todos, para promover
saúde, bem-estar e reabilitação (Toloi, 2005).

O professor deve selecionar experiências motoras
apropriadas, que sejam desafiadoras e corretamente
sequenciadas e, também, auxiliar a criança a alcançar uma
boa autoimagem, encorajando-a a estabelecer expectativas
razoáveis de si mesma e definindo claramente suas intenções
(Gallahue & Ozmun, 2005), para que essas atividades se
tornem benéficas para elas, podendo assim contribuir para o
desenvolvimento do autoconceito.

A natação pode proporcionar vários benefícios às
pessoas com deficiência física, tanto nos aspectos motores,
contribuindo para uma boa manutenção da postura, da

estabilização do tronco, da percepção corporal do individuo
(Mochida & Cesar, 2010), promovendo o relaxamento dos
músculos, melhorando a mobilidade e aumentando o
potencial motor desses indivíduos (Adams et al.,1985);
quanto nos aspectos sociais, psicológicos e cognitivo dos
participantes (Toloi, 2005), proporcionando grande sensação
de bem-estar e relaxamento devido à temperatura agradável
(Greguol, 2010),  além  da densidade da água, que permiti
aos indivíduos usuários de órteses, possibilidade de
locomover-se com autonomia sem tais implementos,
colaborando para a melhora da autoestima e da confiança
do potencial (Greguol, 2010), aumentando assim, seu
autoconceito.

Com todos esses benefícios, a natação também pode
proporcionar ao aluno com deficiência física o aprendizado
e a realização de movimentos básicos e fundamentais
necessários para outras atividades do cotidiano os quais
eles não podem realizar em outros ambientes (Toloi, 2005).
Sendo assim, as atividades aquáticas podem auxiliar os
participantes a enfrentar os problemas, a ter sucesso, a
alcançar metas, se socializar, proporcionando melhor
qualidade de vida (Toloi, 2005).

É importante ressaltar que, durante o processo de ensino-
aprendizagem, não se deve esquecer e isolar os fatores
psicológicos e socioculturais que envolvem a condição de
ter uma deficiência (Munster & Alves, 2010). Portanto, o
compromisso profissional de atender às necessidades do
aluno inclui o entendimento de sua condição, sobretudo
como ser humano, além das especificidades dos fundamentos
e dos processos pedagógicos da natação, com a finalidade
de despertar o potencial de cada indivíduo independente
das particularidades apresentadas (Munster & Alves, 2010).

A partir do exposto, considera-se que são vários os
benefícios da natação para pessoas com deficiência física,
como proporcionar aos participantes progressos e
desenvolvimento nos aspectos fisiológicos, psicológicos,
sociais e cognitivos, trabalhando o ser como um todo (Toloi,
2005). E, além da melhora na reabilitação, independente da
idade e da condição física, a natação auxilia os participantes
a enfrentar problemas, a ter sucesso, a alcançar metas e se
socializar (Toloi, 2005) e, com todos esses aspectos, podendo
aumentar o autoconceito de forma positiva nos participantes
com deficiência.

Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a
influência de um programa de natação no autoconceito de
crianças com deficiência física e, mais especificamente,
analisar quais aspectos do autoconceito sofreram maior ou
menor influência em decorrência da intervenção pelo
programa de natação adaptada.

Método

O presente estudo, de cunho quali-quantitativo,
caracteriza-se por ser um estudo de caso (Faria Jr, 1992) e foi
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em
Seres Humanos da Universidade Federal de São Carlos -
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CEP/UFSCar, pelo parecer 372/2009, sendo preenchido e
assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
pelos pais ou responsáveis dos participantes envolvidos
antes do inicio no estudo.

A população envolvida nesta pesquisa foram 4 crianças
com deficiência física que participam do Projeto de Extensão
"Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer Adaptados às
Pessoas com Deficiências" (PROAFA) do Departamento de
Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH)da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) (Tabela 1).

Tabela 1 Características dos sujeitos da pesquisa.

Participantes Idade Sexo Tipo de Deficiência Classificação Experiências motoras

P1 8 M Paralisia Cerebral Hemiplegia à Neurofisioterapia
direita espástica Equoterapia
e atetose

P2 8 M Paralisia Cerebral Diplegia espástica Neurofisioterapia
Hidroterapia

Dança
P3 9 F Paralisia Cerebral Diplegia espástica Neurofisioterapia

Hidroterapia
Equoterapia

P4 9 F Nanismo diastrófico -------- Neurofisioterapia
Hidroterapia

O instrumento de coleta de dados da variável em questão
foi o teste de Percepção do Autoconceito Infantil (PAI),
validado por Sánchez e Escribano (1999). O PAI foi aplicado
antes e após a intervenção, caracterizada pelo programa de
natação adaptada, em associação à técnica de observação
sistemática realizada pela pesquisadora.

Esse teste possui 34 questões que ilustram uma situação,
mostrando uma ação do autoconceito positivo e outra, do
negativo, devendo a criança escolher aquela com o qual mais
se identifica. O PAI avalia 10 aspectos do autoconceito: 1.
autonomia, sentimento de independência; 2. Segurança,

confiança em si mesmo na realização das tarefas; 3. esportes,
valor na competição; 4. família, como se sente em relação a
sua família; 5. aula, a criança no mundo escolar que começou
a frequentar há pouco; 6. social, relações sociais da criança;
7. sentimentos afetivos, como se sente geralmente (triste,
alegre, etc.); 8. Autovalor, sentido da própria competência;
9. aspecto físico, aparência; 10. sentimento de posse, de
amigos, de objetos, etc.

O programa de natação teve duração de 12 semanas, com
frequência de 2 aulas semanais e duração de 45 minutos
cada, onde usualmente são realizadas as atividades do
PROAFA. Este foi sistematicamente observado e registrado
em diário de campo, a fim de verificar se as possíveis
modificações no autoconceito poderiam estar relacionadas
à prática da natação adaptada como: o sucesso nas
atividades; os fracassos; autonomia e segurança ao realizar
as atividades; as relações sociais; os sentimentos afetivos
e o autovalor.

As aulas possuíam caráter lúdico e foi dividida em 3 parte:
aquecimento; exercícios relativos aos fundamentos da
natação; e relaxamento e despedida dos alunos. Foram
utilizados materiais para as aulas como: pranchas, aquatubs,
flutuadores, plataforma de apoio, bolas de diversos
tamanhos, materiais de alta e baixa densidade, arcos, entre
outros disponíveis no local de realização das atividades.
Para compreensão dos resultados obtidos na pesquisa foi
necessário realizar uma análise quantitativa dos dados

(obtida por meio do PAI) e qualitativa (por meio dos dados
obtidos pela observação).

Para a realização da análise estatística da população do
estudo, os dados coletados do grupo foram processados
eletronicamente com o programa Statistica 7. Foi utilizado o
teste Wilcoxon pareado não paramétrico para a média do
grupo e, também, para cada questão do PAI (4 alternativas
cada), em associação ao teste de normalidade Shapiro Wilk,
adotando probabilidade de 5% para rejeição da hipótese de
nulidade (p < 0,05). Foi adotado o teste Wilcoxon por esta
ser uma amostra pequena (n=4) e não pareada.

Quanto à análise qualitativa, foram feitas as análises
descritivas dos participantes, embasadas nas observações,
visando verificar a interferência do programa de natação
adaptada com relação aos aspectos valorativos do
autoconceito avaliados pelo PAI.

Resultados e Discussão

Cada uma das 34 questões do PAI apresentam 4
alternativas, cujo valor de pontuação varia de 1 à 4
respectivamente. Quanto mais alto o resultado obtido em
cada uma das questões, mais alto será o resultado do teste
como um todo e, consequentemente, maior o autoconceito
desse indivíduo. O valor mínimo possível de ser obtido nesse
teste é igual a 34 (= número de questões) e o valor máximo é
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de 136 pontos (número de questões x 4).
Por meio da análise estatística descritiva, verifica-se que os
resultados de todos os participantes encontraram-se acima
da média (= 68) e que houve uma mudança positiva em três
dos quatro participantes. A média dos escores do grupo
apresentou uma mudança positiva, entretanto, com base no
teste Wilcoxon, essa alteração não demonstrou significância
estatística (p < 0,05), sendo p = 0,273323 (Tabela 2).

Tabela 2. Somatória dos escores do PAI de cada participante, a média
do grupo e a diferença entre os resultados obtidos antes e após a
intervenção.

Particip.    Σ escores do PAI     Σ escores do PAI (pós) - (pré)
    pré-intervenção      pós-intervenção

P1 88    98 10
P2 128   123 -5
P3 95   104 9
P4 112   115 3

Média do grupo 106   110 4

*P=participante.

Com base nos resultados descritos, foi possível
identificar que as crianças apresentaram um autoconceito
relativamente alto já na avaliação inicial, implicando em uma
menor margem de possibilidades de evolução decorrente da
intervenção.

Quanto à análise dos aspectos valorativos do
autoconceito abordados pelo PAI: autonomia, segurança,
esportes, relação com a família, relação com as aulas na
escola, relações sociais, sentimentos afetivos, autovalor,
aspecto físico e sentimento de posse; foi realizada uma
análise estatística (teste Wilcoxon) com a média dos alunos
em cada questão (=34).

Verifica-se que, do total de questões, 23,5% das questões
mantiveram o mesmo escore antes e após a intervenção;
47% obtiveram mudanças positivas; e 29,5%, mudanças
negativas. Dentre esses 47% das questões que obtiveram
mudança positiva, nenhuma apresentou significância
estatística (p < 0,05). Entretanto, verifica-se que a questão
29 foi a que obteve melhores resultados, que avaliou o
aspecto referente a segurança ao realizar tarefas e o
autovalor.

Quanto à análise qualitativa descritiva, embasada nas
observações, verificou-se que os quatro participantes
intensificaram os seguintes aspectos do autoconceito
avaliados pelo PAI: autonomia, segurança, esportes, relações
sociais, sentimentos afetivos, autovalor e aspecto físico.
Sendo esses aspectos registrados a partir das atitudes
realizadas pelos participantes durante as aulas.

Foram verificadas que as relações sociais e os
sentimentos afetivos se intensificaram tanto entre os
próprios participantes, quanto entre os participantes e a
professora, proporcionando um ambiente em que todos
interagiam e participavam de forma efetiva de todas as

atividades propostas.
Em meio líquido, observou-se a autonomia dos

participantes durante as atividades. Essa autonomia pode
estar relacionada com a dedicação à modalidade natação,
melhoria nas habilidades motoras e em relação ao aspecto
físico.

Diante dos resultados apresentados, considera-se que a
intervenção resultante do programa de natação adaptada
aplicada às crianças envolvidas no estudo, do ponto de vista
estatístico, não exerceu influência sobre os aspectos do
autoconceito. Entretanto, de acordo com as análises
fundamentadas na observação sistemática realizada durante
a intervenção, verificou-se que várias mudanças positivas
aconteceram e puderam ser registradas no diário de campo.
A discrepância entre as análises quali e quantitativa sugere
que o instrumento empregado nesse estudo (PAI) pode ter
sido pouco sensível às mudanças de comportamentos e
evoluções observadas e registradas sistematicamente
durante o programa de natação, já que as crianças possuíam
um escore alto desde o pré-teste.

Uma possível limitação no estudo foi o número reduzido
de sujeitos na amostra, que pode ter influenciado na não
significância estatística. O número reduzido de participantes
justifica-se pela dificuldade em recrutar sujeitos com as
condições específicas (faixa etária e tipo de deficiência) em
um município de médio porte do interior paulista. O n amostral
reduzido tem sido uma dificuldade constante nas pesquisas
envolvendo atividade física adaptada à população com
deficiência, devido às peculiaridades decorrentes dos
diferentes tipos e níveis funcionais de deficiência.

Como sugestão para futuros estudos, recomenda-se
ajustes nas questões e adaptação das ilustrações do
instrumento (Teste de Percepção do Autoconceito Infantil -
PAI) à condição de deficiência física apresentada pelos
participantes do presente estudo, visando uma maior
identificação com figuras e aproximação com a situação das
crianças que fazem uso de órteses, andadores, bengalas,
muletas e cadeiras de rodas para sua locomoção.
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A asma é diagnosticada pela presença de sintomas
característicos, sendo confirmada pela demonstração de
limitação variável ao fluxo de ar. O monitor do Pico de Fluxo
Expiratório (PFE) é um instrumento simples e de fácil utilização
que mede a saída de ar dos pulmões, sendo possível documentar
a obstrução variável do fluxo aéreo. Para um bom controle da
atividade física realizada pelo asmático é importante a utilização
do PFE. Atividades físicas adaptadas ao asmático têm um papel
preventivo de crises e facilitam a participação em aulas de
educação física, permitindo maior tolerância ao esforço e melhor
convivência com a doença. O objetivo deste estudo foi avaliar a
resposta de obstrução do fluxo aéreo em adultos asmáticos
através do PFE, após sessões de exercícios aeróbios e sessões
de exercícios de força. O estudo contou com 11 indivíduos
asmáticos, com média de idade de 57,18 anos que participam do
programa "Educação Física Adaptada ao Adulto Asmático" na
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São
Paulo. As sessões ocorreram duas vezes por semana, com
duração de 90 minutos cada sessão, durante 3 meses, sendo as
sessões alternadas entre exercícios aeróbios e de força. O PFE
foi medido no início da aula e 10 minutos após seu término,
tempo necessário para que ocorra broncoespasmo. Foi realizada
estatística descritiva para comparar a resposta de
broncoespasmo entre os dois tipos de exercícios. A queda no
valor de PFE foi em média 0,13% para os exercícios de força; nos
exercícios aeróbios, encontramos aumento no PFE de 0,06%,
porém, ambos os valores não possuem relevância estatística.
Podemos atribuir esses resultados devido ao fato dos
participantes fazerem uso de medicamentos e estarem com a
asma controlada; mesmo assim, 72,7% dos indivíduos atingiram
valores menores do PFE predito antes do início de cada aula.
Além disso, o número de faltas durante o período de pesquisa
pode ter sido contribuinte aos resultados obtidos. Dessa forma,
são importantes futuros estudos para mais esclarecimentos
sobre essa população.
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A asma é uma doença cercada de mitos e preconceitos, a começar
pelo próprio nome, que muitas vezes é evitado por estar
associado, popularmente, às formas mais graves. Trata-se de
uma doença pulmonar crônica, caracterizada por inflamação das
vias aéreas, que pode resultar em episódios agudos, causando
problemas respiratórios como tosse, sensação de aperto no peito,
coceira na garganta, coriza e respiração curta. Esses sintomas
ocorrem devido a uma variedade de estímulos, incluindo
atividades físicas e podem chegar a impedir a prática de
brincadeiras e atividades cotidianas, caso não controladas,
afetando assim a qualidade de vida de seu portador. Este estudo
tem por finalidade mostrar que atividades físicas adaptadas e a
natação, concomitantemente com o auxílio de exercícios
respiratórios, podem provocar uma melhora do Pico de Fluxo
Expiratório (PFE) em crianças com asma. Foram avaliadas nove
crianças com idade média de 9 anos, no decorrer do curso
"Atividade Física Adaptada ao Portador de Asma", oferecida
pela EEFE-USP à comunidade externa. As medições do PFE foram
efetuadas em dez sessões consecutivas com a intenção de
acompanhar a evolução a partir de um ponto inicial (Aula 01) em
comparação com o ponto final (Aula 10). Para a medição do PFE
foi utilizado um Peak Flow Meter Mini-Wright. As aulas
consistem em jogos recreativos na quadra, em seguida exercícios
respiratórios e posturais e finalizando com atividades aquáticas.
Três crianças (33%) não obtiveram aumento significante, sendo
que uma delas obteve na realidade um decréscimo no valor do
PFE (11%). A maior parte das crianças (66%) obteve uma melhora
estatisticamente significante no PFE ao término das 10 sessões
de atividades. Atividades físicas praticadas pelos alunos do
curso acarretaram um efeito positivo na melhora do PFE,
mostrando claramente a importância de um programa de
atividade física adaptada para crianças asmáticas como um aliado
no controle da asma.

E-mail: sylvialu@usp.br
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Promoção da saúde: conteúdo para professores
e pais de alunos com deficiência

Oliveira, S. D¹.; Cristo, A¹.; Messias, R.W¹.; Scher¹,
L. M.L

Universidade do estado da Bahia1,
Alagoinhas/BA, Brasil

A Promoção da Saúde é uma das estratégias do setor da saúde
para buscar a melhoria da qualidade de vida da população. Dentre
os fatores determinantes de saúde podemos encontrar as
condições de moradia, alimentação, educação, lazer, dentre
outros, os quais interferem nos níveis de saúde de uma
população. Refletindo sobre essas situações decidiu-se realizar
uma oficina de promoção da saúde durante o I Festival de
Atividade Física Adaptada da Universidade do Estado da Bahia
com o objetivo de proporcionar aos professores e pais dos alunos
com deficiência o conhecimento sobre alguns aspectos
relacionados à promoção da saúde, de modo que os mesmos
pudessem de forma consciente orientar seus alunos e filhos a
terem uma vida mais ativa e saudável. A oficina foi realizada a
partir da simulação de um programa de televisão (Saúde e Bem
Estar) exibido pela Rede Globo e teve como participantes
professores e pais de alunos de três instituições de ensino, que
atendem alunos com necessidades educacionais especiais, no
município de Alagoinhas, e os discentes do curso de Educação
Física. Estes últimos atuaram como personagens fictícios do
programa, a saber: apresentador, repórter, nutricionista, médico,
psicólogo, professor de educação física. Dentre os conteúdos
abordados na oficina, destacaram-se: o conceito de promoção
de saúde, a importância de uma alimentação saudável, da prática
regular da atividade física e o uso e o cumprimento dos horários
da medicação. As informações sobre os conteúdos abordados
foram obtidas através de pesquisas em livros e artigos científicos.
Para desenvolvimento da oficina foram organizadas atividades
que estimularam os pais a tirarem dúvidas sobre os conteúdos
abordados de modo que os mesmos puderam, através de relatos
sobre sua relação com seus filhos, trocar experiências entre si.
Com isso, evidenciou-se que as atividades propostas geraram
vários questionamentos e proporcionaram uma melhor
compreensão dos conteúdos abordados por parte dos
participantes, segundo relatos dos pais, professores e discentes
do curso de Educação Física. Além disso, foi possível reunir em
um mesmo evento alunos, pais e professores de alunos com
deficiência em busca da socialização do conhecimento na
perspectiva da inclusão e da promoção da saúde.

E-mail: deisevalent@live.com

Atividades Físicas Para um Grupo de Pessoas
com Deficiência Intelectual

Pinheiro, E.S1; Lopes, K. A. T1.; Amorim, M.1;
Bezerra, E.1; Correa, L. S. C.1.

1Programa de Atividades Motoras Para Deficientes,
Universidade Federal do Amazonas, Manaus/AM, Brasil

Deficiência Intelectual compreende-se como um distúrbio
significativo do desenvolvimento cognitivo, que tenha ocorrido
antes dos 18 anos de idade e que gere prejuízos significativos
no comportamento adaptativo. No entanto, na Classificação de
Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 o termo
Retardo Mental seria uma "condição de desenvolvimento
interrompido ou incompleto da mente, a qual é especialmente
caracterizada por comprometimento de habilidades manifestadas
durante o período de desenvolvimento, as quais contribuem
para o nível global de inteligência, isto é, aptidões cognitivas,
de linguagem, motoras e sociais". Este resumo apresenta as
ações trabalhadas com o grupo de alunos com Deficiência
Intelectual (DI) no programa de atividades motoras para
deficientes (PROAMDE). O objetivo das atividades executadas
visa o desenvolvimento das valências psicomotoras. O Programa
de Atividades Motoras para Deficientes (PROAMDE - pólo
FEFF/UFAM) tem como finalidade promover a descoberta de
novas potencialidades à pessoa deficiente por meio da Educação
Física. A turma de alunos com DI é composta por 37 participantes
adultos de ambos os sexos. As aulas acontecem duas vezes por
semana, com 75 minutos de duração. Ocorrem duas avaliações
semestrais com os alunos e, após cada aula ministrada são feitas
anotações individuais a respeito do desempenho destes nas
atividades propostas. Por meio das avaliações individuais diárias
e semestrais, observou-se que houve melhoria não somente na
motricidade, mas também nos aspectos sociais e emocionais,
devido à convivência entre os alunos e a cooperação durante
as atividades. Portanto a Educação Física é um mecanismo
importante para o desenvolvimento integral do deficiente
intelectual, uma vez que possibilita experiências motoras,
cognitivas e sociais sendo essencial para uma melhor qualidade
de vida do praticante.

Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV
E-mail: evellensobrinho@hotmail.com
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Desenvolvimento Motor de Crianças da Turma
de 2 a 6 anos, alunos do Programa de
Atividades Motoras para Deficientes

(PROAMDE)

Baima, T.1; Tavares, D.1; Lopes, K.A.T.1; Amorim,
M.1; Bezerra, E. S.1; Corrêa, L. S.1

1Programa de Atividades Motoras Para Deficientes,
Universidade Federal do Amazonas, Manaus/AM, Brasil.

A idade de pré-escolar é uma fase de obtenção e
desenvolvimento das habilidades motoras, formas de se
movimentar e primeiros movimentos combinados, que
proporcionam a criança exercer domínio sobre o seu corpo em
diversas posturas (estáticas ou dinâmicas), e locomover-se pelo
meio ambiente de formas variadas (andar, correr, saltar, etc.)
(CAETANO et alli, 2005). A obtenção de habilidades novas está
relacionada com a idade e as experiências vividas com outros
indivíduos do mesmo grupo. A prática de atividades motoras
tem uma importância vital no desenvolvimento geral da criança
como ser humano. Um programa de atividades bem estruturado
desde as primeiras idades contribui notavelmente para o
desenvolvimento motor sem acelerar esse desenvolvimento O
nosso objetivo é relatar a experiência vivida como professoras
da Turma A (crianças de 02 a 06 anos) do PROAMDE, a qual
engloba crianças de diferentes patologias entre as quais
podemos citar: Síndrome de Down, Autismo, Paralisia Cerebral,
Síndrome de West, dentre outras. As atividades são realizadas
duas vezes por semana com 60 minutos de duração. A turma é
formada por 20 crianças com faixa etária de 02 a 06 anos. Durante
as aulas utilizamos atividades que estimulam o desenvolvimento
das habilidades motoras de forma lúdica e recreativa, atividades
de corrida, saltos, manipulação e jogos. Nós como acadêmicos
do PROAMDE não observamos as limitações dos alunos,
visamos desenvolver as suas potencialidades. Para a vida
acadêmica podemos dizer que é muito importante a vivência
com esse público, além de uma experiência profissional,
estimulando cada vez mais a leitura e a busca por novos
conhecimentos para que possamos ajudá-los em aspectos que
vão além da prática da atividade física.

Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV
E-mail: thati_bitaty@hotmail.com

O Lúdico como estratégia de atividade motora
para adolescentes com deficiência em um

Programa de Atividades Motoras

Marinho, J.1; Menezes, S.1; Lopes, K. A. T.1;
Amorim, M.1; Correa, L.1; Bezerra, E.S.1

1Programa de Atividades Motoras Para Deficientes,
Universidade Federal do Amazonas, Manaus/AM, Brasil.

O lúdico é um meio divertido e prazeroso de ensinar e se chegar
a um objetivo, podendo ser diretamente aplicado às aulas de
educação física adaptada. O uso de tal meio estimula as
potencialidades bem como a motivação para realizar diversas
atividades. Nosso objetivo é relatar as experiências adquiridas
em uma turma de adolescentes com deficiência participantes de
um Programa de Atividades Motoras para Deficientes
(PROAMDE), com faixa etária  entre 12 e 17 anos que possuem
diferentes patologias, entre as quais destacam-se: Paralisia
Cerebral, Síndrome de Down, Autismo e Hiperatividade. As
atividades ocorrem duas vezes por semana com duração de uma
hora/dia, no turno vespertino. A turma é composta por 35 alunos
em que cada um possui um acompanhante para a realização das
atividades, visando desenvolver habilidades de locomoção,
manipulação e de equilíbrio. Também são realizadas atividades
de iniciação ao atletismo (arremessos/lançamentos, saltos e
corridas), por meio de atividades lúdicas. Observou-se que no
inicio os alunos sentiam-se desmotivados e entediados em
realizar algumas atividades que estavam voltadas para um
método tradicionalista, era visível o afastamento dos alunos
perante as aulas, mas com a inserção de atividades de caráter
lúdico os principais objetivos foram sendo atingidos, os alunos
demonstraram maior motivação e suas potencialidades foram
desenvolvidas, mostrando que as atividades lúdicas foram
importantes nesse processo. Como acadêmica, conviver com
tal público mostrou ser muito gratificante, uma vez que o
processo de aprendizagem é recíproco.

Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV
E-mail: jaque.m.marinho@gmail.com
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Atividade motora para pessoas com Acidente
Vascular Encefálico (AVE) do Programa de

Atividade Motora para Deficientes
(PROAMDE)

Santos, D. S¹; Lopes, Lopes, K. A. T¹; Amorim, M¹;
Bezerra, E. S¹; Corrêa, L. S¹; Batista, E. A¹

¹Programa de Atividades Motoras Para Deficientes,
Universidade Federal do Amazonas, Manaus/AM, Brasil.

A atividade motora se mostra bastante viável na recuperação de
pessoas com AVE, uma vez que atividade de musculação e
exercícios fisioterapêuticos são repetitivos e fatigantes para o
aluno. O AVE é uma patologia que pode causar uma falta de
sangue devido a uma obstrução parcial ou total do vaso
sanguíneo que irriga o encéfalo, ou pode ser causado pela ruptura
desse vaso, produzindo um coágulo e atingindo a área,
caracterizando AVE hemorrágico e isquêmico, respectivamente.
Esse trabalho apresenta o relato de experiência do trabalho
realizado com um grupo de pessoas com AVE. O objetivo foi
realizar atividades motoras para esse público com o intuito de
potencializar seus recursos remanescentes bem como viabilizar
a  utilização de seu corpo para o desempenho de atividade
cotidianas. As atividades são executadas na Universidade
Federal do Amazonas (UFAM), por meio do programa de
atividades motoras para deficientes (PROAMDE), duas vezes
na semana, com uma hora de atividades motoras e 15 minutos
de atividades pedagógicas. Observou-se que no período de
seis meses que os alunos frequentaram as aulas do PROAMDE
demonstraram mais destreza no executar da marcha, uma maior
amplitude e agilidade em seus movimentos de membros paréticos
e não paréticos e uma maior resistência cardiorrespiratória. A
presença nas aulas do PROAMDE não proporciona apenas uma
melhora no aspecto biológico, entretanto, proporciona também,
uma conveniência social que os alunos desfrutam semanalmente
com pessoas que possuem a mesma deficiência.

Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV
E-mail: diesoares_@hotmail.com

Atividades Motoras no processo de
Reabilitação de crianças portadoras de

Encefalopatia Crônica não
Progressiva da Infância

Gonçalves, A.P. A.1; Baima, T.1; Amorim, M.1;
Correa, L.S.1; Lopes, K. A. T.1

1Programa de Atividades Motoras para Deficientes,
Universidade Federal do Amazonas, Manaus/AM, Brasil.

Segundo Bobath (1989), a Encefalopatia Crônica não Progressiva
da Infância (ECNPI) ou Paralisia Cerebral (PC) PC é o resultado
de uma lesão ou mau desenvolvimento do cérebro, existente
desde a infância. A deficiência motora se apresenta com padrões
anormais de postura e movimento, associados a um tônus
postural anormal e tem caráter não progressivo. O objetivo do
trabalho foi a realização de atividades em grupo que estimulassem
a aquisição de novas habilidades motoras, bem como a facilitação
do processo de reabilitação dos  participantes do Programa de
Atividades Motoras para Deficientes - PROAMDE. O grupo é
composto por 12 crianças com variados graus de Paralisia
Cerebral e com idade entre 2 e 10 anos. As atividades se iniciam
com alongamentos, treino de equilíbrio e de força muscular,
seguindo com atividades como rolar, engatinhar, deambular e
manipular objetos variados com o intuito de estimular o
desenvolvimento Neuropsicomotor normal bem como o ganho
de habilidades motoras. As atividades são realizadas, duas vezes
por semana, durante 75 minutos no ginásio da Faculdade de
Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do
Amazonas. No decorrer do ano foi observado que alguns alunos
obtiveram ganhos de novas habilidades motoras bem como
melhoraram habilidades que já possuíam, sendo observado
também que houve uma maior participação dos alunos nas
atividades em que interagiam diretamente uns com os outros.
Foi concluído ser necessário haver repetições das atividades
propostas visto que cada um dos alunos tem um tempo diferente
para adquirir ou melhorar suas habilidades, e que as atividades
de caráter lúdico foram realizadas com mais entusiasmo pelos
alunos contribuindo assim para uma maior participação dos
mesmos nas atividades e para o processo de reabilitação.

Apoio financeiro: UFAM, PROEXTI, PROCOMUN, MEC-SESu,
SEDUC, SEMED.
E-mail: anapaulaamparo@gmail.com
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O ritmo e a dança como contribuição do
desenvolvimento psicomotor das pessoas com
Síndrome de Down: Um relato de experiência

Macedo, V.P.; Seabra Jr, M.O; Zengo, L.M.

Curso de Educação Física, FCT, UNESP, Presidente
Prudente/SP, Brasil.

Considerando o ritmo e a Dança como diferentes formas de
possibilitar a formação integral dos alunos, este estudo baseou-
se nos conceitos de Psicomotricidade e apropriação de
elementos da cultura corporal.  Assim, no processo de ensino-
aprendizagem o ritmo e a Dança, não se restringem a simples
prática corporal, mas em capacitar a pessoa com Síndrome de
Down a refletir suas possibilidades como ser humano. Contudo,
tal pesquisa teve como intuito contribuir no processo de
desenvolvimento desses alunos, planejando e adaptando um
programa de intervenção individualizado com propósitos na
inclusão escolar. Na consecução dessa tarefa relacionamos o
ritmo, a Dança e a Psicomotricidade, com sujeitos entre sete a
vinte e cinco anos de idade. Os sujeitos foram avaliados em
nível de maturação dos aspectos psicomotores em relação a
idade cronológica utilizando-se os testes de Rosa Neto (2002).
A partir desta avaliação, foi elaborado um programa de atividades
de ritmo e dança, baseados no método de Rudolf Laban (1978),
metodologia esta que apresenta uma prática baseada na realidade
do aluno, onde não há padronização de movimentos. As
atividades iniciais tiveram enfoque no desenvolvimento do ritmo,
memorização e expressão corporal dos indivíduos, que
gradativamente evoluíram em seus aspectos psicomotores
conforme o andamento das intervenções. Posteriormente, o grau
de dificuldade das atividades foi elevado, até que eles
conseguissem expressar-se por meio de seqüências
coreográficas simples. Assim, após 6 meses de reeducação
psicomotora, pode-se verificar um avanço positivo nas
defasagens de equilíbrio, memorização, coordenação,
inicialmente apresentadas pelas crianças. Sobretudo,
acreditamos que as aulas de ritmo e Dança, baseadas no referido
método, quando efetuadas como um momento lúdico, por meio
de atividades psicomotoras, proporcionam maiores
possibilidades desses indivíduos desenvolverem seus aspectos
cognitivo, afetivo-social e motor. Não obstante, este
procedimento poderá auxiliar na aprendizagem escolar,
contribuindo para um fenômeno cultural que consiste de ações
psicomotoras exercidas sobre o ser humano de maneira a
favorecer comportamentos e transformações consigo e com o
meio.

Apoio Finaceiro: Fapesp
Email: vicapoiato@hotmail.com

Atividades Físicas para
Deficientes Intelectuais

Silva, R. D. S.1; Pereira, F. W. M.1; Caleffi, G. D.1;
Amorim, M. L. C.1; Corrêa, L. S.1; Lopes, K, A. T.1

1Programa de Atividades Motoras para Deficientes -
PROAMDE, Universidade Federal do Amazonas - UFAM,

Manaus - AM, Brasil.

A deficiência intelectual é caracterizada por limitações
significativas no funcionamento intelectual e no comportamento
adaptativo, como habilidades práticas, sociais e conceituais,
originando-se antes dos dezoitos anos de idade (CARVALHO,
MECIEL, 2003). A atividade motora tem como princípios,
desenvolver nos alunos com deficiência intelectual o seu lado
afetivo, social além de proporcionar dentre outros benefícios já
conhecidos a oportunidade de testar os limites e potencialidades,
prevenir as enfermidades secundárias a uma deficiência e
promover a integração social do indivíduo. A atividade motora
também proporciona ao deficiente intelectual melhor autoestima
e inclusão social. O Programa de Atividades Motoras para
Deficientes - PROAMDE tem como finalidade promover a
descoberta de novas potencialidades à pessoa deficiente por
meio da atividade motora. O grupo de deficientes intelectuais é
formado por 30 participantes adultos de ambos os sexos. As
atividades acontecem duas vezes por semana, com 75 minutos
de duração. Ocorrem duas avaliações com os alunos e, após
cada aula ministrada são feitas anotações individuais a respeito
do desempenho destes nas atividades propostas. Observamos
que durante as aulas houve melhoria não somente na
motricidade, mas também nos aspectos sociais e emocionais,
devido à convivência entre os alunos nas atividades. Dessa
forma, a educação física é um mecanismo importante para o
desenvolvimento integral do deficiente intelectual, tendo em
vista todos os seus benefícios tal qual melhor condição física,
melhora das funções fisiológicas, neuro-motoras e somáticas.

Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV.
E-mail: badboyhavas@hotmail.com
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 A prática de atividades motoras para
cadeirantes no Programa de Atividades

Motoras para Deficientes

Batista, E. A1; Lopes, K. A. T1; Amorim, M. L. C.1;
Corrêa, L.S.1; Santos, D.S.1

1Programa de Atividades Motoras Para Deficientes,
Universidade Federal do Amazonas, Manaus/AM, Brasil.

Diversos são os fatores que levam uma pessoa a passar a
locomover-se em uma cadeira de rodas, alguns resultam de
patologias como mielomeningocele, má formação congênita,
acidentes que traumatizam a área da medula, ou mesmo
amputações dos membros inferiores. Este relato explana a
experiência da prática de atividades motoras realizadas com
cadeirantes participantes do Programa de Atividades Motoras
Para Deficientes (PROAMDE), na Faculdade de Educação Física
e Fisioterapia (FEFF), da Universidade Federal do Amazonas
(UFAM). A turma é composta por 3 alunos com
mielomeningocele, 4 lesados medulares, 2 com má formação
congênita e 1 amputado, totalizando 10 alunos. As aulas são
ministradas duas vezes por semana, com duração de 75 minutos.
Os conteúdos ministrados envolvem manejo de cadeira de rodas,
locomoção, capacidades físicas, deslocamentos urbanos,
atividades esportivas como boccia, basquetebol sobre rodas,
jogos de salão entre outros, além de estimular hábitos de higiene.
As aulas são dividas em 60 minutos de atividade motora e 15
minutos de atividades de volta à calma com apoio pedagógico.
Buscamos proporcionar atividades motoras, visando à
potencialidade dos alunos com deficiência física (cadeirantes).
O que se observou na progressão das aulas é que os alunos se
tornaram mais independentes e com melhorias em seu
desempenho na realização das atividades esportivas e de vida
diária, além de uma maior interação social do grupo. Por meio do
conhecimento de novas habilidades, foi possível observar
também uma melhora significativa na motivação desses alunos,
uma vez que à prática de atividade física promove a
independência e uma melhor qualidade de vida.

Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV
E-mail: eduardoalvesbatista@hotmail.com

Lesões Esportivas em
Atletas de Parabadminton

Strapasson  A.1; Baessa, D.2; Storch, J.3;
Santos, F. dos4; Machineski, J.5

1, 2, 4, 5 Universidade Paranaense, Toledo/PR, Brasil
3Universidade Federal de São Carlos,

São Carlos/SP, Brasil

O esporte adaptado engajado no movimento de "esporte para
todos" contempla várias modalidades, dentre elas o Badminton
para pessoas com deficiência, ou seja, o Parabadminton. (BWF,
2012). De acordo com a BWF - Badminton World Federation
(2012), as principais adaptações do Parabadminton estão
relacionadas as categorias (nivelando os atletas de acordo com
a deficiência) e a quadra (diminuição da área de jogo). O esporte
oferece 6 categorias, 2 para cadeirantes e 4 para andantes. A
forma de disputa é a mesma do Badminton. O objetivo deste
estudo foi verificar a prevalência de lesões esportivas em atletas
com deficiência física, ocasionadas pelo Parabadminton.
Realizou-se uma pesquisa de campo descritiva, exploratória, de
natureza quantitativa e de corte transversal. 19 atletas que
participaram da 2ª Etapa do Campeonato Nacional de
Parabadminton, realizado em junho de 2012 em Campinas-SP
fizeram parte da amostra. Destes, 95% eram do gênero masculino
e 5% do gênero feminino, com média de idade de 26,7 anos
(±11,6), representantes do Distrito Federal (42%), Paraná (32%),
São Paulo (21%) e Rio de Janeiro (5%). Os dados foram coletados
através de um questionário com 14 questões abertas e fechadas.
Como resultados constatou-se: o tempo médio de prática do
Parabadminton é de 30,7 meses (±20,5); a freqüência nos treinos
é de 2,52 vezes por semana (±0,90), com duração média de 2h13'
(±0,62); as lesões obtidas foram entorse de ombro e tornozelo
(13,35%), escoriações no cotovelo e joelho (13,35%), bolhas na
mão e joelho (13,35%), bursite de ombro (6,66%), epicondilite
(6,66%), cisto de punho (6,66%), distensão muscular de bíceps
(6,66%), contusão de costela (6,66%), tendinite de membro inferior
(6,66%), rompimento de ligamento cruzado anterior de joelho
(6,66%), ruptura de menisco (6,66%) e fascíte plantar (6,66%).
Dentre as lesões, averiguou-se que 54% ocorreram em momentos
de competição, 33% em treinamento e 13% em ambos
(competição e treino). O risco de lesões esportivas para a
população de pessoas com deficiência física que praticam
esportes, segundo Rocco e Saito (2006), é semelhante ao risco
para atletas sem deficiência, devido ao esporte adaptado ter
atingido o profissionalismo, com atletas buscando alto
rendimento e grandes desempenhos.

E-mail: alinemiranda@unipar.br
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Oficina de atividade física direcionada aos pais
e professores de alunos com deficiência

Virginio, E.D.1., Souza, S.M. L,1., Santos, H.J.1.,
Pereira, R.S.1., Scher, L. M. 1

1Universidade Do Estado Da Bahia - Uneb, Alagoinhas/
BA, Brasil

Este relato de experiência trata-se de uma das intervenções
realizada durante o I Festival de Atividade Física Adaptada da
UNEB/Campus II, Alagoinhas, referente à oficina de atividade
física oferecida durante este evento. O presente trabalho teve
como objetivo promover vivências e conhecimentos básicos
sobre a importância da prática regular da atividade física, bem
como proporcionar a integração entre pais e professores de
alunos com deficiência. O relato conta com a participação de
professores e pais de alunos de três instituições de ensino que
atendem alunos com deficiência, no município de Alagoinhas. A
construção do trabalho se deu a partir do planejamento das
intervenções com base no levantamento bibliográfico e a oficina
foi dividida em estações (com informações e vivências corporais
sobre alongamento, caminhada, hidratação, e relaxamento). A
primeira estação ocorreu com informações e atividades sobre
alongamentos. Na segunda estação foi realizada uma caminhada
pela área verde da UNEB, onde um grupo de discentes da
Educação Física orientava os participantes para a importância
desta atividade e os benefícios proporcionados pela mesma
quando adotados na sua rotina diária. Ainda nesta estação,
houve uma parada para a hidratação e orientação sobre a
importância desta durante a prática da atividade física. A terceira
estação, denominada relaxamento, foi realizada após o término
da caminhada com uma sessão de volta à calma, seguida de
atividades com massagem, exercícios respiratórios e informações
sobre a importância de se incluir um momento de relaxamento ao
longo do dia. Para finalizar, houve uma roda de conversa onde
os participantes puderam relatar as dificuldades que tiveram e o
que aprenderam com as atividades que foram propostas.
Observou-se através dos depoimentos dos participantes que,
apesar de muitos deles já realizarem a atividade de caminhada
em sua rotina, houve resistência de alguns pais e professores
em se realizar as atividades propostas.

E-mail: ed.virginio22@gmail.com

Programa de Atividade Motora Adaptada:
Possibilidades de inclusão de pessoas com
deficiência nas aulas de Educação Física

 Pindobeira, E¹; Santana, E¹; Dias, A. P.V; ¹;
Cozzani. M.1; Cardeal, C. 1

1Centro de Formação de Professores, UFRB, Amargosa/
BA, Brasil

O "Programa de Atividade Motora Adaptada - PROAMA" é um
projeto de extensão que teve início em agosto de 2010, no Centro
de Formação de Professores - CFP/UFRB. A proposta do projeto
é dar oportunidade aos futuros professores de Educação Física
e áreas afins terem a experiência em ensinar os conteúdos da
educação física aos alunos com e sem deficiência em um contexto
educacional inclusivo. No município de Amargosa entre
setembro de 2009 e abril de 2010 foi registrada a matrícula de 103
pessoas com deficiência na Educação Básica nos diferentes
níveis de ensino. Embora a parcela da população com algum
tipo de deficiência seja cada vez mais expressiva na escola
regular, ainda são poucos aqueles que conseguem ter acesso à
prática de alguma atividade física. O objetivo deste projeto de
extensão é promover um programa diversificado de atividades
físicas adaptadas e esporte adaptado às pessoas com
deficiências da comunidade e discutir o impacto das práticas de
inclusão de pessoas com deficiência em programas de
Atividades Físicas Adaptadas e nas aulas de Educação Física
para o desenvolvimento global e autônomo do indivíduo. As
aulas são desenvolvidas duas vezes por semana com duração
de 90 minutos. Participam do projeto alunos das escolas públicas
do município de Amargosa com deficiência intelectual, física e
sensorial e também alunos sem deficiência de idade emparelhada.
Neste contexto, priorizou-se como metodologia de ensino a
utilização da estratégia de tutoria no contexto da aprendizagem.
A proposta de tutoria consiste em valorizar a cooperação mútua
entre os alunos e o respeito às diferenças individuais. No
contexto as aulas de Educação Física o tutor se torna, ainda que
momentaneamente, um auxiliar do outro na aprendizagem em
um contexto dinâmico que o leva a experimentar, níveis diferentes
de habilidades motoras e de desafios com as diferenças de
comunicação e linguagem, de percepções dos próprios limites
corporais e dos limites corporais do outro. Em dois anos de
projeto os resultados observados nos diferentes domínios do
comportamento dos participantes são expressivos. No domínio
motor foi observada melhora nos níveis de coordenação e
controle de movimentos em habilidades motoras básicas em
participantes com deficiência motora e intelectual. Ainda,
aspectos relacionados à comunicação e a sociabilidade entre os
participantes com e sem deficiências foram registrados a partir
de uma análise qualitativa das filmagens nas sessões de prática.
Palavras-Chave: atividade física adaptada, tutoria, aprendizagem
motora.

Apoio Financeiro: FAPESB.
e-mail: elis.angela2010@hotmail.com
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Atividades para acompanhante no NEPA

Santos, C.A.dos¹; Menezes,M.C.
Meireles, A. C.¹; Souza, J. V.¹

1Curso de Educação Física, UESC, Ilhéus/BA, Brasil

O Núcleo de Esporte Paralímpico e Adaptada (NEPA), do curso
de Educação Física da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC) é um subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação a Docência (PIBID). Atende pessoas com deficiência
motora, visual e intelectual matriculadas em escolas, possibilita
atualmente, as seguintes modalidades esportivas: Atletismo,
Goalball, Basquete sobre Rodas, Halterofilismo e Bocha. Além
dessas modalidades o NEPA oferta atividades para
acompanhantes das pessoas com deficiência. O objetivo é
oportunizar vivências de atividades físicas que contribuam para
melhoria da qualidade de vida, haja vista que esses indivíduos
muitas vezes conduzem suas vidas em função da pessoa com
deficiência. Acredita-se que estas atividades motivem o
acompanhante a freqüentar o NEPA num tempo que normalmente
seria para espera da pessoa com deficiência. O presente projeto
foi realizado com um individuo do sexo feminino, com 28 anos
de idade, acompanhante de um praticante do NEPA. As
atividades para acompanhantes são desenvolvidas por meio de
alongamento, caminhada, corrida, musculação, jogos lúdicos,
dança, ginástica aeróbica e localizada com duração de 1h e 30
min, duas vezes na semana. A aula utiliza a Escala de Percepção
de Esforço (Escala de Borg) e ao final há uma conversa com a
aluna para saber sua opinião a respeito da aula, buscando
identificar principais dificuldades, pontos positivos e negativos.
Aspectos relacionados ao comportamento motor, cognitivo,
afetivo e social são identificados nas sessões e registrados em
diário de campo. A anamnese, os planos de trabalho e os
planejamentos semanais são fontes que auxiliam na avaliação.
Para este estudo o diário de campo foi o principal instrumento
de análise. Nota-se que ao longo de 17 sessões a aluna obteve
ganhos significativos relacionados a coordenação motora e a
resistência aeróbica. Quanto ao aspecto afetivo é marcante a
maneira como a acompanhante vem gradativamente elaborando
a interdependência entre ela e a pessoa com deficiência. Nas
primeiras aulas a acompanhante sentia dificuldades em estar
longe da pessoa com deficiência. Atualmente, percebe-se que
tanto a acompanhante, quanto a pessoa com deficiência vivem
um processo de maior autonomia e independência.
Apoio Financeiro: PIBID/CAPES
E-mail: carla_uesc@hotmail.com

Uma proposta psicomotora em crianças com
desnutrição crônica: Estudo preliminar

Cavalcante Neto, J.L.¹; Calheiros, D.S².

¹,²Curso de Terapia Ocupacional, UNCISAL, Maceió/AL,
Brasil; 1Curso de Educação Física, CESMAC, Maceió/

AL, Brasil; ²Curso de Educação Física, UFAL,
Maceió/AL, Brasil

A desnutrição energético-protéica (DEP) tem como característica
déficits estaturais em crianças com privação crônica de proteínas
e energia oriundos da alimentação. Nos últimos anos, as
prevalências dessa doença no mundo e no Brasil sofreram
importantes reduções. Contudo, estudos ainda trazem a temática
como um dos maiores problemas de saúde pública, devido as
suas causas e consequências. Dentre essas, destacam-se o
comprometimento no desenvolvimento cognitivo, motor,
psicológico e social, interferindo no processo típico de
crescimento e desenvolvimento. Baseando-se nisso,
intervenções para a minimização dos possíveis danos inerentes
à desnutrição crônica devem ser propostas. Diante disto,
objetivamos: verificar a idade motora geral de crianças com DEP
por meio da Escala de Desenvolvimento motor (EDM) e discutir
a influência de uma proposta psicomotora no desenvolvimento
motor de crianças com DEP através de uma revisão bibliográfica.
Para tanto, inicialmente, foi realizado um estudo descritivo,
aplicando a EDM em um grupo de 20 crianças entre 48 a 60
meses, com DEP, identificadas pelo índice de altura-idade (<-
2DP), de um Centro de Recuperação e Educação Nutricional em
Maceió/AL. Em seguida, realizou-se uma pesquisa bibliográfica
sobre o tema em bases de dados científicos, refletindo-se sobre
a intervenção psicomotora no processo de desenvolvimento
motor de crianças com DEP. O estudo realizado na primeira etapa
identificou uma média de idade motora geral de 46 meses
(±2,33DP), sendo inferior a média de idade cronológica de 54
meses (±3,95DP), caracterizando-se assim um possível atraso
no desenvolvimento motor. Através da revisão bibliográfica
realizada com 120 artigos científicos, entende-se que a
abordagem psicomotora em crianças desnutridas poderia ser
uma forte aliada para a melhoria de suas capacidades funcionais,
sendo necessário que as atividades estejam voltadas para os
seguintes campos de atuação: estimulação motora, cognitiva,
neurológica e social. Considerando o contexto das implicações
referentes à desnutrição crônica, entendemos que a proposta
psicomotora tem uma relevante importância no processo de
desenvolvimento infantil.

E-mail: jorgelcneto@hotmail.com
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Padrões motores de crianças com autismo:
comportamentos estereotipados no

processo avaliativo

Toscano, C.V.A.; Santos, D. N.; Marsiglia, D. B.;
Calheiros, E. B.; Santos, R. R.

Universidade Federal de Alagoas, Maceió/AL, Brasil

Estudos retrospectivos do comportamento motor, de crianças
tardiamente diagnosticadas com espectro do autismo,
demonstraram que a avaliação dos padrões motores poderia
integrar o eixo avaliativo para precoce identificação do
transtorno. Nesta direção, pode-se constatar ainda na literatura
que os comportamentos estereotipados podem dificultar o
processo de observação dos padrões motores. Foram objetivos
do estudo: avaliar os níveis dos padrões motores de crianças
com autismo e identificar os tipos de estereotipias presentes no
processo avaliativo. O estudo foi descritivo, os sujeitos foram
duas crianças com diagnóstico clínico de autismo (CID F84.0).
Ambas incluídas no Projeto de Extensão em Atividade Motora
da UFAL (PREMAUT), com idade cronológica de 5 anos e
condições sócio econômicas equivalentes. Materiais e métodos
utilizados: entrevista e testes dos padrões fundamentais das
habilidades motoras de Gallahue (2003) registrados em câmera
de vídeo. Os resultados das entrevistas identificaram que os
comportamentos estereotipados manipulativos são aqueles
mais perceptivos pelas mães no cotidiano de seus filhos. Não
houve relato da presença de estereotipias estabilizadoras e
locomotoras. As observações realizadas durante as testagens
das crianças (A e B) permitiram identificar inabilidade da criança
(A) na execução da tarefa manipulativa, arremesso por cima, e
locomotora, caminhada direcionada. Foi constatado, durante a
testagem, estereotipias como saltitos, palmadas e esfregaduras,
agitação dos dedos e mão diante dos olhos, movimentos
circulares no próprio eixo, balanceio dos objetos durante toda
explicação oral e apresentação do modelo realizado pelo avaliador.
A criança (B) demonstrou estágio inicial no padrão motor
manipulativo e elementar nos padrões estabilizador e locomotor.
Demonstrou apenas estereotipias manipulativas durante a
execução das tarefas. Pode-se concluir que as estereotipias
manipulativas podem ou não interferir na resposta motora das
crianças. No entanto, pode-se afirmar que as estereotipias
estabilizadoras e locomotoras, quando presentes, interferem a
identificação do estímulo e a integração da percepção motora
na programação e execução da resposta a tarefa.

E-mail: Chrystoscano@gmail.com

Padrões motores de adolescentes com autismo:
estratégias de intervenção

Toscano, C.V.A.; Jacinto, L. E. A. M.; Santiago, J.
L. G. C.; Morais, W. D. S.; Albuquerque, W. A. S.

Universidade Federal de Alagoas, Maceió/AL, Brasil

A literatura tem apontado que adolescentes com espectro do
autismo necessitam de maior tempo para maturar seus padrões
motores. Em alguns casos, as características comportamentais
típicas do transtorno impedem a identificação do estímulo motor,
a integração da percepção motora na programação da resposta
além da própria execução das atividades motoras simples no
seu cotidiano. O objetivo do estudo foi identificar o nível do
padrão motor de adolescentes com autismo e elaborar estratégias
de intervenções para colaborar com o processo de
desenvolvimento dos padrões motores. O estudo foi descritivo,
os sujeitos foram cinco adolescentes com diagnóstico clínico
de autismo (CID F84.0), participantes do Projeto de Extensão em
Atividade Motora dirigida a pessoas com autismo (PREMAUT)
da UFAL, período igual ou superior a 12 meses, média de idade
cronológica de 19 anos e condições sócio econômicas
equivalentes. Materiais e métodos utilizados: entrevista, testes
dos padrões fundamentais das habilidades motoras de Gallahue
(2003), registrados em câmera de vídeo, além do Programa de
Treinamento de Habilidade Motora (PTHM) do PREMAUT. Os
resultados demonstraram que apenas um dos adolescentes
apresentava autonomia nas atividades motoras de vida diária.
Os testes motores identificaram, na tarefa manipulativa arremesso
por cima que: um adolescente apresentou inabilidade motora na
execução da tarefa, três apresentaram padrão inicial e um
elementar. Na tarefa locomotora, caminhada direcionada, foi
identificado: padrão inicial para quatro adolescentes e elementar
para um. Na tarefa estabilizadora, salto com elevação, dois
adolescentes apresentaram inabilidade motora na tarefa e três
demonstraram padrão inicial. O PTHM, executado em 10 meses,
demonstrou que os circuitos motores estruturados são mais
eficientes na identificação do estímulo e execução da resposta
motora quando comparados aos semiestruturados. O pós-teste
demonstrou habilidade de todos os sujeitos para realização das
tarefas manipulativas, estabilizadoras e locomotoras. Além das
mudanças de padrão para aqueles que já haviam apresentado
resposta motora adequada. Conclui-se que o PTHM mostrou-
se eficiente na maturação dos padrões motores de adolescentes
com autismo.

E-mail: chrystoscano@gmail.com
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Pessoas com deficiência e a prática esportiva
adaptada na cidade de Maceió/AL

Viana, M. R. G. S.1; Cavalcante Neto, J. L.2;
Chaves, L. T. S3; Almeida, J. G4;

Pereira, T. A. J. de M.S5

1,2,3,4,5 Curso de Educação Física, CESMAC,
Maceió/AL, Brasil

A busca da melhoria da qualidade de vida fez com que, nos
últimos anos, uma grande quantidade de pessoas com deficiência
praticasse alguma modalidade esportiva, visando estimular suas
potencialidades e possibilidades, em prol de seu bem-estar físico
e psicológico. Contudo, percebe-se que ainda existe muito a ser
conquistado. Dessa forma, objetivou-se localizar pessoas com
deficiência física, sensorial e intelectual que praticassem alguma
modalidade esportiva na cidade de Maceió/AL, bem como saber
quais as modalidades praticadas por elas. Vale destacar que são
resultados parciais de um estudo maior sobre a relação do esporte
e a qualidade de vida desses sujeitos. Foram visitadas 3
instituições especializadas que atendem pessoas com deficiência
física (instituição A), deficiência auditiva (instituição B), e
deficiência intelectual (instituição C). A coleta de dados foi feita
por dois pesquisadores munidos da autorização feita
anteriormente pelo representante da instituição após ciência da
pesquisa. A amostra foi de 112 sujeitos, distribuídos nas 3
instituições. Constatou-se que das 30 pessoas com deficiência
que frequentavam a instituição A, 100% destas praticam alguma
modalidade esportiva regularmente. Todos referiram o vôlei
sentado; na instituição B, 25 sujeitos praticavam esporte
regularmente, destes 40% praticavam natação e 60% futsal; já
na instituição C, 57 pessoas praticavam esporte e as modalidades
foram: arremesso de peso (7%), corrida (3,5%), basquete (76%)
e bocha (13,5%). Desconsiderando as deficiências em sua
especificidade e observando a totalidade dos dados pôde-se
perceber que do gênero masculino, 96 pessoas praticavam
esporte (88%) em detrimento do gênero feminino que constou
apenas 16 (12%). Já no quesito modalidade mais praticada, ainda
considerando uma análise global dos dados, os esportes
coletivos tiveram um maior destaque do que os individuais. É
fato que o esporte tem muito a proporcionar para pessoas com
deficiência por isso a relevância do presente estudo. Os
resultados alcançados poderão se somar aos já existentes, que
ainda são limitados. Além de servir de incentivo à realização de
outras pesquisas que os complementem.

Apoio Financeiro: PSIC
E-mail: rafaellagraciliano@hotmal.com

Suporte de Peso Corporal para
Treino de Marcha

Santos, T.S

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
Jequié/BA, Brasil

O treino de marcha pode ser beneficiado pela utilização de
suporte de peso corporal (SPC) para reestruturação funcional
locomotora. A eficácia deste treinamento em diversas fases da
marcha e seguimentos corporais adjacentes auxilia na reabilitação
funcional e treino locomotor de maneira global, pois diante de
afecções neurológicas, por exemplo, a marcha torna-se
dispendiosa decorrente da diminuição da força, hipotrofia e baixa
resistência muscular não só dos membros inferiores, mas também
do tronco como um todo. O objetivo desse estudo foi descrever,
por meio de revisão de literatura, como o SPC pode ser usado de
maneira eficiente no treinamento da marcha fisiológica em
indivíduos com distúrbios musculares e neurológicos. Foi
realizada busca nas bases de dados eletrônicas a partir dos
descritores: treino de marcha, suporte de peso corporal e
treinamento locomotor. Como critério de inclusão, foram eleitos
os estudos que tinham como objeto de estudo o treino de marcha
com suspensão. Os artigos selecionados para este estudo
evidenciaram um consenso sobre os resultados benéficos no
tratamento com o treino de marcha na esteira com SPC em lesões
neurológicas incompletas, pois, demostraram presença de
efeitos positivos sobre os parâmetros espaciais e temporais da
marcha, como simetria, consumo de CO2, cadência (ritmo de
marcha), coordenação motora, balanço dos braços,
funcionalidade motora, comprimento do passo, distância
percorrida e velocidade da marcha, além da maior segurança ao
deambular e consequente adequação aos princípios de
motricidade. Porém, persistem as contradições a respeito da
quantidade de suporte a ser ofertada ao paciente, os critérios
para a redução e o tempo de treino, que variaram entre 20 e 45
minutos, bem como o ganho de força, pois, a análise dos dados
ratificou que a melhora inicial no padrão da marcha ocorre,
provavelmente, devida o recrutamento neural que ocorre com o
treino e a mudança no gerador de padrão central e córtex motor,
sendo necessário um tempo maior de treinamento para que seja
descrito um ganho significativo de força muscular. Nesse sentido,
o treinamento motor suspenso apesar de viável e com algumas
evidências de ganhos em afecções neurológicas e lesões parciais
ainda necessita de pesquisas que esclareçam e/ou sugiram
padronização dos parâmetros a serem utilizados.

Email: thassy.sisa@hotmail.com
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Deficiência intelectual e jogos esportivos
coletivos: Resultados preliminares

de um estudo de intervenção
contextualizado no futsal

Joaquim, E.R¹; Dantas, L.E.P.B.T²; Guimarães, L³.

¹Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu EEFE - USP
- São Paulo/SP; ²Professor Doutor da EEFE USP - São

Paulo/SP; ³Professor voluntário no programa de
intervenção para pessoas com DI- USP/SP

Os Jogos Esportivos Coletivos (JECs) de invasão são
caracterizados pela participação simultânea de duas equipes em
um terreno comum. Essa simultaneidade confere aos jogos de
invasão uma alta complexidade e aleatoriedade nas relações de
cooperação e oposição entre os jogadores, exigindo destes uma
constante atitude estratégico-tática (SILVA e GRECO, 2009).
Dessa maneira, as abordagens de ensino/aprendizagem desses
jogos, deveriam focar na compreensão do aluno sobre o jogo,
visto que a maneira como atua um jogador depende de como o
mesmo concebe o jogo (GARGANTA, 1998). Assim, o objetivo
deste estudo foi investigar o processo de implementação de um
programa de ensino de futsal para pessoas com deficiência
intelectual (DI) centrado nos conceitos/ações de propostas
táticas de ensino (MAHLO, 1970; BAYER, 1979; BUNKER e
THORP, 1982; GRECO, 2007). Participaram deste estudo 11
adultos com DI, com idade entre 20 e 40 anos. O programa foi
desenvolvido por um período de 15 semanas, sendo ministradas
duas aulas por semana com duração de 1h20min cada. As
considerações relativas ao programa de intervenção foram
realizadas a partir de análises de registros em um diário de campo
sobre as observações de todas as aulas. Observamos que o
ensino dos JECs numa perspectiva tática contribuiu com
envolvimento dos alunos nas tarefas propostas, sendo possível
observar um aumento na concentração e na participação dos
mesmos nas aulas. A modificação dos jogos formais,
conservando a estrutura fundamental do jogo, possibilitou
ampliar e aprimorara o leque de experiências dos jogadores
quanto às resoluções de problemas enfrentados nos jogos.
Observamos também, que os jogadores passaram a se comunicar
corporal e verbalmente, fato que incidiu positivamente na
autonomia desses alunos no contexto do jogo. Assim,
acreditamos que o programa de intervenção pautado em uma
perspectiva tática, respeitando as especificidades de cada aluno,
pode ser considerado uma didática eficiente para o ensino de
futsal para pessoas com DI, podendo em algumas dimensões,
contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas.

E-mail: ericajoq@usp.br

Os saberes de professores de educação física
em relação à inclusão de
pessoas com deficiência

Sarmento, V.N¹; Barros, M.N.L².

Programa de Pós Graduação em Educação, UFAL,
Maceió/AL, Brasil

É factual que o princípio da inclusão educacional preza pelo
desenvolvimento de competências e potencialidades do
indivíduo como um todo; respeitando suas individualidades.
O/A professor/a de Educação Física, passa a desempenhar um
papel fulcral no processo de inclusão de alunos com deficiência,
pois ao elaborar suas aulas, busca diversos saberes, tais como
os disciplinares, os experienciais, os profissionais e os
curriculares (Tardiff, 2005). Considerando esse contexto, essa
pesquisa apresentou como objetivo identificar os saberes dos
professores de Educação Física de uma escola Municipal de
Maceió/AL em relação ao processo de inclusão das pessoas
com deficiência. Além, de também identificar as intervenções
práticas que têm buscando como soluções e/ou adaptações de
suas aulas em prol da participação plena desses indivíduos.
Para tanto, a pesquisa foi de natureza qualitativa, através de
entrevistas semiestruturadas. O público participante foi de 4
(quatro) professores de Educação Física de uma escola pública
municipal de Maceió\AL, sendo esses professores selecionados
com base no critério de ingresso através de concurso público e
de possuírem aluno com deficiência participantes de suas aulas.
As categorias de análise foram divididas da seguinte forma: a)
saberes dos professores de Educação Física sobre o conceito
de inclusão das pessoas com deficiência; b) as atitudes que
devem ser tomadas na escola para efetivação da inclusão; c) o
que devem realizar em suas respectivas aulas para que a inclusão
possa acontecer. Como resultado e a título de considerações
finais, podemos destacar que os professores em questão,
revelaram que para efetivar a inclusão educacional das pessoas
com deficiência deve-se respeitar as diferenças e evitar
discriminações na escola. No entanto, ainda assim percebeu-se
ausência de estratégias de planejamento para promoção de
adaptações necessárias para que o aluno com deficiência possa
ser incluído e, consequentemente, ter uma participação ativa.

Email: Viviane_sarmento@hotmail.com
Referência. TARDIF, M. Saberes docentes e formação
profissional. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.
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A Participação de mães nas aulas de adaptação
ao meio aquático num Programa de Atividades

Motoras para Deficientes - PROAMDE

Amorim, M. L. C.1 ; Corrêa, L.1; Lopes, K.A.T.1;
Pereira, V.D.F.1; Caleffi, G.D.1 ; Bezerra, E. S.1

1Programa de Atividades Motoras Para Deficientes,
Universidade Federal do Amazonas, Manaus/AM, Brasil.

A iniciação da natação para pessoas com deficiência
normalmente se dá através do Método Halliwick, que ensina
desde o controle respiratório até os movimentos básicos do
nado, com técnicas de aprendizagem da natação para pessoas
sem deficiência, respeitando a individualidade e a capacidade
de cada indivíduo. Este Método possui uma abordagem segura
e eficiente para todas as idades, proporciona a obtenção e
domínio do equilíbrio e da respiração, potencializando
habilidades motoras e poderá recuperar movimentos perdidos
por lesão. Contudo, sabe-se que a falta de oportunidades de
experimentação motora durante a infância pode influenciar no
atraso do desenvolvimento físico. O Programa de Atividades
Motoras para Deficientes - PROAMDE, tem como objetivos
desenvolver as potencialidades de pessoas com deficiências e
capacitar recursos humanos através da prática de Educação
Física. O objetivo deste resumo é relatar a experiência vivida de
uma professora de educação física com uma turma de 12 crianças
com idades dos 2 aos 5 anos com deficiência intelectual e física
(Autismo, Hiperatividade, Síndrome de Down, Paralisia Cerebral,
Má formação Congênita e Hidrocefália). Os objetivos das
atividades é adaptdação ao meio aquático através do método
Halliwick. As aulas acontecem duas vezes semanais com duração
de 30 minutos. Durante as sessões a professora comanda as
atividades, e as mães são as instrutoras que executam os
exercícios com seus filhos, com atividades de ajustamento mental
(respiração) até a iniciação ao nado. As aulas são realizadas
através de atividades lúdicas, cantigas infantils e jogos. Após
observação , conclui-se  um grande progresso quanto ao
desempenho das crianças durante a execução das atividades
no meio aquático, específicamente ao despreendimento às suas
mães, maior liberdade para experimentar as atividades no meio
aquático e uma maior autonomia e independência na piscina.
Acredita-se que o fato do envolvimento das mães durante às
aulas contribuiu de maneira positiva para que as crianças
alcançassem esses objetivos.

Apoio Financeiro: PROEXTI/MEC-SESu, PROCOMUN,
PROEXTI, SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV
E-mail: mimicastro@hotmail.com

Atividades Recreativas para um grupo de
Autistas no PROAMDE

Sá, M.C. O¹; Amorim, M.L. C¹; Corrêa, L¹;
Lopes, K.A. T¹. Bezerra, E.S ¹.

¹Programa de Atividades Motoras para Deficientes,
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia,

Universidade Federal do Amazonas, Manaus/AM, Brasil.

O Autismo é uma desordem que compromete o desenvolvimento
psiconeurológico afetando a capacidade comunicativa,
compreensiva e o convívio social. Este relato de experiência
esclarece que atividades físicas de forma lúdica auxiliam no
desenvolvimento psicomotor e social de autistas. O Programa
de Atividades Motoras para Deficientes que tem como objetivo
desenvolver atividades físicas e recreativas através das aulas
de educação física. As atividades são realizadas nos dias terça-
feira e quinta-feira com uma duração de 75 minutos. A turma
Infantil é formada por crianças hiperativas, paralisadas cerebrais,
crianças com Síndrome de Down e Autistas que são a maioria.
Os conteúdos ministrados relacionam locomoção, manipulação,
equilíbrio, esquema corporal, orientação espaço-temporal,
qualidades físicas, cinco sentidos, sociabilização e higiene
corporal visando à aprendizagem de formato recreativo,
utilizando materiais de variados tamanhos, cores, formas
geométricas e sons. O maior diferencial no trabalho com esses
indivíduos é a afetividade, pois no decorrer dos quatro meses
trabalhados houve cumplicidade mútua. Exercícios divididos
em circuito são grandes aliados de uma boa aula, não deixando
os alunos entediados por ficar muito tempo realizando os
mesmos movimentos, logo a função da recreação é o
entretenimento formador de uma coordenação motora, de uma
resistência física e psicológica, bem como as vantagens sociais.
Temos o auxílio de acompanhantes a cada atividade realizada,
porque alguns participantes têm além do autismo deficiências
que comprometem dentre outras habilidades, a marcha. Também
contamos com profissionais de pedagogia sendo parceiros nas
atividades de volta à calma, onde os alunos passam a fazer
atividades mais tranquilas relacionadas à didática. Portanto, foi
possível observar nos alunos uma grande independência, com
melhorias no âmbito familiar e no ciclo de amizades, entre essas
melhorias estão na comunicação destes alunos que em alguns
casos apenas balbuciavam, assim como o conhecimento da
atividade física para ter qualidade de vida.

Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV.
E-mail: mariacarolinasa@live.com
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As orientações de metas em aulas de Educação
Física: Um estudo envolvendo alunos com

necessidades educacionais específicas

Moraes, L. F.; Silva, K. S. D.

Programa de Doutorado em Ciências da Atividade Física
e do Esporte da Universidade de León, Espanha.

O objetivo central do presente estudo, já concluído, foi analisar
e descrever as orientações de metas durante as aulas de
educação física e em atividades esportivas promovidas em
âmbito educacional, envolvendo alunos com necessidades
educacionais específicas. O instrumento de medida psicométrica
utilizado para a coleta dos dados foi o questionário de orientação
à tarefa e ao ego (TEOSQ) adaptado a jovens brasileiros.
Participaram do estudo um total de 22 estudantes de ambos os
sexos, com necessidades educacionais especificas, todos eles
caracterizados por laudo medico, pertencentes a um colégio
inclusivo da cidade de Jataí-Goiás, cursando do 6º ao 9º ano do
ensino fundamental, apresentando media de idade de 17,36 anos
e desvio standard de 5,49. Para a realização da análise dos dados,
foram utilizados procedimentos estatísticos do tipo descritivo e
análises de variância com o programa SPSS 17.0 versão
Windows. Os resultados indicaram que os sujeitos participantes
do estudo apresentaram-se significativamente mais orientados
para a tarefa que para o ego em sua pratica esportiva durante as
aulas de educação física. Fator que leva a concluir que esses
sujeitos constroem seus modelos de êxito auto-referentes a
melhora de sua própria execução.

E-mail: lissandrofmoraes@ibest.com.br

O desenvolvimento da psicomotricidade
através de atividades manipulativas para

crianças portadoras de deficiência intelectual

Santos, F. P. S.¹; Batista, E. A.¹; Lima, A. S.¹

¹Programa de Atividades Motoras para Deficientes,
UFAM, Manaus/AM, Brasil

As crianças com deficiência intelectual em geral apresentam
certas limitações no seu funcionamento mental e no desempenho
de tarefas motoras, e nesse caso, as atividades de manipulação
são as mais indicadas por oferecerem inúmeros exercícios, que
melhoram gradativamente o desenvolvimento psicomotor da
criança. Neste propósito o objetivo é desenvolver as habilidades
psicomotoras através de aulas de educação física adaptada e
atividades de manipulação. As aulas acontecem duas vezes na
semana, com duração de 75 minutos cada. O grupo é composto
por crianças de 2 a 6 anos e cada aluno possui um acompanhante,
com a finalidade de auxiliá-los nas atividades. Os conteúdos
trabalhados são às atividades de manipulação (lançar/arremessar,

alcançar, soltar, chutar, bater, pressionar, pinçar, driblar, enroscar/
desenroscar, encaixar/desencaixar). No início do ano é realizada
uma avaliação individual a fim de mensurar as habilidades
motoras de cada aluno. Após o término de cada aula são
realizados registros individuais na turma com a finalidade de
descrever o desempenho do aluno em cada atividade proposta.
No término do programa será realizada novamente uma avaliação
com o objetivo de analisar se houve melhoria no
desenvolvimento da turma. No decorrer das aulas é possível
notar mudanças positivas em cada um dos alunos, todos
apresentam uma progressão nas habilidades psicomotoras, no
aspecto social e comportamental. A atividade física é essencial
no desenvolvimento das crianças, as mesmas interagem de forma
conjunta e se adaptam ao convívio com outras crianças, sempre
que possível aprendendo coisas novas e superando obstáculos
por meio da socialização.

Apoio financeiro: PROEXTI
E-mail: fabricio_oi@hotmail.com

O uso da barra direcional em atividades de
trilha para pessoas com cegueira adquirida:

Um estudo de caso

Silva, K. S. D.; Prado, R. M. N.

Curso de Licenciatura em Educação Física/CAJ/
Universidade Federal de Goiás, Brasil.

A barra direcional é um recurso técnico, o qual permite as pessoas
com cegueira ou com deficiência visual, realizarem atividades
de montanhas em grandes ambientes abertos, com segurança.
O objetivo desse estudo é avaliar as facilidades e dificuldades
encontradas por uma pessoa com cegueira adquirida no uso da
barra direcional em atividades de trilhas de distintos níveis, na
região sudoeste de Goiás. O estudo do tipo qualitativo e
descritivo busca através da entrevista e observação, verificar
como o sujeito de estudo percebe o uso da barra direcional nas
atividades de trilhas propostas. Para a classificação dos níveis
de dificuldades das trilhas estudadas fazemos uso da Avaliação
Funcional de Orientação e Mobilidade, adaptada por Zeferino
(2001) e utilizada pela Associação Catarinense para Integração
do cego. Acreditamos que os dados obtidos através da
entrevista semiestruturada e da observação nos permitirá
relacionar as vivências subjetivas e objetivas do sujeito de
estudo, com os níveis e tipos de trilhas experimentadas,
admitindo assim uma visão mais ampla da vivência deste
instrumento de acessibilidade por parte de uma pessoa com
cegueira adquirida.

E-mail: suemiafrancohotmail.com
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A introdução dos gestos de capoeira no
tratamento de paciente com lesão medular

baixa e incompleta

Costa, E.M1; Vieira, G.L.S1; Dugaich,S.T. U1;
Amorim, M.L.C.1; Ponce, K. B.1; Corrêa, L.S. C.1

1Programa de Atividades Motoras para Deficientes -
PROAMDE, Universidade Federal do Amazonas

UFAM, Manaus - AM, Brasil.

O convívio com diferentes alunos e distintas manifestações da
lesão raquimedular presenciados no programa de atividade
motora para deficiente (PROAMDE) no ambulatório Araújo Lima
requer que o trabalho realizado pela fisioterapia seja dinâmico e
especifico para cada lesionado medular. O trabalho realizado
com o aluno K. T. C. 16 anos, nível da lesão L3 (incompleta)
causada por acidente de motocicleta, iniciou-se no leito
hospitalar, na qual, trabalha-se orientando sobre a lesão medular
e apresentando o trabalho realizado pelo PROAMDE ao
paciente. Após alta hospitalar, dá-se início a fase de reabilitação.
No princípio e durante o programa o objetivo para o aluno era
ganho de força, equilíbrio, coordenação, propriocepção e
aquisição de marcha; visto que o mesmo possuía movimento de
MMII preservados, porém não tinha força nem coordenação e
sua sensibilidade também estava alterada. Deu-se início a um
variado treino para o reparo desses déficits causados pela lesão
medular utilizando variadas técnicas e metodologias
fisioterápicas. Aumentando os níveis de complexidade dos
exercícios, buscou-se usar os movimentos da luta de capoeira
com o aluno, pois o mesmo havia praticado durante um longo
tempo essa arte, deixando-o mais a vontade na realização das
atividades. Devido suas características de exercícios dinâmicos,
a capoeira requer de seus praticantes desenvoltura corporal
que envolve vários grupos musculares de forma continua e
rítmica e, consequentemente, exige a execução com qualidade
dos movimentos. Observou-se que essa associação da
fisioterapia com os movimentos da capoeira resultou em maior
ganho de funcionalidade do aluno, por ser um esporte que exige
uma capacidade física dinâmica de todo o aparelho locomotor
beneficiando o ganho de força, equilíbrio, propriocepção e
colaborando para execução da sua marcha.

Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV.
Email: emanuelsstam@hotmail.com

O Esporte Adaptado na Comunidade de
Castilla y León (Espanha)

Silva, K. S. D.¹; Varanda, M.²; Pollo, M. P. B³.;
Mendoza, N. L.4; Moraes, L. F.5

Programa de Pós-graduação da Universidade de León/
Espanha1; Instituto de Ciências Sociais da Universidade

de Lisboa, Portugal2; Programa de Pós-graduação da
Universidade de León, Espanha3; Centro de Referencia
Estatal de San Andrés del Rabanedo (León), Espanha4;

Programa de Pós-graduação da
Universidade de León, Espanha5

Este estudo parte do princípio de que o Sistema Esportivo
Espanhol opera em um marco sócio-institucional complexo, onde
há interações dinâmicas e constantes entre seus organismos
públicos e sua parte privada. Nesse ambiente de cooperação/
competição nos chama a atenção o fato de que distintos
organismos espanhóis estão se organizando para fazer frente
ao chamado "internacional de inclusão", os quais são
justificados, pelos mesmos, por um lado, pela falta de eficiência
do modelo atual, e por outro, pela evolução nas distintas formas
de entender a relação do esporte com a diversidade funcional.
Sabendo que a política, as leis, o esporte, o social, não é neutro
e a - histórico, buscamos com o estudo evidenciar as condições
estruturais de que desfruta o coletivo com algum tipo de
diversidade funcional, as quais somadas às representações
simbólicas do corpo deficiente poderão refletir como a realidade
do Esporte Adaptado na Comunidade Autônoma estudada é
objetivada nas relações e estruturas adotadas e interiorizadas
pelos indivíduos que fazem parte deste sistema. O campo de
investigação da presente pesquisa é o Sistema de Esportes
Adaptado da Comunidade Autônoma de Castilla y León. Os
nodos são constituídos por todos os atores (organismos)
relacionados ao Esporte Adaptado, caracterizando uma rede do
tipo one-mode, onde buscamos uma analise do tipo
organizacional, por meio das informações coletadas através do
questionário (atributos relacionais - estrutura), entrevista
(características subjetivas) e análise documental (características
atributivas - construções históricas). Adotamos como
perspectiva teórica nesse estudo, a Analise Estrutural de Redes
e o paradigma construtivista estruturalista, de Bourdieu.

Apoio financeiro: Bolsista MAEC/AECID
E-mail: suemiafranco@hotmail.com
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Aplicação do jogo dos dez passes durante o
treinamento do manejo de cadeira de rodas na

reabilitação para lesionados medulares no
ambiente ambulatorial do programa de
atividades motoras para deficientes -

PROAMDE

Faria1, K. F. P1; Dugaich, S. T. U1.; Lopes,
K.A.T.1;Amorim, M.L.C.1.; Ponce, K. B.1;

Corrêa, L. S. C.1

1Programa de Atividades Motoras para Deficientes -
PROAMDE, Universidade Federal do Amazonas - UFAM,

Manaus - AM, Brasil.

Este relato traz a experiência do trabalho pedagógico com alunos
do Programa de Atividades Motoras para Deficientes -
PROAMDE, que receberam práticas de manejo de cadeira de
forma lúdica durante o processo de Reabilitação para lesionado
medular. O manejo de cadeira de rodas tem uma evolução gradual
no ensino, porém foi visto que se tornou necessário a
implantação de uma atividade lúdica para uma maior interação
entre o grupo e os profissionais, o jogo dos 10 passes, baseado
na iniciação do basquete de cadeira de rodas. O objetivo deste
trabalho é relatar casos de alunos do  PROAMDE, que receberam
práticas de manejo de cadeiras e consequentemente participaram
da atividade lúdica. Foram realizadas atividades de
aperfeiçoamento do manejo, posicionamento sentado,
locomoção frontal e traseira, giro, empinar, subir e descer degraus
e rampas, o jogo dos 10 passes foi implantado na metade do
período de 3 meses que os alunos permanecem no projeto,
buscando uma melhoria no desenvolvimento do manejo. O
objetivo do jogo é realizar dez passes pela mesma equipe, sem
ser interceptado pela equipe adversária. Com o intuito de
propiciar uma melhor interação entre o grupo e os profissionais,
foi incluído em cada equipe 1 profissional utilizando cadeiras de
rodas, e um para dar suporte no controle da cadeira de rodas,
propiciando uma confiança maior entre aluno e profissional. Foi
incluída a prática lúdica nas atividades com o auxílio de
profissionais com conhecimento de manejo que fazem parte do
processo de reabilitação. Pôde-se notar uma melhor interação e
confiança entre pacientes e profissionais, nas atividades notei
melhor relação com os alunos, maior empenho e aceitação na
necessidade do aprendizado, e um interesse na busca de
atividades adaptadas por parte deles. O aluno aprende e treina
funções capazes de melhorar sua independência e autonomia
na vida cotidiana graças à aplicação de técnicas e práticas de
pequenos jogos, desenvolvendo nos pacientes experiências
pessoais, assim como segurança no manejo na cadeira de rodas.
A partir dos resultados relatados neste trabalho posso afirmar
que existe uma necessidade da implantação de atividades lúdicas
no ambiente ambulatorial da reabilitação, segundo
BRÜGGERMANN e WITTMANN "Os jogos baseados na
realização de movimentos destinam-se a aprofundar as técnicas
de locomoção em cadeira de rodas, pequenos jogos ou

brincadeiras prestam-se, sobretudo, para a terapia esportiva na
reabilitação, as brincadeiras contribuem para promover as
habilidades motoras do indivíduo", posso então dizer que
obteve-se bastantes resultados positivos na aplicação das
atividades.
Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV.
Email:nniivvlleekk@yahoo.com.br
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PROAMDE, Universidade Federal do Amazonas - UFAM,
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O convívio com diferentes alunos e distintas manifestações da
lesão raquimedular presenciados no programa de atividade
motora para deficiente (PROAMDE) no ambulatório Araújo Lima
requer que o trabalho realizado pela fisioterapia seja dinâmico e
especifico para cada lesionado medular. O trabalho realizado
com o aluno K. T. C. 16 anos, nível da lesão L3 (incompleta)
causada por acidente de motocicleta, iniciou-se no leito
hospitalar, na qual, trabalha-se orientando sobre a lesão medular
e apresentando o trabalho realizado pelo PROAMDE ao
paciente. Após alta hospitalar, dá-se início a fase de reabilitação.
No princípio e durante o programa o objetivo para o aluno era
ganho de força, equilíbrio, coordenação, propriocepção e
aquisição de marcha; visto que o mesmo possuía movimento de
MMII preservados, porém não tinha força nem coordenação e
sua sensibilidade também estava alterada. Deu-se início a um
variado treino para o reparo desses déficits causados pela lesão
medular utilizando variadas técnicas e metodologias
fisioterápicas. Aumentando os níveis de complexidade dos
exercícios, buscou-se usar os movimentos da luta de capoeira
com o aluno, pois o mesmo havia praticado durante um longo
tempo essa arte, deixando-o mais a vontade na realização das
atividades. Devido suas características de exercícios dinâmicos,
a capoeira requer de seus praticantes desenvoltura corporal
que envolve vários grupos musculares de forma continua e
rítmica e, consequentemente, exige a execução com qualidade
dos movimentos. Observou-se que essa associação da
fisioterapia com os movimentos da capoeira resultou em maior
ganho de funcionalidade do aluno, por ser um esporte que exige
uma capacidade física dinâmica de todo o aparelho locomotor
beneficiando o ganho de força, equilíbrio, propriocepção e
colaborando para execução da sua marcha.

Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV.
Email: emanuelsstam@hotmail.com
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Benefícios da natação para indivíduos
portadores de Síndrome de Down

Barreto, D.C.A¹ ; Santos, M.E.A¹.; Silva, N.K.R.S¹;
Laurentino, E.².

¹Curso de Educação Física, UFPE, Recife/PE, Brasil
² Professor Mestre em Educação, UFPE, Recife/PE, Brasil
Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE, Brasil

A Síndrome de Down, também conhecida por trissomia do 21, é
uma alteração genética caracterizada por um cromossomo extra
do par 21 acrescido ao par normal, e resulta em alterações físicas
e mentais do indivíduo. A característica mais freqüente na SD é
o atraso mental, bem como os indivíduos com SD apresentam
certos traços típicos, como: cabelo liso e fino, nariz pequeno e
um pouco achatado, dentes pequenos, baixa estatura, pescoço
curto e grosso, flacidez muscular e mãos pequenas com dedos
curtos. Na água, ocorre toda uma reaprendizagem postural e
motora, sobretudo para as pessoas com algum tipo de deficiência,
além de gozar da condição de igualdade e da sensação de
liberdade, permitindo, assim, a melhoria de habilidades motoras,
diferente do que ocorre em meio terrestre. O objetivo deste
estudo é verificar os benefícios que a natação proporciona aos
indivíduos com Síndrome de Down. A pesquisa de natureza
bibliográfica buscou uma fundamentação teórica no LILACS e
SCIELO para obter artigos científicos, teses e dissertações sobre
a temática em questão. Os resultados afirmam que a natação
propicia benefícios tais como, manutenção ou aumento da
amplitude articular; fortalecimento e aumento da resistência
muscular; relaxamento dos órgãos de sustentação (coluna
vertebral); melhoria da postura; melhoria da orientação espaço-
temporal, aumento do metabolismo, promovendo o
fortalecimento da musculatura cardíaca, fortalecimento dos
músculos respiratórios, estado de prazer, autoconfiança e
comunicação. Conclui-se que a atividade física em meio aquático
promove níveis mais elaborados de desenvolvimento, uma vez
que, pelo seu efeito de flutuação, variedade de movimentação e
diminuição da ação da gravidade provoca desafios e levará o
indivíduo a realizar movimentos mais livres e independentes,
ajudando assim na qualidade de vida e socialização.

E-mail: dayannearaujo24@hotmail.com

O Bullying em contextos da Educação Física
Escolar: o que pensam os alunos envolvidos

Barbosa, M. O.1; Fumes, N. de L. F.2

1, 2 Curso de Educação Física UFAL Maceió-AL Brasil

Atualmente a escola vem presenciando momentos de violência
quer seja através dos atos de violência que acontece no seu
entorno ou pela violência gerada dentro dela.  Quando esta
violência ocorre entre seus próprios alunos passa a receber o
nome de bullying. Por diversas vezes, o bullying acontece em
disciplinas que envolvem contato e manifestações corporais,
como é o caso da Educação Física.  Especificamente nesta
disciplina, em diversos momentos, os sujeitos estão envolvidos
em atividades que demandam execuções habilidosas e o exercício
do ganhar e perder, ocasionando por vezes a discriminação dos
alunos vistos como diferentes e/ou pouco habilidosos. Tendo
estes aspectos em conta, surgiu a inquietação a respeito do que
pensam os alunos que possuem alguma deficiência, em particular
os com surdez que frequentam as aulas de Educação Física
Escolar. Desse modo, o objetivo da investigação foi analisar as
concepções dos alunos surdos sobre o bullying nas aulas de
Educação Física. Este estudo é de natureza qualitativa, pois se
preocupa com uma realidade que não pode ser quantificada. Os
atores que fizeram parte desta pesquisa foram doze alunos com
surdez. Os resultados revelaram que os alunos com surdez
entendem que o bullying é formado por apelidos pejorativos
que os denigrem e por atos de agressão física entre colegas de
sala, independente de ser entre ouvintes e ouvintes ou ouvintes
e surdos. A maioria deles percebe-se como vítimas. Nos casos
de bullying, eles sofrem mais as ações relacionados ao bullying
direto ao sofrerem agressões verbais, principalmente na forma
de apelidos pejorativos, como ainda em uma pequena escala
sofrem com bullying indireto a partir das difamações. A maioria
dos atos de bullying está relacionado ao preconceito que a
sociedade possui sobre o diferencial destes alunos usarem outra
linguagem - a Libras. Em relação ao bullying e a Educação Física,
os pesquisados consideravam que a referida disciplina possuía
características que, quando não bem administradas, podiam
auxiliar no surgimento de casos de bullying. Desta feita, cabe ao
profissional da Educação Física saber identificar, distinguir e
diagnosticar o fenômeno bullying, para promover as ações que
beneficiem seus alunos, evitando que novos casos surjam a
partir das aulas.

CAPES;UFAL;CEDU
Marilyed@hotmail.com
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Atenção e Perseveração motora em crianças e
adultos com síndrome de Down: Implicações no

contexto ensino-aprendizagem de
habilidades motoras

 Santos, L. S.¹; Cozzani. M.1

1Centro de Formação de Professores, UFRB,
Amargosa/BA, Brasil

A Síndrome de Down (SD) é a principal causa genética de
deficiência intelectual, representa um terço das condições de
atrasos no desenvolvimento entre moderado a grave. No Brasil,
estima-se que exista atualmente cerca de 300 mil indivíduos com
SD (Censo de 2000). Esta representativa população apresenta
comprometimentos em diversas áreas, dentre estas, a área de
comportamento motor. O comportamento motor reflete a maneira
como o indivíduo lida com as informações sensoriais e
perceptuais para regular a ação motora. Neste contexto, funções
cognitivas como, por exemplo, o nível de atenção atua como um
elemento de controle no planejamento da ação e pode informar
sobre a flexibilidade do sistema perceptivo-motor frente às
demandas da tarefa em um momento específico. Crianças com
atrasos no desenvolvimento, a exemplo da SD, apresentam déficit
de atenção, comportamentos estereotipados e respostas
motoras perseverativas. No que se refere à prática pedagógica,
professores lidam com o desafio constante de manter a criança
com SD engajada em uma determinada tarefa. o objetivo geral
deste estudo foi investigar o impacto da perseveração motora, a
partir do status atencional e de restrições na tarefa em crianças
e adultos com síndrome de Down, no processo ensino-
aprendizagem de habilidades motoras. Participaram deste
experimento crianças e adultos com síndrome de Down. Os
grupos foram compostos por cinco adultos com síndrome de
Down (GASD), onze crianças com síndrome de Down (GCSD).
Os participantes realizaram a tarefa experimental A-não-B e as
variáveis analisadas foram: taxa de perseveração; acoplamento
olhar-alcançar; duração do olhar. Os resultados encontrados
revelaram que a tendência perseverativa nos adultos foi
minimizada por fatores desenvolvimentais tais como a idade e a
fatores da tarefa. No grupo de crianças houve uma tendência
perseverativa maior. O grupo de adultos com síndrome de Down
apresentou maior tendência ao alcançar acoplado. O grupo de
adultos olhou por mais tempo nas tentativas em B para a direção
do alvo B em relação ao GCSD. O fenômeno da perseveração
motora nos remete ao desafio de entender como o sistema
perceptivo-motor se comporta frente às restrições de uma
determinada tarefa motora. O professor na escola deve estar
atento aos indícios de rigidez no comportamento motor de
crianças com SD porque estes interferem no planejamento e na
execução de tarefas perceptuais e motoras.

Apoio Financeiro: FAPESB e CNPQ
e-mail: mvcozzani@ufrb.edu.br

Danças Circulares, o relato de uma
extensão universitária

Oliveira, S.R.G.

Univ. Fed. dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri,
Diamantina/MG, Brasil

O Projeto de Extensão: "Danças Circulares: uma proposta
educacional e terapêutica" envolve alunos do curso de
Licenciatura em Educação Física da UFVJM e alunos de uma
escola estadual de ensino especial da cidade. Entende-se as
Danças Circulares (DC) como danças feitas por várias pessoas,
normalmente em roda, com passos e estruturas simples e com o
objetivo de incluir a todos, de interagir com os outros, de poder
olhar nos olhos, tocar nas pessoas de forma suave, cooperando
a todo instante para que a roda se mantenha e para que a dança
se realize. Os objetivos para os alunos da escola são: propiciar
a possibilidade de melhorar seu desenvolvimento no que diz
respeito aos aspectos motores, sociais e psicológicos; aprimorar
capacidades como: lateralidade, consciência corporal, equilibro,
coordenação, além de favorecer atitudes cooperativas e de
valores morais. Para os alunos da graduação: favorecer o
desenvolvimento de estratégias pedagógicas para o trabalho
com alunos que tenham deficiência/necessidades especiais e
ampliar o conhecimento sobre o repertório das DCs. Com os
alunos da graduação são realizados encontros semanais para
que eles aprendam as DCs e para que se discuta/estabeleça
estratégias pedagógicas para aplicá-las e na escola, realiza-se
dois encontros semanais para aplicação das danças. Esta
experiência tem se mostrado um grande recurso pedagógico
para trabalhar valores humanos, para sincronizar grupos,
trabalhar com questões voltadas ao reconhecimento das partes
do corpo, da auto imagem, noções espaciais, habilidades e
capacidades físicas. A harmonia entre música e movimento, que
também é abordada no projeto, além de evidenciar noções
rítmicas, traz ao corpo as noções de diálogo e pausas e
pontuações que separam frases de movimento. Além disso, o
conjunto de danças baseia-se em músicas instrumentais e
cantadas de qualidade e as letras possuem significados que
fortalecem os objetivos das danças. Os benefícios da
participação nas rodas são inúmeros, a roda induz à cooperação
e não à disputa, o respeito ao outro é cultivado, há abertura para
introspecção, assim como há momentos de plena comemoração.
É um instrumento pedagógico de transmissão de valores além
do desenvolvimento de habilidades motoras, consideradas
positivas para a clientela.

Apoio financeiro: PIBEX/UFVJM
E-mail: sandrarg_oliveira@hotmail.com
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Extensão Universitária em um
Núcleo de Reabilitação

Oliveira, S.R.G.; Silva, F.G.

Univ. Fed. dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri,
Diamantina/MG, Brasil

A rotina no Núcleo de Reabilitação, em Diamantina, inclui um
grande fluxo de pessoas, divididas entre pacientes e
acompanhantes. Estes, permanecem neste local em torno de 6
horas, sem ocupação, aguardando o atendimento ou o retorno
do transporte para seus municípios. Deste quadro surgiu a
proposta de 2 projetos de extensão. O primeiro, com oferecimento
de atividades lúdicas para os pacientes nos intervalos de
atendimento e o segundo, procura propiciar aos familiares
atividades diversas. O projeto para os pacientes, conta hoje
com a participação de 11 alunos da graduação e duas professoras
do curso de Educação Física. Este grupo se encontra
semanalmente para elaboração das atividades, discussão dos
quadros clínicos e estudos dirigidos. No núcleo, eles se dividem
em duplas ou trios e desenvolvem atividades de jogos e
brincadeiras diariamente. O projeto que atende aos familiares,
conta hoje com uma aluna e as atividades são realizadas três
vezes por semana abrangendo exercícios de relaxamento,
respiração, alongamento, dinâmicas de grupos, exibição de
documentários, palestras, confecções de brinquedos
alternativos e jogos de tabuleiro. Há encontros semanais com
as docentes para discussões sobre o andamento das atividades
e estudos teóricos. As atividades são realizadas na pequena
sala de espera do núcleo que acomoda macas, cadeiras de rodas,
além de ser "passagem" para as salas de atendimento,
dificultando sobremaneira o trabalho. Ressalta-se que nas
primeiras conversas com os alunos eram frequentes dois
"discursos": 1) "Não há espaço para trabalhar"; 2) "Não dá
para trabalhar com eles porque eles não se mexem" - se referindo
aos mais comprometidos - muitas vezes tetraplégicos. Após 2
anos de projeto o discurso mudou, relatando que muitas vezes
eles não conseguem atender tantas pessoas de uma só vez e
que é possível identificar nos olhos dos mais comprometidos o
desejo de brincar. Para os usuários do Núcleo, o dia de
atendimento passou a ser mais dinâmico, para os alunos da
graduação, estes projetos propiciam a convivência e o trabalho
com a diversidade, a necessidade de desenvolvimento de outras
formas de comunicação, de criatividade e de estratégias
pedagógicas para atender as necessidades dos participantes.

Apoio financeiro: PIBEX/UFVJM
E-mail: sandrarg_oliveira@hotmail.com

Aprendizagem motora e o deficiente visual

Assis, I. F¹;Luz, J. C. O²; Silva, M.C¹; Silva, E. C.
C¹; Brito, P.F¹;

¹Graduanda de Licenciatura em Educação Física,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié/BA,
Brasil; ² Especialista em Educação Especial, Faculdade
de Tecnologia e Ciências; Docente de Educação Física

Adaptada, Associação Jequieense de Cegos ,
Jequié/BA, Brasil.

A prática da atividade física é indispensável para a manutenção
de uma vida saudável. Elas propiciam que seus praticantes
tenham uma melhora em sua saúde e, concomitantemente,
impulsiona para que a aprendizagem da cultura corporal aconteça.
Além dos benefícios apresentados, as atividades físicas auxiliam
na formação do ser, tornando-o conhecedor de si próprio,
autoconfiante e determinado. Se tratando do deficiente visual, a
prática de atividades físicas pode ser o caminho de uma vida
mais saudável e com melhor qualidade. Assim, o presente estudo
objetiva realizar uma discussão sobre a interação do deficiente
visual com as atividades físicas. Trata-se de um estudo de revisão
bibliográfica descritiva, qualitativa. Essa revisão catalogou
bases de dados eletrônicos da Scielo e em periódicos nacionais
de Educação Física, utilizando-se os seguintes descritores:
"atividade física, aprendizagem corporal e deficiente visual". A
partir dessa análise, nortearam-se três eixos temáticos: o
deficiente visual; desenvolvimento motor do deficiente visual;
atividade física e o deficiente visual. Verifica-se que a cegueira
não acarreta problemas anatômicos ou fisiológicos que dificulte
o desenvolvimento motor. Entretanto, a falta de incentivo à prática
de atividades que propiciem trabalhar com o corpo dificulta esse
desenvolvimento. Se o deficiente visual não for acompanhado
ou estimulado a realizar atividades físicas, terá um retardamento
do seu desenvolvimento psicomotor. A falta da visão provoca
em uma instabilidade motora do indivíduo resultando na
incapacidade de se manter uma postura adequada. Compreende-
se que trabalhar atividades como coordenação motora, equilíbrio
e postura contribui para a conscientização corporal do deficiente
visual, pois com isso ele se sentirá mais seguro. Diante dos
resultados, conclui-se que o deficiente visual tem capacidade
de praticar atividades físicas, porém, são necessárias algumas
mudanças para uma prática "segura" dessas atividades.
Sugerem-se estudos maiores para uma maior compreensão.

Apoio financeiro: UESB
E-mail: infahning@gmail.com
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Inclusão social e o aluno com Síndrome de
Down: um estudo de caso nas

aulas de educação física

Alves, M. L. T.; Duarte, E.

Faculdade de Educação Física, Departamento de
Estudos da Atividade Física Adaptada, Universidade

Estadual de Campinas, Campinas/SP, Brasil

A inclusão de alunos com deficiência na escola tem como objetivo
principal a aprendizagem dos conteúdos propostos, bem como
a inserção social do aluno em seu meio. O processo inclusivo na
escola não diz respeito somente à oportunidade em desempenhar
as atividades propostas pelo professor em sala, mas também em
participar e estruturar uma rede de relações sociais junto aos
seus colegas de classe. O estudo tem como objetivo analisar a
inclusão social de crianças com deficiência intelectual nas aulas
de educação física escolar. Foi aplicado o teste sociométrico no
início e final do ano letivo para identificação e análise do status
social do aluno com deficiência intelectual. O teste sociométrico
buscou avaliar a estrutura social desenvolvida pelo mesmo
durante as aulas de educação física. Como resultado do teste
sociométrico, os participantes são classificados dentro de cinco
posições de status social: popular, rejeitado, ignorado, mediano
e controverso. O status social traduz a posição social do
indivíduo dentro do seu grupo, revelando seu nível de interação
social com seus pares. Desta forma, o teste sociométrico se
traduz em um indicador de aceitação do sujeito pelo grupo
através da sua escolha, rejeição ou indiferença pelos demais. O
estudo foi realizado em escola pública do município de Campinas-
SP. Participaram do estudo um aluno com síndrome de Down da
3ª. série do ensino fundamental e seus 32 colegas de classe. Ao
todo participaram da pesquisa 33 alunos (20 meninos e 13
meninas; 9,2 ± 0,61 anos). O aluno com SD é do sexo masculino,
com  9 anos de idade. Em ambos os testes sociométricos
aplicados, o aluno com SD apresentou status social de ignorado
perante os colegas de classe. O aluno com SD encontrou
dificuldades para interação com seus pares durante as aulas de
educação física.  O aluno com SD demonstrou limitações
importantes na estruturação de relações sociais, com relações
restritas em quantidade. Dessa forma, a inclusão social de alunos
com SD ainda apresenta falhas importantes nas aulas de
educação física escolar.

Email: luizatanure@gmail.com

A Percepção de Inclusão de Alunos com
Deficiência nas Aulas de Educação Física

Alves, M. L. T.; Duarte, E.

Faculdade de Educação Física-Departamento de
Estudos da Atividade Física Adaptada- UNICAMP

A inclusão deve ser compreendida como uma experiência
subjetiva associada com interpretações, sentimentos, crenças e
percepções individuais. A compreensão de inclusão como
experiência subjetiva exige a sua investigação a partir da
perspectiva do aluno com deficiência. O estudo tem como
objetivo investigar a inclusão a partir da perspectiva do aluno
com deficiência dentro do contexto das aulas de educação física
escolar. Participaram do estudo três estudantes entre 12 e 21
anos com deficiência física ou visual do sexo feminino de uma
escola pública no município de São Paulo-SP. Foram aplicadas
entrevistas semi-estruturadas com roteiro pré-definido e
anotações de campo como instrumentos de medida. Para os
participantes do estudo, a inclusão no contexto das aulas de
educação física está vinculada a três fatores essenciais:
adaptação, participação social e capacidade. Estes fatores agem
de forma dependente e complementar para a construção de um
senso de pertencimento, aceitação e valor dentro do grupo.

Email:luizatanure@gmail.com

Análise da precisão em atletas iniciantes de
bocha paralímpica

Panicé, A ,P ,G¹,; Carvalho, O, L¹, Medeiros, L, M¹.

¹GPEFEA, Educação Física, UFRRJ,
Seropédica/ RJ, Brasil;

A bocha paralímpica é um desporto adaptado a pessoas com
elevado grau de comprometimento motor (utilizando-se de
cadeiras de roda) em especial para pessoas com Paralisia Cerebral
(CAMPEÃO; OLIVEIRA, 2006). O objetivo do jogo é aproximar
o maior número de bolas coloridas (vermelhas ou azuis) da bola
alvo (bola branca). Este desporto requer um conjunto de
habilidades necessárias a sua prática como a força, velocidade,
precisão e raciocínio. A precisão, que pode ser definida como
"(...) exatidão de cálculos; regularidade na execução; exatidão"
(dicionário AURÉLIO) é um exemplo de habilidade imprescindível
para o atleta de bocha. Nosso objetivo foi verificar os níveis de
precisão de atletas iniciantes de bocha paralímpica das classes
funcionais BC2 e BC3. Foi feito um estudo de caso com dois
atletas de bocha onde ambos passaram por um período de
aproximadamente cinco meses em treinos semanais para se
adquirir prática no desporto. Após este período, os atletas
participaram de um teste de precisão que consistia em lançar as
seis bolas de bocha em direção a um alvo no chão, com o objetivo
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de aproximar o máximo possível suas bolas do centro do alvo. O
teste foi fragmentado em três etapas e, a cada etapa, afastamos
o atleta do alvo para aumentar o nível de dificuldade: 1º etapa:
com o centro do alvo posicionado a 1,5m de distância do atleta;
2º etapa: a 2m de distância; 3º etapa: a 3m de distância. A cada
lançamento, aferimos a distância entre o ponto de estagnação
das bolas e o centro do alvo. Após a aplicação do teste,
calculamos três  médias específicas (médias de cada etapa do
teste) e uma média geral (somatório das médias específicas
dividido por três) para cada atleta (dado em cm). A média geral
do atleta BC2 foi de 36,50cm. Suas médias específicas são: 1º
etapa: 29,66cm; 2º etapa: 40,33cm; 3º etapa: 39,5cm. A média
geral do atleta BC3 foi de 81,83cm. Médias específicas: 1º etapa:
22,5cm; 2º etapa: 115,5cm; 3º etapa: 107,5. Baseado nestes dados
pôde-se verificar o nível de precisão dos atletas. Dando
continuidade aos treinos semanais, pretendemos, futuramente,
repetir o teste e comparar os resultados para avaliarmos se houve
mudanças significativas no nível de precisão dos atletas, visando
melhoras gradativas nesta habilidade essencial na bocha
paralímpica.
E-mail: anapaulapanice@gmail.com

Bocha adaptada: trabalhando sobre
novas possibilidades

Benevides, A. O; Santos, L. R; Meireles, A. C.;
Souza, J. V.

Curso de Educação Física, UESC, Universidade
Estadual de Santa Cruz, Ilhéus/BA, Brasil.

O presente estudo refere-se à inclusão de um indivíduo com
deficiência motora na modalidade Bocha. As ações desta
modalidade são realizadas no Núcleo de Esportes Paralímpicos
e Adaptados (NEPA) do curso de Educação Física da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) que é um subprojeto
do PIBID, financiado pela CAPES.  Busca-se adaptar atividades
da Bocha voltadas para a deficiência do aluno, na tentativa de
contribuir para melhoria da qualidade de vida deste indivíduos,
auxiliando também no processo de reabilitação. A Bocha é uma
modalidade cuja finalidade principal é encostar o maior número
de bolas na bola-alvo. O aluno foi vítima de um acidente vascular
encefálico (AVE), que resultou num comprometimento funcional
neurológico, o qual seu lado direito foi comprometido. Frequenta
as atividades duas vezes por semana com uma hora e meia de
duração. Foi realizado um trabalho no qual aplica-se o jogo como
forma recreativa visando o bem estar do mesmo e melhora no
desempenho motor. Devido à falta de materiais adequados, como
o jogo de bocha propriamente dito, são feitas adaptações para o
desenvolvimento das aulas, como por exemplo, a substituição
do kit Bocha por bolas de tênis; a utilização de fita adesiva para
marcar a quadra; a utilização da cadeira de rodas do Basquetebol
sobre rodas, que não é a ideal para a Bocha por não ficar
devidamente fixa, levando assim à utilização de colchonetes,
onde o aluno joga sentado; uma raquete de tênis de mesa para

sinalizar as cores vermelho e azul na arbitragem. É notável que o
aluno tem mostrado interesse no desenvolvimento das
atividades, pois não falta às atividades. Entretanto, percebemos
que a questão da socialização é um fator que vem gerando
desânimo, devido à ausência de outros participantes até o
momento.
Apoio financeiro: PIBID/CAPES
E-mail: allen.benevides@hotmail.com

Sinistrismo e Paralisia Cerebral

Santos, M. S.; Fouraux, C. G. S.; Campeão, M. S.

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
Seropédica/RJ, Brasil

A bocha adaptada é um dos esportes mais democráticos e
inclusivos. Originalmente o esporte era restrito a pessoas com
paralisia cerebral (PC), sendo depois ampliado para pessoas
com outras deficiências e doenças com comprometimento severo
nos quatro membros, como lesão medular e distrofia muscular
(ANDE; CPB, 2012). Entre as varias peculiaridades desse esporte,
o favoritismo do dimidio esquerdo - em relação a tronco e
membros - sempre nos chamou a atenção dentro da população
de atletas com PC. Neste trabalho tivemos como objetivo
pesquisar a existência de uma real predominância sinistra entre
pessoas com PC e o porquê desta ocorrência. Dessa forma
fizemos uma pesquisa de campo do tipo quantitativa-descritiva
na I Etapa do Campeonato Carioca de Bocha Adaptada 2012
com 52 atletas PC. Embora não tenhamos encontrado uma
pesquisa fidedigna sobre a preferência de lateralidade, fizemos
conexão entre as porcentagens em grupos menores e o resultado
varia de 4 a 10%. Nossa pesquisa de campo mostrou uma
porcentagem de 67,3% de atletas canhotos, resultado bem
elevado se comparado às médias da população sem PC.
Confirmada a hipótese, pesquisamos possíveis causas para esta
característica. Encontramos uma relação entre o gene LRRTM1,
apontado em 2007 pela Universidade de Oxford como
responsável pela dominância cerebral direita sobre o dimidio
esquerdo (FRANCKS, S et al) e o gene SPR que, mutado, pode
levar a anomalias na produção de dopamina, serotonina e
noradrenalina, levando à paralisia cerebral -, dentre outros
distúrbios (BAINBRIDGE, N. A. et al, 2011). Estes dois genes
estão localizados no lócus 2p12 e tem relação na formação dos
neurônios motores e seu metabolismo. Uma possível explicação
para o canhotismo entre pessoas PC poderia ser a mutação do
gene SPR que suprimindo a oferta de serotonina e noradrenalina
- que estão diretamente ligados a sinapses - poderia influenciar
os neurônios correspondentes ao gene LRRTM1. Infelizmente
ainda não podemos afirmar essa ligação. Novos estudos deverão
ser desenvolvidos e, se admitida essa ligação, poderemos,
previamente, determinar a probabilidade de lateralidade ajudando
no desenvolvimento da população com PC que apresenta grande
dificuldade cinestésica, dentre outras tantas.
E-mail: cm_efa@hotmail.com
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Proposta de um programa de atividades
psicomotoras como ferramenta pedagógica

para o estimulo de crianças com
transtorno do espectro autista

Zengo, L. M. ¹; Santos, E. de O.¹; Zengo, L. C.²;
Seabra Junior, M. O.¹; Macedo, V. P.¹

¹Curso de Licenciatura em Educação Física, UNESP,
Presidente Prudente/SP, Brasil

² Curso de Licenciatura em Pedagogia, UNESP,
Presidente Prudente/SP, Brasil

O Transtorno do Espectro Autista, é causador de uma série de
comprometimentos nas áreas de interação social, comunicação
e comportamento, no entanto, resultados positivos podem ser
obtidos por meio de estímulos provenientes de programas
específicos. As atividades psicomotoras de caráter lúdico-
recreativas, por exemplo, podem ser utilizadas como um método
de intervenção que possibilita o desenvolvimento das
capacidades das crianças autistas, de forma lúdica e prazerosa,
auxiliando no avanço das esferas cognitivas, motoras e sócio-
afetivas. O presente projeto tem o intuito de possibilitar às
pessoas com Transtorno do Espectro Autista, mudanças de
comportamento e minimização de comprometimentos, além de
ajudar na superação das dificuldades afetivas, motoras, sociais
e cognitivas desses sujeitos, inserindo-os educacional e
socialmente, por meio de atividades psicomotoras de caráter
lúdico/recreativas. O projeto contou com a participação de seis
crianças de três a doze anos, de ambos os sexos. Inicialmente
houve a observação documental, a avaliação dos exames e seus
respectivos diagnósticos e o levantamento de dados com os
pais dos participantes. Posteriormente foram realizadas
intervenções semanais de 45 minutos, que pudessem estimular
a percepção, imitação, coordenação motora fina e grossa,
integração olho-mão, desempenho cognitivo e cognitivo-verbal,
além das áreas comportamentais. Durante as intervenções, foram
encontradas dificuldades principalmente na execução das
atividades, devido aos comprometimentos acentuados dos
autistas, tanto nas relações sociais, quanto na linguagem e no
comportamento. Haja visto que  a inserção de atividades
psicomotoras de caráter lúdico/recreativa funcionam de maneira
satisfatória, pois favorecem o desenvolvimento e ampliam a
cognição para as descobertas, uma vez que ao brincarem,
inconscientemente, tais crianças desenvolvem e controlam suas
habilidades e capacidades, adquirindo  condições de superar
obstáculos no processo da psicomotricidade, socialização, e
afetividade.

Apoio financeiro: Núcleo de Ensino
E-mail: lozengo@hotmail.com

Proposta de um modelo de controle do volume
no treinamento de esgrima em cadeira de rodas

Costa e Silva, A. A.¹,²; Schwantes, I. M.²; Nazareth,
V. L.²,³; Borin, J. P. ¹; Duarte, E. ¹; Gorla, J.I.¹

¹Faculdade de Educação Física da UNICAMP,
Campinas/SP, Brasil. ²Seleção Brasileira de Esgrima em
Cadeira de Rodas CPB, Curitiba/PR, Brasil. ³Academia

da Força Aérea, Pirassununga/SP, Brasil.

A esgrima em cadeira de rodas é uma das primeiras modalidades
que foram adaptadas para a prática por pessoas com deficiência.
Estudos têm sido realizados na esgrima sobre parâmetros
fisiológicos (Nazareth et al. 2010) e do desempenho motor (Duarte
et al. 2010). Ainda não foram realizados estudos de caracterização
da modalidade quanto ao volume aplicado nos treinamentos,
conhecimento este que é útil para o planejamento e controle do
treino. O objetivo deste estudo foi propor um modelo de controle
do volume do treino, baseado na análise da duração das ações
realizadas. A coleta ocorreu durante o treinamento de um atleta
cujo objetivo era a preparação para uma competição internacional
e estava na fase pré-competitiva. Foram analisados o
aquecimento, a aula de esgrima e os combates de espada. As
ações de jogo compreendiam os movimentos realizados entre o
comando do árbitro e o toque realizado por uma das armas. O
tempo de cada ação (durante todo o treino) era anotado com um
cronômetro e os resultados registrados em uma planilha
eletrônica, sempre pelo mesmo anotador. A Escala de Percepção
Subjetiva Esforço PSE (Foster 1998) foi utilizada para quantificar
a intensidade do trabalho realizado. A escala fornece um escore
que multiplicado pelo tempo de atividade realizada corresponde
à carga diária. O tempo total de atividade na sessão foi de 84,4
minutos. As ações realizadas durante a aula de esgrima (cuja
duração foi 41 min) tiveram a duração média de 74,6 segundos
(±40,6) variando de 16,9 a 175,1 segundos. A duração média das
ações de combate (cuja duração foi de 21,3 min) foi de 4,4
segundos (±4,5) e variaram de 0,36 a 29,57 segundos. A PSE foi
igual a cinco o que resultou em uma carga diária de 423,55. Este
modelo de análise da sessão de treino forneceu um indicativo
do volume de trabalho realizado. Um aspecto que deve ser
levado em consideração é que as ações realizadas em situação
de combate são de curta duração o que deve ser levado em
conta para planejar a aula selecionando ações mais curtas e
adequadas à especificidade da modalidade. Frente à falta de
parâmetros de controle na esgrima o formato aqui apresentado
consiste em um modelo preliminar e novos estudos deverão ser
realizados para consolidá-lo.

Apoio Financeiro: Pesquisa realizada com apoio da CAPES
(Bolsa de doutorado do primeiro autor) e do Comitê Paralímpico
Brasileiro.
E-mail: anselmocostaesilva@yahoo.com.br
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Oficina de condicionamento físico para
pessoas com deficiência

Menezes, R. S.¹; Santos, J. C. M.¹; Oliveira, M.¹;
Aragão, M.¹; Teles, C¹; Scher,L.M.L¹

Universidade do Estado da Bahia1- UNEB,
Alagoinhas/BA, Brasil

Este trabalho relata a experiência obtida com a oficina de
condicionamento físico realizada durante o I Festival de
Atividade Física Adaptada da Universidade do Estado da Bahia.
A oficina teve como objetivo promover a vivência de atividades
psicomotoras através da cooperação e do incentivo à prática da
atividade física, bem como proporcionar um ambiente de lazer e
inclusão para pessoas com deficiência. As atividades foram
planejadas dentro de um circuitode modo que abordassem
situações do ponto de vista motor, cognitivo e social.
Participaram desta oficina alunos, com deficiência de três
instituições de ensino da cidade de Alagoinhas, acompanhados
por um responsável. O circuito foi composto por cinco
estações:1ª Estação- caminho unido:As duplas, unidas por uma
perna, deveriam caminhar em sincronia até uma determinada
distância. 2ª Estação- construindo caminhos: o aluno se
posicionava no centro do primeiro bambolê e com ajuda de seu
responsável passava o mesmo ao redor do corpo e o recolocava
no chão a sua frente. Este movimento se repetia até o aluno
chegar à próxima estação. 3ª Estação- Passa ovo: os
participantes,dispostosem um círculo, cada um portando uma
colher, deveriam passar o ovo cozido de uma colher à outra até
chegar o último e este colocá-lo em cesto.4ª Estação- Carro
imaginário: cada aluno com seu respectivo acompanhante
receberam um cabo de vassoura, para que,de braços dados,
pudessem empurrar, em sincronia, as extremidades de um terceiro
bastão fazendo-o rolar pelo chão até a próxima estação. 5ª
Estação- Estourabalão: o aluno e seu acompanhante receberam
uma bexiga, devendo apoiá-las na barriga e caminhar, sem deixá-
las cair. Após o deslocamento, o aluno sentava sobrea bexiga ea
estourava. Em meio à novidade do circuito para estes alunos
observou-se a alegria e satisfação destes durante a oficina, uma
vez que os mesmos não queriam parar de repetir as estações. O
desafio de completar as estações inicialmente gerou insegurança
mas, em seguida, foi superado com o auxílio dos acompanhantes
e dos discentes de Educação Física que mostraram que a
atividade física pode ser realizada de foram divertida, com
cooperação em um ambiente de lazer e inclusão para pessoas
com deficiência.

E-mail: reny-25@hotmail.com

A inclusão de uma criança com síndrome de
down nas aulas de Educação Física na cidade

de Palmeira dos Índios-Al

Caetano, J. G.1; Santos, S. D. G2

1Curso de Educação Física, Faculdade São Tomás de
Aquino - FACESTA, Palmeira dos Índios-AL, Brasil;

2Curso de Doutorado em Educação Brasileira -PPGE/
CEDU, UFAL, Maceió-AL, Brasil

As discussões e ações voltadas para a inclusão educacional no
contexto brasileiro vêm passando por uma grande mobilização
nos últimos anos. O Brasil tem lidado com o paradigma da
inclusão com enorme despreparo e a maioria dos professores
do ensino regular ainda não aprendeu a lidar com a diversidade
de seus alunos. Sendo assim, o presente artigo teve como
objetivo: analisar as aulas de Educação Física e as suas
contribuições para inclusão de uma criança com síndrome de
down. Trilhamos um caminho metodológico de caráter
qualitativo, com a coleta de dados feita em uma escola regular
privada na cidade de Palmeira dos Índios-AL. Essa pesquisa foi
realizada com um professor de Educação Física, 28 anos, que
lecionava há um ano e meio (na escola campo de pesquisa). A
análise do corpus baseou-se na análise de conteúdo (MORAIS,
1999). Para um maior entendimento, a análise dos dados foi
dividida em etapas: a primeira etapa se referiu a uma descrição
de uma entrevista semi-estruturada feita com professor, tendo
como foco: a inclusão da aluna com síndrome de down nas suas
aulas de Educação Física; a segunda etapa analisou as
observações (4 meses em campo) realizadas nas aulas de
Educação Física; já na última etapa foi utilizada como recurso, a
triangulação dos dados, onde foram feitas algumas
confrontações (destacando pontos de convergências e
divergências) da entrevista do professor com as observações
das suas aulas de Educação Física. Os resultados obtidos
apontaram: para a necessidade de atitudes mais comprometidas
do professor de Educação Física em relação a sua aluna com
síndrome de down; e para o seu despreparo em lidar com as
diferenças, mesmo tendo afirmado, durante a entrevista, não ter
problemas em trabalhar com alunos com deficiência. Sendo
assim, ponderamos que esta pesquisa aponta para a necessidade
de formação docente, no âmbito da educação básica, a fim de
que os professores de Educação Física aumentem as estratégias
viáveis para lidar em um contexto inclusivo.

Apoio financeiro: CAPES
Email: linecaetano@hotmail.com
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Feira Inclusiva de Esportes: A atividade
desportiva como ferramenta de inclusão social

e de formação profissional

Rodrigues, F. K. S1; Fumes, N. L. F2

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira,
UFAL, Maceió/AL, Brasil1; Docente do Programa de Pós-

Graduação em Educação Brasileira, UFAL,
Maceió/AL, Brasil2

Consideramos que no processo de ensino e aprendizagem no
campo da Educação Física (EF), as intervenções do professor
não se devem restringir a simples prática corporal, mas devem
possibilitar que o aluno conheça as suas possibilidades
corporais e os seus fundamentos. Neste relato de experiência,
queremos compartilhar o Projeto "Feira Inclusiva de Esportes"
que teve como objetivo realizar uma feira de esportes inclusiva.
Nesta ação, alunos (jovens e adultos) com Deficiência Intelectual
(DI) de uma escola especializada foram os grandes protagonistas
e os universitários do curso de Licenciatura em EF de uma
universidade pública apoiaram no processo final de realização
da atividade. Buscou-se especificamente para os alunos com
DI: promover a consciência do trabalho em equipe; desenvolver
a relação dialógica; estimular a memória de evocação;
desenvolver a autoconsciência de qualidades e habilidades;
fomentar a consciência social; estimular as habilidades
cognitivas; aprimorar aspectos linguísticos. Para os
universitários, pretendeu-se possibilitar a aplicação dos
conhecimentos teóricos em situações práticas no campo da EF
Adaptada, fomentar a reconceitualização da pessoa com DI e
com isso contribuir para a formação profissional. Para a
realização das ações estiveram envolvidos a equipe
interdisciplinar da escola especializada em questão e
universitários da disciplina Metodologias das Atividades Físicas
Adaptadas. As exposições que constituíram a Feira partiram
dos esportes praticados nas aulas de EF e foram organizadas
em oficinas pedagógicas. O processo de construção da Feira
durou cinco meses e culminou com a apresentação no dia 07 de
Outubro de 2011 na universidade, em evento aberto ao público.
De maneira geral, os resultados foram positivos, com alunos
com DI conseguindo demonstrar as suas potencialidades,
agregando valores, atitudes e experiências. Por outro lado, os
universitários puderam vivenciar uma experiência em que as
pessoas com DI eram os protagonistas das ações. Esta
experiência originou resultados promissores, propiciando aos
envolvidos avanços significativos no processo de
aprendizagem.

Email: francykelle@yahoo.com.br

Análise da produção do conhecimento do
grupo de estudo e extensão em

atividade motora adaptada

Calheiros, D. S.1; Silva, F. K. R.2; Melo, F. A. P.3;
Fumes, N. L. F4

Curso de Educação Física, UFAL, Maceió/AL, Brasil;1

Programa de Pós-Graduação em Educação, UFAL,
Maceió/AL, Brasil;2 Programa de Pós-Graduação em
Educação Especial, UFSCar, São Carlos/SP, Brasil;3

Programa de Pós-Graduação em Educação, UFAL,
Maceió/AL, Brasil4

Nos dias atuais, há uma crescente participação de pessoas com
deficiência (PCDs) engajando-se em atividades físicas e
esportivas. Entretanto, essa realidade não está acessível, ainda,
para toda a PCD. Em Alagoas, percebemos a inserção de algumas
instituições privadas, filantrópicas e do sistema "S" que atuam
no favorecimento de práticas esportivas voltadas às PCDs. Além
disso, notamos a presença da Universidade Federal de Alagoas,
através do Grupo de Estudos e Extensão em Atividade Motora
Adaptada (GEEAMA/UFAL), que tem contribuído na formação
de profissionais para atuar com a PCD em diferentes contextos.
Considerando que o GEEAMA desempenha um papel-chave
no processo de formação profissional, neste estudo, tivemos
por objetivo analisar a produção de pesquisa e extensão deste
Grupo desde a sua constituição até o ano vigente. Para tanto,
utilizamos a pesquisa bibliográfica e nos valemos de
levantamento das publicações produzidas pelos membros deste
grupo, a partir da Plataforma Lattes. No que se refere à produção
de extensão, analisamos os relatórios enviados à Pró-reitoria de
Extensão da UFAL. Sendo assim, é relevante mencionarmos,
inicialmente, que o GEEAMA foi criado oficialmente no ano de
2009, no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. Todavia,
sua atuação precede ao ano de criação, já que antes - entre 2003
e 2008, operava como uma linha de pesquisa do Núcleo de
Extensão e Pesquisa em Aptidão Física, Desempenho e Saúde
(NEPAFIDES). Durante este período de vigência do GEEAMA,
foram produzidos 70 trabalhos científicos, nos quais podemos
observar certa heterogeneidade nas temáticas, sendo notável
uma regularidade no número de publicações ao longo dos anos.
Em relação à atuação do GEEAMA nas atividades de extensão,
podemos assinalar que são práticas bem-sucedidas decorrentes
de intervenções na e para a comunidade. Pensamos, assim, que
a experiência aqui relatada possa servir como modelo para outras
iniciativas de estudo voltadas à produção de conhecimento.

Email: david_calheiros@yahoo.com
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A Importância da Educação Física: Um Olhar
do Deficiente Visual

Luz, J. C. O¹; Silva, M. C¹; Santos M. N¹

¹Pós Graduandos em Metodologia da Educação Física e
do Esporte - UESB.

A pessoa que apresenta deficiência visual geralmente não é
orientada a participar de atividades físicas, em decorrência de
preconceitos e desinformações, com isso este indivíduo tem um
baixo desenvolvimento psicomotor não favorecendo a evolução
de aspectos como a autoconfiança, a auto-estima e o sentido de
cooperação entre outros. A atividade motora deverá ser integrada
á rotina destas pessoas o mais cedo possível, para que ela
desenvolva seu repertório de movimentos fundamentais para
seu processo de desenvolvimento. Objetivo: Verificar se as
práticas corporais desenvolvidas por um grupo de pessoas com
deficiência visual, na cidade de Jequié, especificamente na
Associação Jequieense de Cegos (AJECE), influenciam
positivamente no seu desenvolvimento. Bem como perceber
quais as vantagens e desvantagens que tais práticas trás para
estes indivíduos. Metodologia: Este trabalho de natureza
qualitativa foi realizado por meio de entrevista estruturada (onde
as questões são padronizadas e fixas seguindo um roteiro pré-
estabelecido) para investigar aspectos relacionadas percepção
dos alunos sobre os benefícios das aulas de Educação física,
tendo como amostra deste estudo estudantes da AJECE que
participam das práticas de Educação Física na instituição.
Resultados: Após interpretação dos dados, podemos afirmar
que os fatos relatados pelos deficientes visuais revelam que as
práticas corporais são significativas para a vida destes
indivíduos. Estes denotam a melhoria das habilidades motoras
básicas, entre elas citam: a locomoção, o equilíbrio, noção
espacial, a conscientização corporal, a agilidade e mobilidade
dos movimentos em geral. Observamos, pelos depoimentos dos
sujeitos, que a educação física adaptada é fundamental para
que estes indivíduos consigam liberdade e autonomia no
movimentar, ao se depararem com a melhoria desses movimentos,
percebem e sentem que são capazes de realizarem atividades
motoras jamais imaginadas e executadas. Conclusão: Podemos
compreender que os indivíduos em condições de deficiência
visual podem e devem participar da Educação Física, permitindo
que seus integrantes sintam-se suficientemente seguros para
compartilhar seus sucessos e seus fracassos, e, que sintam prazer
nestas atividades, motivando assim para superar limitações e
desenvolver suas potencialidades.

michele.cardoso31@gmail.com

Prática de atividade física adaptada: benefícios
do PROAFA/UFSCar

Rossi, P.¹; Ferreira, E.F.¹; Melo, F.A.P.¹;
Gatti, M.R.²

¹Programa de Pós-graduação em Educação Especial,
UFSCar, São Carlos/SP, Brasil

²Especialização em Educação Física Escolar, UFSCar,
São Carlos/SP, Brasil

O Projeto de Extensão "Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer
Adaptadas a Pessoas com Deficiência"-PROAFA, foi implantado
em agosto de 2006, pelo Departamento de Educação Física e
Motricidade Humana-DEFMH/UFSCar. Com apoio da Pró-
reitoria de Extensão e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
(SMEL/PMSC), são oferecidas oportunidades para a prática de
atividades físicas adaptadas às pessoas com deficiência do
município e região. Assim, esse estudo tem como objetivo
descrever o projeto de extensão, suas atividades e o
envolvimento dos participantes. Esse relato de experiência foi
embasado pela observação participante, registrada em relatórios.
O público alvo atendido pelo PROAFA são pessoas com
deficiência física (DF), visual (DV) e intelectual (DI), de ambos
os gêneros e em diferentes fases do desenvolvimento humano
(bebês, crianças, jovens e adultos). Entre os vários conteúdos
físico-esportivos desenvolvidos destacam-se a natação e o
handebol em cadeira de rodas (HCR), ofertados regularmente 2
vezes por semana, tendo como finalidade proporcionar o lazer, a
sociabilização, o aumento da estima, e, principalmente, a
descoberta do corpo deficiente e de suas possibilidades e
potencialidades. Além de desenvolver a prática esportiva
visando competições. A natação atende pessoas com DF, DV e
DI, em diferentes fases do desenvolvimento. As turmas são
dividas de acordo com a faixa etária para um melhor
aproveitamento das atividades, que são adequadas ao nível de
envolvimento de cada um, respeitando os limites e
possibilidades. O HCR desenvolve os fundamentos, técnicas e
táticas e é praticado por adultos com lesão medular, poliomielite
e amputação. Além da prática dessas atividades, alguns
participantes da natação e a equipe de HCR se preparam para
disputar competições em nível regional e nacional, tendo
conquistado vários resultados. Quanto aos benefícios para os
participantes, nota-se ampliação do repertório motor, maior
sociabilização entre eles e aumento da estima. Pode-se considerar
que o PROAFA é importante para essas pessoas com deficiência,
pois lhes proporciona melhor qualidade de vida, envolvendo
aspectos motores, sociais e psicológicos.

Apoio Financeiro: PROEX/UFSCar e SMEL/PMSC.
E-mail: patriciarossi.pr@hotmail.com
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Núcleo de Esporte Paralímpico e Adaptado
(NEPA) e Atividades para Acompanhantes

Sousa, J.N.¹;Pettinari,D.S.¹;Meireles, A. C.¹;
Souza, J.V.¹

Curso de Educação Física, Universidade Estadual de
Santa Cruz, Ilhéus/BA, Brasil

O NEPA é um subprojeto do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID), sendo uma proposta do curso
de Educação Física da UESC. O núcleo atende pessoas com
deficiência visual, motora e intelectual. Tem por objetivo
desenvolver um trabalho de modalidades esportivas
paralímpicas com foco no alto rendimento, e também atividades
adaptadas. As modalidades oferecidas são: goalball, atletismo,
basquete sobre rodas, halterofilismo, bocha, tênis sobre rodas,
judô para cegos e atividades para acompanhantes. Esta última
tem por objetivo possibilitar atividades físicas aos
acompanhantes, promovendo um maior envolvimento destes
com o programa. Este estudo objetiva relatar as atividades
proporcionadas a uma aluna de 47 anos que apresenta uma
deficiência motora ocasionada por um Acidente Vascular
Encefálico (AVE), caracterizado pelo entupimento ou rompimento
de vasos sanguíneos no cérebro. O principal objetivo é
desenvolver atividades físicas considerando os aspectos físicos,
social e cognitivo. As aulas acontecem em duas sessões
semanais, com 1h e 30min cada sessão, totalizando até o presente
estudo 14 sessões. Os espaços utilizados são: a sala de
musculação, sala de capoeira e o campo de futebol. A partir de
uma avaliação subjetiva e postural detectou-se a hemiparesia
no lado direito, além das assimetrias posturais. Em virtude do
comprometimento no lado afetado as atividades são
desenvolvidas de forma unilateral em todos os membros.
Durante as intervenções percebeu-se um avanço significativo
relacionado à amplitude de movimento, a capacidade de
apreensão de objetos, melhora da memorização e aumento na
sua autoestima. Contribuiu também para nossa aprendizagem e
experiência pedagógica com relação a compreender os
comprometimentos desta aluna para melhor adequação das
atividades a sua limitação, além de possibilitar uma percepção
maior da necessidade contínua de manter as avaliações, seja a
percepção subjetiva da aluna com a relação às atividades e/ou
através dos diários de campo para descrever seus avanços. E
assim, desenvolver um trabalho que resulte na melhoria da
qualidade de vida da aluna, bem como auxiliar na recuperação
parcial ou total dos movimentos.

Apoio financeiro: CAPES/UESC
E-mail: jamyllenogueira@gmail.com

Ciclo de vida e produção de conhecimento no
periódico da Sociedade Brasileira de Atividade

Motora Adaptada (SOBAMA) entre 1996 e
2007 e a partir de 2012

Silva, C. S.1;  Drigo, A. J.2

1Núcleo de Estudos e Pesquisas em Formação
Profissional e Campo de Trabalho em Educação Física

(NEPEF) da UNESP de Rio Claro/SP, Brasil.
2Programa de Pós-Graduação em Ciências da

Motricidade da UNESP de Rio Claro/SP, Brasil

A Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada
(SOBAMA) foi fundada em 09 de dezembro de 1994, na cidade
de São Paulo, por iniciativa de vários profissionais da área. Após
dois anos à sua fundação é lançado em 1996, o 1º volume de seu
periódico anual, com o objetivo de difundir os estudos
científicos produzidos em atividade física adaptada. Nesta
perspectiva, este estudo teve como objetivo analisar o ciclo de
vida e a produção de conhecimentos em atividade física adaptada
no periódico da SOBAMA no período de 1996 a 2007 e a partir
de 2012. Utilizou-se como metodologia a pesquisa de fonte
documental com o enfoque na história das publicações e análise
do discurso tendo como fonte o próprio periódico. Entre os
resultados encontrados destacamos que o periódico publicou
entre 1996 e 2007, e entre 2008 e 2011 ficou sem publicar,
retornando no ano de 2012. Portanto, o periódico publicou 13
volumes com 130 autores, 81 textos organizados nas seguintes
seções: artigos; autor convidado; ponto de vista; relatos de
pesquisa, revisão de literatura; resumos de dissertação;
resenhas; relato de experiência; comunicação breve; nota técnica
e cinco suplementos referentes aos III, IV, V, VI e VII (1999; 2001;
2003; 2005 e 2007) Congressos Brasileiro de Atividade Motora
Adaptada. Para que pudéssemos mapear as seções da revista,
classificamos e reorganizamos a produção de conhecimentos a
partir dos seguintes fios condutores com enfoque nos aspectos,
a saber: biodinâmico, pedagógico (educação física e educação
especial), currículo e formação profissional, treinamento
desportivo e esportes adaptados. Concluímos que a revista da
SOBAMA veio ao encontro de um público de profissionais
envolvidos com atividade física adaptada, em sua grande maioria
da Educação Física, resultado da mobilização política de um
grupo de especialistas interessado em divulgar estudos
científicos e também com o intuito de consolidar a atividade
física adaptada como área de estudos, especialidade, profissão
e campo de trabalho. Dentro deste contexto, verifica-se também
que a revista ao veicular o conhecimento em atividade física
adaptada traz discussões sobre a necessidade de profissionais
especializados nas universidades e no mercado de trabalho
objetivando proporcionar para a população com necessidades
especiais e com deficiências aderência a prática de atividade
física e o esporte como reabilitação, inclusão social e educacional
e melhoria da qualidade de vida.

E-mail: clausilver@hotmail.com
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A interação da disciplina Educação Física
Adaptada ou similar nos currículos dos cursos

de Educação Física

Silva, C. S.1;  Drigo, A. J.2

1Núcleo de Estudos e Pesquisas em Formação
Profissional e Campo de Trabalho em Educação Física

(NEPEF) da UNESP de Rio Claro/SP, Brasil.
2Programa de Pós-Graduação em Ciências da

Motricidade da UNESP de Rio Claro/SP, Brasil.

Este estudo teve como objetivo averiguar se a disciplina
Educação Física Adaptada (EFA) ou similar faz interação com as
outras disciplinas dos currículos dos cursos de licenciatura e
graduação/bacharelado em Educação Física e Esporte nas três
Universidades públicas estaduais do estado de São Paulo. A
pesquisa é de cunho qualitativo e a técnica de coleta de dados
foi a entrevista do tipo semiestruturada. Dentro deste contexto,
ressaltamos a representatividade quanto a excelência de ensino,
pesquisa e extensão das três instituições no cenário educacional
brasileiro no ensino superior e dos docentes entrevistados, pois
são os mais experientes em suas instituições na docência da
disciplina EFA. Quanto aos resultados apresentados, verificamos
que há uma ausência de interação entre a disciplina EFA e as
outras disciplinas devido ao isolamento, tanto dos docentes,
quanto das disciplinas, favorecida pela própria estrutura
universitária. Esta configuração é apresentada pelos
participantes do estudo como justificativa na forma de
desmotivação dos docentes de outras disciplinas em realizar
esta interação, ou seja, as demais disciplinas não abordam em
seus conteúdos sobre as possibilidades de intervenção quanto
às pessoas com deficiências, o que reforça a tendência da
disciplina EFA no currículo estar como um apêndice. No entanto,
emergiu dos resultados a possibilidade segundo os docentes
de que esta realidade possa ser alterada, desde que ocorra a
diluição dos conteúdos nas demais disciplinas do currículo, ou
seja, disciplinas como, fisiologia do exercício e teoria do
treinamento poderiam abordar, não de forma exclusiva, aspectos
de treinabilidade de pessoas com deficiências, por exemplo, em
relação à promoção da saúde e ao esporte. Da mesma forma, as
disciplinas esportivas poderiam contribuir no que se refere ao
desporto adaptado como, por exemplo, a disciplina judô abordar
em uma aula o conteúdo judô para deficientes visuais.
Constatamos, portanto, que a disciplina não faz interação com
outras disciplinas por conta das configurações curriculares
existentes nos cursos de Educação Física no Brasil do tipo
mosaico, e que precisa ser repensado. Para tanto, indicamos
que é necessário haver fóruns de discussão na área de EFA para
a formação profissional e intervenção.

Email: clausilver@hotmail.com

Handebol em Cadeira de Rodas:
Vivências e conquistas

Quidim, F. G1; Melo, F. A. P1; Cunha, G. C. S.1

Munster, M. A. v1

1Universidade Federal de São Carlos,
São Carlos/SP, Brasil

O Handebol em Cadeira de Rodas (HCR) é uma modalidade
esportiva voltada a pessoas com deficiências físicas e que se
apresenta em grande ascendência no Brasil. A modalidade faz
parte do Projeto Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer
Adaptadas a pessoas com deficiências - PROAFA desenvolvido
pelo Departamento de Educação Física e Motricidade Humana -
DEFMH da UFSCar, sob coordenação da Profa. Dra. Mey de
Abreu van Munster. O HCR começou a ser desenvolvido pela
equipe da UFSCar em 2008, fruto de um projeto de iniciação
científica. Tal projeto possui o intuito de oportunizar a prática
de atividades corporais a pessoas com deficiências, sendo
fomentadas atividades esportivas para a reabilitação, recreação
e, por conseguinte, de rendimento. A equipe é composta por
atletas que passaram a praticar o HCR inicialmente com enfoque
na reabilitação e lazer. Para o desenvolvimento dos treinos e
participação em campeonatos, a equipe conta com um grupo de
universitários, estudantes de graduação e pós-graduação,
paralelamente ao apoio de familiares e amigos dos atletas. O
planejamento das atividades vale-se de macro e microciclos
baseados nos cronogramas das competições, utilizando-se nos
treinamentos das valências físicas, técnicas e táticas,
enfatizando-as de acordo com o tempo restante para o evento.
O treinamento é baseado na construção das estratégias de
ensino, priorizando a aplicação de situações próprias do jogo.
Desde sua constituição, a equipe vem participando de
competições nos níveis estadual e nacional, obtendo resultados
expressivos no estado de São Paulo. A equipe de HCR da UFSCar
obteve os títulos de campeã paulista em 2009 e vice-campeã em
2010 e 2011. No primeiro semestre do ano de 2012 a equipe
participou do IV Campeonato Brasileiro de HCR4, modalidade
adaptada do handebol de areia, rica experiência, devido à
convivência com o ambiente competitivo, juntamente às melhores
equipes e atletas do país. Esta experiência fortaleceu a equipe
para as próximas competições, entre as quais o IV Campeonato
Paulista de HCR4, organizado pelos integrantes do PROAFA no
segundo semestre do corrente ano, na cidade de São Carlos-SP.
Acredita-se que o relato das atividades desenvolvidas por este
grupo e as vivências obtidas junto a esta equipe pode servir
como incentivo para a disseminação e consolidação da
modalidade em outras localidades.

Apoio: Pró-reitoria de Extensão da UFSCar; Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer SMEL / Prefeitura Municipal de São Carlos.
E-mail: fequidim@yahoo.com.br
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Bocha para deficientes visuais.
Venha jogar também!

Rangel, E.T.; Scerer, R.L.; Fernandes, L.L

Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis/SC, Brasil

A Bocha foi introduzida no Brasil, região sul, através da
colonização europeia. Os registros sobre a prática desta
modalidade esportiva junto as pessoas com deficiência visual
são escassos, mas, segundo alguns praticantes, já na década
de 80, do século passado, foram introduzidas algumas
modificações das regras, permitindo a sua prática a este
segmento da sociedade. O fortalecimento deste esporte ocorreu
com a criação da Federação Catarinense de Desporto de Cegos
e Baixa Visão (FECADESC). A Bocha foi um excelente instrumento
de aproximação e organização do movimento da pessoa com
deficiência visual no Estado de Santa Catarina. Este esporte
está incorporado nos Jogos Paradesportivos de Santa Catarina
(PARAJASC). O objetivo deste trabalho descritivo é disseminar
esta modalidade esportiva e suas adaptações junto a
comunidade acadêmica da Educação Física. A Bocha é um jogo
divertido e de fácil iniciação, não exige do praticante grandes
habilidades motoras nem condicionamento físico. A sua prática
favorece o desenvolvimento global e a integração social do
praticante. As principais diferenças da bocha rafa para videntes
e para pessoas com deficiência visual são: A presença de um
chamador na cancha para orientar os jogadores, de sua equipe,
a jogar a bola o mais próximo do bolim (bola alvo); todos os
jogadores jogam vendados, para que haja uma equidade durante
as partidas. Os chamadores podem dar apenas três comandos
verbais sem tocar no jogador, devendo permanecer onde está
posicionado o bolim, percebendo assim a sua distância e sua
localização na canha (área de jogo). A Bocha está oportunizando
as pessoas com deficiência visual relacionarem-se com outras
pessoas, conhecer novos lugares, participar de competições
esportivas, mostrar suas capacidades, quebrar tabus e
preconceitos e reafirmar a participação da pessoa com deficiência
na sociedade. Os praticantes adquirem, através dos treinos e
competições, experiências que enriquecem seus conhecimentos
e facilitam sua relação com o meio em que vivem, e ainda
participam de vivencias e alegrias através de momentos muito
agradáveis.

Apoio financeiro: Projeto Sábado no Campus/ ACESA.
E-mail: estrelarangel@hotmail.com

Teoria e Metodologia dos Esportes Adaptados:
uma disciplina direcionada ao aprofundamento

das modalidades paralímpicas

Fernandes, L. L.

Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis/SC/BR

Ciente da necessidade de oferecer mais conhecimento, aos
acadêmicos do Curso de Educação Física da Universidade
Federal de Santa Catarina, sobre os esportes adaptados, foi
proposto a disciplinas Teoria e Metodologia dos Esportes
Adaptados na nova estruturação curricular, 2006. O objetivo
deste estudo é evidenciar a importância desta disciplina na
formação acadêmica dos futuros professores e profissionais de
Educação Física. Esta disciplina teve sua gênese fundamentada
na escassez de conhecimento na área paradesportiva e sua
importância no processo inclusivo. A metodologia de ensino
está pautada em momentos teóricos e práticos, distribuídas em
suas 72 horas aulas. Os alunos são distribuídos em grupos de
trabalhos, nas quais são responsáveis por estudar, apresentar e
elaborar uma cartilha sobre uma modalidade paradesportiva
sorteada, podendo ser: goalball, voleibol, bocha paralímpica e
para cegos, polibaty futsal de cinco, atletismo, natação e os
esportes em cadeira de rodas: basquete, handebol, tênis de
campo e rugby. Nesta, cartilha, além do conteúdo teórico, devem
constar os exercícios propostos por todos os grupos. Ao final
do semestre os acadêmicos recebem um CD com todas as
informações repassadas, os registros em vídeos e fotos das
aulas práticas, além das cartilhas. Com o oferecimento obrigatório
desta disciplina, os acadêmicos tem a possibilidade de conhecer
e aprofundar: a dinâmica do ensino de diferentes modalidades
esportivas direcionadas às pessoas com deficiência; a
organização e estruturação do esporte paralímpico, complexidade
do processo educativo e inclusivo no ambiente escolar e em
outros setores da sociedade; aprender a dinâmica do uso da
cadeira de rodas esportiva e sua manutenção; adaptação de
materiais e equipamentos; desenvolvimento de aulas práticas
junto às escolas da rede pública de Florianópolis, e vivências
nas modalidades paradesportivas desenvolvidas no Centro de
Desportos da UFSC.  Nestes anos de oferecimento da disciplina,
pode-se perceber, através das avaliações dos discentes, o quanto
esta disciplina tem contribuído para a formação de jovens
educadores, despertando o compromisso com questões
relacionadas ao processo inclusivo e a melhoria da qualidade
de vida das pessoas com deficiência.

E-mail: luciano.lazzaris@ufsc.br
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O desenvolvimento e a potencialidade de
adolescentes com variadas patologias

 Menezes, S.1; Lopes, K. A. T.1; Amorim, M.1;
Corrêa, L. Bezerra, E. S.1

1Programa de Atividades Motoras Para Deficientes,
Universidade Federal do Amazonas, Manaus/AM, Brasil.

O desenvolvimento inicia na concepção e encerra-se com a morte,
sendo assim todos nós somos capazes de realizar algo, basta
termos força de vontade. É com esse sentimento que relato minha
experiência no Programa de atividades motoras para deficientes
- PROAMDE, que nos mostra muito bem isso. O programa possui
nove turmas de alunos com deficiência, e a turma C é uma delas,
que é composta por 35 alunos de 12 a 17 anos com variadas
patologias como: síndrome de Down, hiperatividade, autismo,
paralisia cerebral, entre outros. São realizadas atividades
psicomotoras, duas vezes na semana, com duração de uma hora
e quinze minutos, sendo uma hora de atividade física e quinze
minutos para uma atividade pedagógica chamada "volta calma",
as atividades são realizadas com a ajuda de um acompanhante
para cada aluno, ao final de cada aula são realizadas observações
em relação ao desempenho do aluno e sua participação. Através
destas observações podemos analisar o índice de crescimento
de cada aluno nas aulas. A proposta de trabalho se dá conforme
as subjetividades e capacidades de cada um, os exercícios são
realizados através de uma escala crescente, ou seja, devido o
grau de dificuldade que se aplica com o passar dos meses ou até
mesmo anos, como alunos que chegam ao programa ainda
criança com os movimentos inferiores limitados e após alguns
anos no projeto, talvez já na fase da adolescência e/ou adulta,
conseguem realizar a marchar com uma certa destreza e
autonomia, ou seja, com as atividades realizadas podemos
perceber que eles vão adquirindo uma prática e aumentando
suas potencialidades.  Com os adolescentes nota-se uma
motivação maior no desenvolvimento de suas potencialidades,
suprindo em parte as dificuldades da vida diária, enfrentando as
barreiras impostas pela sociedade. Também não podemos deixar
de citar a relevância de se ter um bom profissional nesta área,
pois com um professor capacitado em sua respectiva função
contribui de forma satisfatória para a aprendizagem e progresso
de seus alunos, uma vez que a preocupação das atividades
realizadas gira em torno das potencialidades dos educandos.

Apoio Financeiro: UFAM, MEC-SESu, PROCOMUN, PROEXTI,
SEDUC, SEMED, FEFF, HUGV
E-mail: Sylvanamenezes@gmail.com

A implantação do projeto Ama (atividade
motora adaptada) em uma instituição na cidade

de Ilhéus Bahia Uma proposta de
inclusão social

Nascimento;E.S.1; Leone;M.S.2

1Discente do curso de Educação Física  Da união
Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME)

pesquisador do Núcleo de pesquisa da Unime (Nadesp)
estagiário  do serviço Social da Industria ( SESI)
 2Graduada em Educação física pela faculdade de

tecnologia e ciência (FTC) especialista em
Psicopedagogia  e Especialista em atividade física

adaptada em saúde  pela  Gama Filho (UGF)
União Metropolitana  de Educação e Cultura,

Itabuna/BA, Brasil

O projeto e Atividade Motora Adaptada-AMA foi implantado
em 2009 por meio de uma parceria entre o curso de Educação
Física da Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC  e o  Serviço
Social da Indústria- SESI. O objetivo é  oportunizar as pessoas
com deficiência a prática de atividades esportivas recreativa e
psicomotoras, para promover a inclusão social. Atualmente o
projeto á realizado apenas pelo SESI que assumiu toda a
coordenação. O projeto atende pessoas com deficiência desde
bebês a adultos, de ambos os sexos. As sessões acontecem
duas vezes por semana. Inicialmente são realizadas as inscrições
e também é feito uma anamnese de cada aluno, acrescida pelo
laudo médico. A partir daí é realizado o perfil do aluno para as
atividades.  Para informações complementares utiliza-se uma
entrevista informal com os responsáveis para coleta de
informações a respeito da pessoa com deficiência.  As atividades
ofertadas são: natação; futebol; atividades recreativas e
psicomotoras. É coletado opiniões dos responsáveis, após um
tempo de intervenção, a respeito da proposta para estes
contribuírem no planejamento das atividades; melhoria no
atendimento; sugestões; aspectos positivos e negativos do
andamento do projeto. Observa-se que a participação das
pessoas com deficiência é efetiva contribuindo para
acessibilidade a prática de atividades físicas, promovendo a
inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.

E-mail: zel_unime@hotmail.com
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Os parâmetros teóricos metodológicos que
tratam o conhecimento sobre as pessoas com
deficiência nos cursos de educação física das
universidades públicas do Estado da Bahia:

Uma análise preliminar

Souza, L. N.¹ ; Cabral, A. P.²

1Professora da rede Estadual, especialista pela
Universidade Federal da Bahia

2Professora da rede Estadual, especialista pela
Universidade Federal da Bahia

O presente estudo aborda o trato com o conhecimento sobre as
pessoas com deficiência na formação dos professores de
Educação Física. Teve como objetivo reconhecer quais
parâmetros teóricos metodológicos são utilizados para tratar o
conhecimento sobre as pessoas com deficiência nos cursos de
formação de professores de Educação Física das Universidades
Públicas da Bahia. No referencial teórico nos aproximamos do
materialismo histórico dialético e como procedimento
metodológico utilizamos a analise de conteúdos. Usamos as
categorias teoria do conhecimento, teoria educacional e teoria
pedagógica para analisar os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP)
e os planos de curso das disciplinas que trabalham com o
conhecimento sobre as pessoas com deficiência de seis
Universidades Públicas da Bahia, a Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),
Universidade Estadual da Bahia (UNEB) Campus II, Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal do Recôncavo
Baiano (UFRB). Dos resultados encontrados destacamos que a
maioria dos cursos apresentam apenas uma disciplina que
trabalhe com este conhecimento, e desarticulado com a pesquisa
e extensão. Existe uma fragmentação dos conteúdos trabalhados
e ausência da interdisciplinaridade, enquanto um dos elementos
centrais na organização do trabalho pedagógico, para superar a
fragmentação do conhecimento. E as instituições não
apresentam de forma explicita sua Teoria do Conhecimento, não
deixa claro a concepção de homem, o projeto histórico, e a
concepção de educação e Educação Física. Desta forma, é
preciso uma reformulação dos Projetos Políticos Pedagógicos
dos cursos de formação de professores, possibilitando que o
conhecimento sobre as pessoas com deficiência seja abordado
em todo o currículo articulando ensino-pesquisa-extensão.  É
necessário a construção de parâmetros teórico-metodólogico
sustentados por uma teoria do conhecimento, teoria pedagógica
e teoria educacional que se contrapõem ao modelo de sociedade
que vivemos.

luandans@gmail.com

Proposta de um programa de tênis de campo
adaptado à pessoas com deficiência intelectual:

construção compartilhada.

Oliveira, A.R.P.¹; Faustino, P.F.¹; Luiz, S.C.¹;
Seabra Junior, M.O.¹

¹Curso de Educação Física, UNESP,
Presidente Prudente/SP, Brasil

Pessoas com Deficiência Intelectual vivenciam uma vida social
com restrições o que prejudica o desenvolvimento de seus
aspectos psicológicos. Diversos esforços governamentais e de
associações tem sido empreendidos para incluir estes sujeitos
em programas escolares ou sociais. O esporte adaptado é uma
proposta que visa oferecer estímulos motivacionais para auxiliar
no desenvolvimento de alunos com deficiência. No estudo em
questão, as aulas  ocorreram de maneira sistemática. Foram
realizadas intervenções uma vez por semana com a duração de
60 minutos com o objetivo de construir/adaptar estratégias de
ensino e recursos pedagógicos para o ensino da modalidade do
tênis as pessoas com DI, procedeu-se então a apresentação das
habilidades básicas do Tênis aos alunos. Durante as aulas
ministradas surgiram necessidades de adaptações, a partir dessas
necessidades, foram criadas estratégias de ensino e recursos
pedagógicos para que os alunos pudessem compreender e
realizar a execução motora correta do movimento.  Observou -
se então as principais dificuldades dos alunos envolvidos no
projeto: déficit de atenção, em algumas atividades os alunos
tinham dificuldades de permanecerem concentrados; dificuldade
de compreensão, a explicação e demonstração da tarefa na
maioria das vezes não eram suficientes; dificuldade motora, em
movimentos simples como em alongamentos percebeu-se nos
alunos uma bagagem motora não refinada. No que tange as
adaptações, em 100% das vezes houve uma adaptação na
estratégia de ensino, ou no recurso pedagógico.  Destaca-se
que, a adaptação no esporte é possível e necessária para que se
atinja as condições deste sujeitos e oportunizar sua prática em
diferentes esportes. Basta que se possa conceber formas
metodológicas para tal procedimentos, o que decorre o objetivo
principal desta investigação.

Apoio financeiro: PROEX
E-mail: amaliareboucas@gmail.com
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Slackline, buscando equilíbrio em
meio à "escuridão"

Chaves, R.; Anjos, J.; Souza, J.V.

Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus/BA, Brasil

A prática do slackline baseia-se em se deslocar por uma fita
instável, recrutando o equilíbrio corporal, durante todo o
comprimento e trajeto da mesma. Basicamente o praticante desta
modalidade necessita manter uma "homeostase" corporal, com
relação ao equilíbrio, já que o importante é manter-se por sobre
a fita evitando ao máximo, a queda. A prática da modalidade
pode gerar benefícios aos seus praticantes, seja na esfera social,
quando a prática ocorre em grupos, seja com enriquecimento do
vocabulário motor do praticante, através da melhora do equilíbrio
corporal ou das habilidades motoras recrutadas durante a prática.
O presente trabalho propõe a prática do slackline por pessoas
que possuem deficiência visual. O objetivo foi descrever a
experiência da inserção de uma aluna com deficiência visual de
14 anos na prática de modalidade. As sessões sobre a fita foram
filmadas e fotografadas, para posteriomente serem descritas e
discutidas em diários de campo. Como resultados observados,
podemos destacar que a fita deve ser armada em uma pequena
altura, possibilitando ao praticante que possui deficiência visual,
uma sensação de segurança e controle sobre a situação, fato
que inibe o medo ou receio no momento de deslocamento. Como
estratégia adaptativa, destacamos à disposição de guizos, por
toda a extensão da fita durante o deslocamento, para a emissão
de sinais sonoros que servia como orientação para o praticante.
Assim, a inserção da prática de slackline ao participante
possibilitou a aquisição de um novo repertório motor,
corroborando para a melhora no equilíbrio e força da pessoa
com deficiência visual, como também a participação em uma
atividade física que atualmente tem sido muito praticada.

E-mail: rafaelsouzachaves@yahoo.com.br

Principais metodologias utilizadas no
treinamento esportivo goalball

Costa, C.M¹; Anjos, J.¹; Souza, J. V.¹

Curso de Educação Física, UESC, Universidade
Estadual de Santa Cruz, Ilhéus/BA, Brasil

O treinamento esportivo perpassa por duas fases essenciais
que são a iniciação e treinamento de alto nível, os quais
dependem principalmente da conduta dos treinadores para então
se tornar possível o alcance dos objetivos estipulados para os
atletas. Desta forma concordando com os princípios da
especificidade e individualidade, se faz necessário identificar
quais são os principais métodos e estratégias de ensino utilizado
no treinamento da modalidade esportiva goalball, cientes da
necessidade específica de cada população, indivíduo e da

modalidade em questão. O Núcleo de Esportes Paralímpicos e
Adaptados (NEPA) é um desmembramento do Programa de
Bolsa à Iniciação a Docência (PIBID), fomentado através da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) efetuadas na Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC), com o objetivo de incluir as pessoas com deficiência
no esporte. Participaram deste estudo 6 indivíduos do sexo
masculino com a faixa etária compreendida entre 25 à 57 anos,
sendo que  somente um possui visão subnormal e os demais
cegueira total, o qual treinam dois dias da semana a modalidade
goalball. Para a obtenção dos dados foram feitos registros de
diário de campo feitos através da observação direta em cada
sessão, sendo estes analisados de forma qualitativa. As sessões
são estruturadas a partir de metodologias parciais e globais, na
qual a parcial é utilizada principalmente para o ensino e
aprimoramento das técnicas ofensivas e defensivas, em sua
maior parte realizados individualmente, através de dicas verbais
e assistência física II. Já a método de ensino global é geralmente
empregada na vivência do jogo, apesar de serem feitas algumas
interferências verbais, como indicação do direcionamento do
arremesso e localização na quadra. Apesar das aulas serem
planejadas para o grupo, durante a intervenção são necessárias
o emprego das técnicas e metodologias de acordo com as
particularidades de cada atleta, devido a estes terem ingressado
em épocas diferentes, além dos avanço nos níveis técnicos e
táticos ocorrerem de forma díspar, sendo de suma importância a
preparação e sensibilidade dos treinadores, para poder efetuar
um trabalho com segurança e qualidade.

Apoio Financeiro: PIBID/CAPES
E-mail: kamyllamouraa@hotmail.com

Atividades Adaptadas: proposta de inclusão
escolar nas aulas de Educação Física

Lima, I. S.¹; Anjos, J.2; Souza, J. V.3

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC,
Ilhéus/BA, Brasil

A não inserção dos alunos com deficiência nas aulas de
Educação Física, muitas vezes acontece pelo preconceito dos
próprios colegas de classe e/ou pelas atividades propostas não
serem compatíveis com as suas possibilidades, isto em
decorrência da sua deficiência. Nesse contexto, surge o
subprojeto de Educação Física Inclusiva, por meio do Programa
de Bolsas de Iniciação a Docência vinculada a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e em parceria
com Universidade Estadual de Santa Cruz. Com o intuito discutir
tal problemática e consequentemente obter a participação desse
público nas aulas de Educação Física, optou-se por desenvolver
atividades motoras adaptadas, permitindo que os alunos
simulassem algumas deficiências, com o objetivo, de permitir
ao mesmo a reflexão sobre as possibilidades e limitações que
tem o aluno com deficiência. As aulas foram desenvolvidas no
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período letivo de 2011, em uma unidade escolar da rede pública,
para 80 estudantes do ensino fundamental II com faixa etária de
11 a 14 anos de idade, do município de Ilhéus-BA. A cada
bimestre eram realizadas de quatro a seis aulas sobre um tipo de
deficiência, utilizando atividades motoras adaptadas e o esporte
adaptado como instrumento de sensibilização dos alunos para
as deficiências motora, auditiva e visual. Como forma de
avaliação, ao final de cada aula foram realizados debates acerca
das principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das
atividades, quais as limitações e possibilidades para realizar as
dinâmicas propostas durante cada aula. Como resultado
conseguimos observar que os alunos não sabiam as dificuldades
enfrentadas pela pessoa com deficiência e das possibilidades
relacionadas a prática de educação física e do esporte. Dessa
maneira, foi perceptível a dificuldade dos alunos, sem deficiência
enfocada na atividade, em realizar a tarefa proposta e também se
pôde perceber que esse "choque de realidade", percebendo as
possíveis dificuldades das pessoas com deficiência na prática
de determinadas tarefas, fez com que os outros alunos
realizassem atos mais sensíveis em relação a deficiência dos
seus colegas e contribuindo para o processo de cooperação na
realização das atividades.

1 - Icaro Santos Lima, graduando em Educação Física pela
Universidade Estadual de Santa Cruz, bolsista do PIBID, e-mail:
icarosl@yahoo.com.br
2 - Josenilton dos Anjos, especialista em Educação Física pela
Universidade Estadual de Santa Cruz, bolsista supervisor do
PIBID, e-mail: nilton.anjos@hotmail.com
3 - Joslei Souza Viana, docente do Curso de Educação Física da
Universidade Estadual de Santa Cruz, Coordenadora do PIBID,
e-mail: josleisouza31@gmail.com
Apoio financeiro: CAPES
E-mail: icarosl@yahoo.com.br

Relato de Experiência na UESB "Natação Para
Deficienete Visual da Associação

Jequiense de Cegos - AJECE"

Sá, T. C. S¹; Cruz Júnior, L. A¹; Rodrigues, J. C. C¹;
Dias, H.P¹; Santos, I. C¹; Castro Júnior, D. S¹

¹Graduandos em Licenciatura plena em Educação Física,
pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

Monitores voluntários da Associação jequiense de Cegos
- AJECE, em atividades esportivas adaptadas

Este estudo de caso deu-se inicio a partir de uma parceria
institucional da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-
UESB com a Associação Jequiense de Cegos- AJECE, com
projeto de atividades aquáticas com crianças, adolescentes e
adultos cegos e/ou com baixa visão vinculadas a AJECE fazendo
com que eles vivenciem tais práticas. No geral indivíduos com
deficiência visual quando não estimulados tem um baixo nível
de desenvolvimento psicomotor não favorecendo a evolução

natural de seu acervo motor comprometendo direto ou
indiretamente aspectos como autoconfiança, auto-estima e auto-
eficácia. Esta defasagem no desenvolvimento motor sugere que
estas pessoas com deficiências sejam oportunizada e integrada
o mais cedo possível em sua rotina de atividades físico-
desportivas.  O objetivo deste trabalho é demonstrar e relatar as
possibilidades de ensino natação para os alunos da Associação
Jequieense de Cegos. A metodologia utilizada para realização
deste estudo foi um estudo de caso, onde procurei relatar as
experiências no processo de ensino aprendizado da natação,
tendo como amostra deste trabalho estudantes da AJECE que
participam das práticas desta modalidade na UESB.  Conclusão:
Diante das experiências com as atividades de adaptação ao meio
aquático bem como o ensino dos estilos convencionais da
natação para aos alunos da AJECE, percebemos que para as
estratégicas metodológicas tornarem eficientes e seguras devem
dar-se ênfase na mobilização dos sentidos remanescentes
presentes aos alunos, ou seja, estimula-los através de comandos
verbais, táteis e sinestésicos. Quanto a assimilação da natação
os alunos demonstraram ao decorrer das aulas uma aprendizagem
significativa com relação ao desenvolvimento dos movimentos
fundamentais para aprendizado modalidade apresentando até
então uma evolução muito semelhantes aos indivíduos que não
apresentam deficiência aparente, isto confirma que os deficientes
visuais quando estimulados de forma adequada segue um mesmo
padrão de desenvolvimento motor dos ditos "normais"  desde
que sejam orientados a partir de  técnicas apropriada levando
em consideração suas peculiaridades a tal deficiência.

e-mail : tcsantosdesa@yahoo.com.br

Fitness para pessoas com deficiência: da
acessibilidade às propostas de atividade física

Ventura, T. S.¹; Rodrigues, G. M.²

1Profissional de Educação Física, SESC Interlagos/SP, Brasil;
2Programa de Pós-Graduação em Educação Física, USJT /ESEFJ,
São Paulo/SP, Brasil.

Esse estudo teve como objetivos verificar a acessibilidade para
pessoas com deficiência em academias de fitness e discutir as
adaptações e propostas dirigidas para esse grupo nesses locais.
Fizeram parte da amostra onze academias da Zona Oeste da
região metropolitana de São Paulo. Os locais foram visitados e
avaliados de forma sistemática a partir de instrumento adaptado
de Salermo (2008) para averiguação da estrutura local. Foi
realizada uma entrevista estruturada com cinco questões abertas
com profissionais de Educação Física que atuam nas instituições
visitadas. A análise dos dados foi por percentual simples para
as observações e os dados coletados junto aos profissionais
tiveram suas análises através do método do Discurso do Sujeito
Coletivo. Os resultados mostraram que nenhuma das academias
possui instalações adequadas para facilitar o acesso de pessoas
com deficiência, mas todas atendem esse público. Mesmo tendo
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encontrado profissionais preparados e conscientes da
necessidade de adequações físicas e procedimentais, não há o
reconhecimento de que a acessibilidade perpassa pelos hábitos,
posturas e atitudes. A falta de conhecimento e esclarecimento
sobre as reais potencialidades dos alunos faz com que os
profissionais considerem a prática de exercícios físicos apenas
com finalidades fisioterápicas. Isso reforça as relações da
sociedade com a pessoa com deficiência a partir da patologia, o
que nos remete a entender a deficiência como algo que aflige o
indivíduo e não como parte identitária do mesmo. Embora as
ideias de uma aula inclusiva tenham sido enfatizadas na fala de
alguns entrevistados, o atendimento em horário diferenciado
sob a égide de trabalho personalizado aponta ações
segregadoras, muito mais que atendimento de qualidade
particularizado, pois encontramos nenhuma especificidade na
programação e prescrição dos treinamentos. As ações delineadas
pelos estabelecimentos visitados e os discursos apresentados
pelos profissionais pesquisados, caminham na contramão da
proposta de inclusão e as atitudes e procedimentos adotados
contribuem para discriminação e exclusão da pessoa com
deficiência nestes locais.

Apoio: PIVIC/Universidade Presbiteriana Mackenzie.
E-mail: tha_ventura@yahoo.com.br

Cartilha: Uma nova ferramenta de
disseminação do esporte paralímpico

Santos, M. D.;; Pacheco, R. W.; Scherer, R. L.;
Fernandes, L. L .

Curso de Educação Física, UFSC,
Florianópolis/SC, Brasil.

Período importante no que tange o esporte paralímpico e a
inclusão das pessoas com deficiência, pela disseminação e
conscientização da população com relação a este segmento da
sociedade. Este momento vem sendo refletido também em novos
saberes nos acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação
Física da Universidade Federal de Santa Catarina.  O objetivo
deste relato é apresentar a experiência da construção de uma
cartilha sobre os esportes adaptados realizada na disciplina de
Teoria e Metodologia dos Esportes Adaptados. Com o
desenvolvimento deste trabalho acadêmico, se oportunizou aos
alunos subsídios para vivenciar atividades nesta área, criando
a possibilidade para que esses futuros professores não apenas
conheçam estas modalidades, mas também confeccionassem
um material para os professores que desconhecem a área. Essa
iniciativa oportunizou o máximo de alunos das mais variadas
escolas vivenciarem os esportes adaptados. Há uma falta de
preparo nos profissionais da educação física escolar em relação
às modalidades paralímpicas e também para com os alunos que
apresentam alguma deficiência. Desta forma, esse material é uma
importante ferramenta de apoio e disseminação. Para a construção
da cartilha, foi desenvolvida uma pesquisa teórica para

subsequente ser avaliada em grupo, seguido através de aulas
expositivas e práticas. Este momento originou inúmeras
sugestões de atividades que pudessem ser aplicadas na escola.
O conhecimento teórico foi apresentado aos colegas de aula
seguidos de uma experiência prática. Foram realizados registros
escritos e audiovisuais desta experiência. Ao final da disciplina
uniram-se todos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos sobre
algumas modalidades, tais como: goalball, handebol em cadeira
de rodas, vôlei sentado, futebol de cinco, rúgbi em cadeira de
rodas, para a confecção de um trabalho único, a cartilha. Sendo
assim, conclui-se que esta ferramenta é essencial para o
desenvolvimento pleno do acadêmico, pois o resultado é
concreto e útil para a disseminação do esporte adaptado, além
de oportunizar uma práxis concreta acerca das possibilidades
da pessoa com deficiência, formando profissionais conscientes
e mais preparados para a alteridade.

Email: denismaciel100@gmail.com

Projeto Sábado no Campus: Esportes
Adaptados e o Treinamento de Goalball

Santos, M. D.; Pacheco, R. W.; Scherer, R. L.;
Fernandes, L. L.

Curso de Educação Física, UFSC,
Florianópolis/SC, Brasil.

O Projeto Sábado no Campus: Esportes Adaptados iniciou-se
em 1996 com o intuito de oportunizar as pessoas com deficiência
uma prática paradesportiva. Dentre as modalidades oferecidas,
estava o goalball, modalidade que iniciou no projeto como
facilitadora na inclusão social e que ao longo dos anos também
incorporou o alto rendimento como meta. O objetivo deste relato
de experiência é descrever um pouco sobre o sistema de
treinamento da equipe masculina de goalball. A presente equipe
é uma parceria entre a Associação Catarinense de Esportes
Adaptados (ACESA) e a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e seu treinamento ocorre nas dependências da UFSC
com uma frequência de três vezes na semana.  Os treinos são
divididos em dois grandes macrociclos, preparando os atletas
para as duas competições mais importantes do ano. Durante
esse período há uma participação em outras competições,
entretanto estas são usadas apenas como parâmetro de
avaliação. A periodização é desenvolvida através de observações
durante a temporada anterior com o uso de recursos escritos e
áudios visuais. Os pontos destacados para efetivo trabalho são
individuais e de grupo, sendo que os mesmos são mais
enfatizados de acordo com os objetivos propostos no microciclo
em questão. Estes períodos de treinos são realizados de acordo
com a proximidade dos campeonatos utilizados como base para
o ano, ocorrendo uma variação com relação ao volume e
intensidade, sendo os mesmos realizados de acordo com os
fundamentos destacados como essenciais pelo grupo, tais como:
defesa, ataque, passe e orientação espacial. Além da ênfase
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nestes fundamentos, são realizadas simulações de jogo com o
objetivo de oportunizar um ambiente mais próximo do jogo
formal. Os feedbacks necessários para a correção do atleta e
aprendizagem são repassados em todos os momentos que o
grupo julgue necessário. As correções motoras em sua maioria
são realizadas através do contato físico e exige muito da
percepção corporal do atleta. Conclui-se que os treinos seguem
uma linha de preparação contemporânea, onde o atleta trabalha
várias habilidades de forma integrada. Observa-se até o momento
que os atletas evoluem em um ritmo acelerado e se mantém nas
competições de nível mais alto no contexto nacional.

Email: denismaciel100@gmail.com

Propagação do Atletismo no Núcleo de Esporte
Paralímpico Adaptado - NEPA

Santos, F. C.1; Souza, K. O.1; Pereira, L. S.1;
Almeida, R. S.1;Fontes Jr, J. F1.;Anjos, J.2

1Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus/Bahia,
Brasil; 2Secretaria Municipal de Educação,

Ilhéus/Bahia, Brasil

O atletismo paralímpico é uma modalidade esportiva para atletas
com deficiência visual, motora e intelectual, possuindo provas
masculinas e femininas divididas em: corridas de velocidade,
média e longa distância, saltos, lançamentos e arremessos. As
provas do atletismo paralímpico possuem adaptações na regra
geral, sendo especificas para cada deficiência, e de acordo a sua
classificação funcional.  O Núcleo de Esporte Paralímpico e
Adaptado (NEPA) desenvolve suas atividades na Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC), sendo vinculado ao Programa
Institucional de Bolsista a Iniciação a Docência (PIBID). O NEPA
tem como objetivo inserir pessoas com deficiência intelectual
na prática do atletismo visando formar atletas para o esporte de
alto rendimento. Participam do atletismo 17 atletas, na faixa etária
entre 8 a 38 anos de idade, sendo 5 atletas do sexo feminino e 12
do sexo masculino diagnosticados com deficiência intelectual.
As sessões de treinamento acontecem duas vezes na semana
com duração de 90 minutos cada sessão, no parque desportivo
da UESC. As provas trabalhadas são as corridas de velocidade
(100, 200, 400 metros rasos), média distância (800, 1500 e 3000
metros), lançamento de dardo e arremesso de peso. Utilizamos
como instrumentos de mensuração de dados e acompanhamento
de rendimento:planos de aulas semanais, diário de campo e
fichas de frequência. A partir destes instrumentos são
observadas as dificuldades/facilidades do desenvolvimento
motor de cada atividade, por meio de uma observação
sistematizada. No período de janeiro a julho foi constatadoum
bom desempenho motor, mesmo com dificuldades em relação ao
baixo repertório motor, os atletas conseguiram realizar os
movimentos técnicos exigidos nas provas do atletismo.Para os
atletas a vivência proporcionada pelo PIBID-NEPA é de extrema
importância, pois permiteganhos fisiológicos (força, capacidade

cardiorrespiratória, flexibilidade, agilidade e resistência
neuromuscular) psicossociais (autoestima, sociabilidade)
devido às atividades sistematizadas.

Apoio financeiro: PIBID/CAPES
E-mail: cds.fernanda@hotmail.com

A inclusão social de pessoas deficientes visuais
(dv) praticantes de atletismo

Wiggers G.1; Lamar A. R.2

1Programa de Pós-Graduação em Educação, FURB,
Blumenau/SC, Brasil

2Programa de Pós-Graduação em Educação, FURB,
Blumenau/SC, Brasil

Este trabalho tem o intuito de discutir questões pedagógicas e
de inclusão de pessoas portadoras de deficiências visuais que
praticam atletismo, para tal estaremos tomando como base um
trabalho desenvolvido em uma instituição especializada no
cuidado de pessoas portadoras de deficiências visuais,
localizada no Vale do Itajaí, estado de Santa Catarina, mais
especificamente na cidade de Blumenau. A ACEVALI
(Associação dos Cegos do Vale do Itajaí). Foi fundada em 28 de
fevereiro de 1987. Esse trabalho tem origem no interesse
investigativo de uma pesquisa ligada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE), da Universidade Regional de
Blumenau (FURB), e seu grupo de pesquisa Educogitans. Trata-
se de um estudo de caso, onde analisamos o trabalho realizado
pela instituição, numa perspectiva qualitativa, na qual foi utilizado
um instrumental de coleta de dados por intermédio de análise de
documentos, observação, entrevistas e a revisão de literatura.
Na pesquisa são discutidos questões  que caracterizam os
aspectos de inserção, integração e inclusão, e onde, quando e
como intervém o profissional de Educação Física, e qual a
relevância da participação do mesmo e quais os aspectos
privilegiados. Se a preocupação das atividades centra-se nos
aspectos técnicos táticos e fisiológicos ou privilegia também
aspectos globais do deficiente visual. Foi possível constatar
que além dos aspectos técnicos, existe uma preocupação em
oferecer condições seguras e adequadas de pratica do atletismo,
para as pessoas com esta deficiência sensorial, uma vez que
além do espaço, do profissional, dos materiais. A modo de
conclusão, podemos salientar que as pessoas pesquisadas estão
muito satisfeitas do processo de inclusão social e da prática do
atletismo. Eles atribuem muita importância ao que eles realizam,
percebida na fala de um atleta: "fazer atletismo, depois do meu
pai e da minha mãe, é a coisa mais importante pra mim".
Palavras-chave: inclusão, deficiente visual, atletismo, professor
de Educação Física

E-mail: ale.wiggers@hotmail.com
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Avaliação motora e funcional em criança com
HIV e Acidente Vascular Encefálico:

Estudo de caso

Costa, T.D.A1; Rodrigues, T. 2; Campos, A.C.3; Oliveira, C.C.4

1UNESP, Rio Claro/SP, Brasil; 2APAE, Itupeva/SP, Brasil;
3Hípica Jundiaí, Jundiaí/SP, Brasil; 4UNICAMP,

Campinas/SP, Brasil

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) tem origem
na infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV),
responsável pelo comprometimento de vários sistemas, entre
eles, o sistema nervoso central. Com a propagação do HIV em
mulheres, houve um consequente aumento do número de casos
em crianças. Atualmente, têm-se a primeira geração de crianças
que vivem, desde o nascimento, com o HIV e suas repercussões.
O HIV na infância pode levar a diversos comprometimentos e,
entre estes os neurológicos. O acidente vascular encefálico (AVE)
é uma das manifestações neurológicas encontradas em crianças
infectadas pelo HIV, que acarreta déficits no desenvolvimento
motor, os quais propiciam dificuldades e limitações para
realização de atividades funcionais. Tendo isto em vista, o
objetivo deste estudo foi de avaliar aspectos motores e
funcionais de uma criança com HIV positivo e histórico de AVE.
Os instrumentos utilizados foram a avaliação pediátrica do
inventário de incapacidade (PEDI) versão brasileira adaptada e
a Mensuração da Função Motora Grossa (GMFM). Os
resultados obtidos demonstraram déficits importantes na função
motora grossa, pela aplicação da GMFM, na criança com HIV e
AVE, principalmente em tarefas dinâmicas como  no engatinhar,
andar, correr e pular; e nas que exigissem maior controle motor
como no ajoelhar, sentar sem apoio e na bipedestação. E, em
relação as habilidades e independência funcional, observadas
pelo PEDI, as áreas mais gravemente afetadas na criança com
HIV e AVE foram as de mobilidade, a qual exige coordenação de
todo o corpo e posturas mais complexas, e a social que envolve
aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais. A função de
autocuidado foi a de melhor desempenho visto que muitas das
tarefas, a criança com HIV e AVE, as realizava utilizando o
hemicorpo não afetado pelo AVE, principalmente, o membro
superior esquerdo. Desta forma, constatou-se que a criança com
HIV e AVE apresenta importante dependência funcional devido,
principalmente, a seus comprometimentos motores. Futuros
estudos, poderão elucidar a evolução desses déficits e, assim
otimizar e direcionar as abordagens da reabilitação.

thais.delamuta@gmail.com

Correlação entre formação de equipes e
configuração patológica das classes funcionais:

um estudo de caso do basquete
sobre rodas brasileiro

Pinto, M. F.G¹; Rodrigues, G. M.²

1Profissional de Educação Física, ESEFJ/SP, Brasil;
2Programa de Pós-Graduação em Educação Física, USJT

/ESEFJ, São Paulo/SP, Brasil.

Esse estudo propôs analisar a incidência das classes funcionais
dos atletas de basquetebol sobre rodas no campeonato nacional
de 2010 e correlacionar a formação das equipes de basquete
sobre rodas com a configuração patológica das classes
funcionais. Foram analisadas as fichas de cadastros das equipes
e equipes participantes do Campeonato Brasileiro de 2010
disponibilizadas no site da Confederação Brasileira de Basquete
sobre Rodas. Fizeram parte desse estudo os registros de 64
equipes participantes do campeonato nacional de 2010 na
primeira, segunda, terceira divisões e categoria de acesso.
Através da análise descritiva qualitativa e quantitativa das
fichas, localizamos 767 atletas cadastrados, dos quais 128 não
possuíam a classificação funcional explicitada na ficha de
inscrição. Tem-se uma média de doze atletas por equipe, levando-
se em conta que desse número, entorno de dez em cada equipe
possuem a classificação funcional. Após encontrarmos dentre
as equipes média etária 34,2 anos e a prevalência das classes 1.0
e 4.0, as possíveis patologias acima da região Toráxica nível 7 e
em Sacrais 1 e 2, respectivamente, entendemos que as equipes
são formadas por indivíduos em idade madura. Já as equipes
que venceram, há predominância de adolescentes, abaixo de 20
anos, com classificações predominantes 1.0 e 2.0, representadas
por atletas com lesões até Lombar 1.  Com isso, vimos que não
há prevalência de uma classe funcional, sendo a maior incidência
nas classes 1.0 e 4.0 dentre todas as equipes do campeonato,
diferentemente do que encontramos nas três equipes melhores
colocadas, nas quais predominam as classes 1.0 e 2.0. Verificamos
que existem poucos representantes da classe 4.5, pois 44% das
equipes não apresentaram atletas nesta classe e dessa forma,
atletas nessa classe acabam sendo pouco aproveitados no
basquete sobre rodas e não possuem condições para prática do
basquete convencional, podendo estar sendo negligenciados
pelo próprio sistema.

E-mail: michelle@esef.br
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Danças circulares no atendimento a cuidadores
de idosos com doença de Alzheimer

Paiva, A. C. S. ¹; Corazza, D. I.¹; Santos, J. G.¹;
Costa, J. L. R.¹

¹UNESP - Universidade Estadual Paulista, Instituto de
Biociências, Rio Claro/SP, Brasil

O Programa de Cinesioterapia Funcional e Cognitiva em Idosos
com Doença de Alzheimer (PRO-CDA) desde seu inicio vem
dedicando também sua atenção ao cuidador do indivíduo com a
doença de Alzheimer. Além da responsabilidade de cuidar, a
maioria dos cuidadores são familiares e idosos, o que aumenta o
risco de incidência de doenças provenientes do processo de
envelhecimento, além de sofrer uma sobrecarga generalizada
que abrange desde aumento das atividades da vida diária até
lidar com estresse do paciente. Com o objetivo de atenuar essa
sobrecarga e melhorar a qualidade de vida dos cuidadores
implantou-se o protocolo de intervenção com danças circulares.
Essa atividade foi escolhida porque além de permitir o
aperfeiçoamento das habilidades motoras fundamentais, a
exploração de aspectos específicos como a discriminação do
corpo na relação espacial - orientação, direções, sentidos, e
temporal - agilidade, velocidade, intensidade, trabalha ainda com
a expressão simbólica por meio do movimento. O grupo foi
formado por 15 cuidadores de ambos os sexos que compareciam
às atividades três vezes por semana com uma hora de duração
durante quatro meses. A escolha das danças foi do repertório
de Danças Circulares Cristiana Menezes, por utilizar na sua
maioria músicas brasileiras de diferentes ritmos indo de encontro
ao gosto musical dos participantes. O protocolo de intervenção
iniciou-se com passos e coreografias mais simples e lentas,
visando trabalhar a transferência de peso e variações dos passos
do andar para frente com atenção ao tempo musical até o
aumentando a complexidade gradual utilizando três tipos
diferentes de sequências de passos, mudanças de velocidade
da música, equilíbrio, coordenação motora e andamento musical
em tempos diferenciados, conforme o desempenho do grupo.
Os benefícios observados no grupo ao final dos quatro meses
foram o aumento do repertório de movimentos e da mobilidade,
conscientização da lateralidade, percepção corporal e espacial,
adaptação a ritmos e estilos diferentes melhorando concentração
e atenção. As danças proporcionaram aos cuidadores momentos
de alívio da responsabilidade de cuidar, o que auxilia na oferta
de benefícios em relação à saúde física e mental, além de poder
ser empregado como uma alternativa não farmacológica na
prevenção de doenças e promoção da saúde.

Apoio financeiro: Capes/Fapesp
E-mail: acspaiva@rc.unesp.br

O impacto de um programa de atividade física
adaptada sobre as medidas de estado

nutricional e saúde de adultos com
deficiência intelectual

Figueiredo, G. A.; Iasi, T. C. P.; Costa, T. D. A.;
Braga, G. F.; Porto, L. A.; Mauerberg-deCastro, E.

Universidade Estadual Paulista, Rio Claro/SP, Brasil

A prática de atividade física sistematizada é um fator de proteção
contra processos degenerativos do organismo. O objetivo deste
estudo foi avaliar se duas horas semanais de atividades físicas
adaptadas causam alterações significativas em parâmetros
antropométricos e variação da pressão arterial (PA) de
participantes com deficiência intelectual (DI). Participaram do
estudo dois grupos de DI, durante os anos de 2010 (grupo 1) e
2011 (grupo 2). Foram realizadas avaliações antropométricas:
massa corporal, soma de dobras cutâneas e medidas de
circunferências. Cada grupo participou de aproximadamente 60
horas de atividades ao longo de 60 encontros. O grupo 1 não
alterou significativamente sua massa corporal. Porém, o grupo
2, entre o pré-teste do 1º semestre e o pós-teste do 2° semestre
ganhou significativamente massa corporal (t1,12 = 2,37; p =
0,036). O grupo 2, ao entrar em atividades no segundo semestre
exibiu significante redução nas dobras cutâneas (pré-teste 1º
sem x pós-teste 2º sem, t1,12 = 4,52; p = 0,001; pós-teste 1º sem
x 2º sem, t1,12 = 4,37; p = 0,001). A MANOVA para a PA sistólica
e resultou numa melhora significativa na PA sistólica e diastólica
entre os momentos de avaliação pré- e pós-teste (Wilk's Lambda,
F1,21 = 34,84, p ? 0,01) e interação significativa tripla entre os
momentos de avaliação, semestres e grupos (Wilk's Lambda,
F1,21 = 17,04, p = 0.001).  O grupo 2 manteve os valores de PA
sistólica e diastólica dentro dos limites de normalidade no 2º
semestre. Entretanto, é notável que ambos parâmetros de PA
deslocaram-se para muito perto dos limites superiores de
normalidade, sugerindo uma tendência à hipertensão.
Concluindo, os parâmetros antropométricos na idade adulta são
resistentes a mudanças, mas parâmetros cardiorrespiratórios
como a PA podem ser normalizados após a intervenção. Portanto
uma combinação entre programa de exercícios e dietas deve ser
rigorosamente conduzida para adultos com DI. Caso contrário é
provável que os mesmos não mudem o seu status nutricional na
direção de um IMC normal, contribuindo assim para um possível
quadro de hipertensão arterial.

Apoio: UNESP-Proex; CNPq-PIBIC
E-mail: gabi_afigueiredo@yahoo.com.br
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Princípios da "máxima participação" e oferta
de atividades não-sedentárias na educação
física adaptada: Efeitos na aptidão física e

motora de deficientes intelectuais

Tavares, C. P.; Iasi, T. P.; Paiva, A. S; Costa, T. D.
A; Pacheco, S. C. M.; Mauerberg-deCastro, E.

Universidade Estadual Paulista, Rio Claro/SP, Brasil

Indivíduos com e sem deficiência precisam de demandas
significativas e seguras na intensidade e volume do esforço
durante as aulas de educação física. O objetivo deste estudo foi
avaliar se duas horas de atividades físicas adaptadas distribuídas
em duas sessões por semana seguindo os princípios da máxima
participação e oferta de atividades não sedentárias alteram
parâmetros de aptidão física e motora (AFM) de deficientes
intelectuais (DI). Para análise da AFM foram realizados os
seguintes testes: salto horizontal e vertical, agilidade, testes de
banco de 5 minutos e flexibilidade. Participaram do estudo dois
grupos de DI, durante os anos de 2010 (grupo 1) e 2011 (grupo
2). Os resultados das provas aptidão com componente motor
foram, para muitos participantes, comprometidos pela dificuldade
de coordenação e entendimento da tarefa. Apenas o grupo de
2011 mostrou uma evolução significativa nos dois semestres de
avaliação (1º sem. pré x pós-teste, t1,12= 2,96; p= 0,013; 2º sem.
pré x pós-teste, t1,12= 2,27; p= 0,044). No que se refere à evolução
no teste de agilidade, apenas o grupo de 2011 mostrou uma
evolução significativa nos dois semestres de avaliação (1º sem.
pré x pós-teste, t1,12= 2,96; p= 0,013; 2º sem. pré x pós-teste,
t1,12= 2,27; p= 0,044). O teste de banco mostrou evolução
significativa através do número de repetições de passadas.
Ambos grupos mostraram evolução significativa nos dois
semestres de avaliação (G1: 1º sem. pré x pós-teste, t1,9= 2,38;
p= 0,041; 2º sem. pré x pós-teste, t1,12= 3,03; p= 0,014; G2: 1º sem
pré x pós-teste, t1,12= 3,71; p= 0,003; 2º sem. pré x pós-teste,
t1,12= 2,60; p= 0,023). As diferenças entre as frequências
cardíacas (FC) (teste de Bonferroni) mostraram diferenças entre
as FC em esforço em todos os momentos do teste (p? 0,01). Para
o grupo de 2011, os valores de FC também mostraram variações
significativas ao esforço (F4,37= 31,61, p? 0,01). As diferenças
entre o momento inicial da aula e o momento intermediário (p?
0,01) confirmam que o indivíduo saiu da zona de repouso através
do estímulo do exercício. Comparações aos pares da FC a cada
minuto mostrou diferenças apenas entre as FC1 pré- e pós-teste
do 2º semestre (p= 0,048). Ainda, baseado na comparação entre
o desempenho referência de um adulto ativo e o grupo 2011, o
teste t de Student calculado para as FC ao longo do teste não
detectou diferenças significativas, exceto para a condição inicial
do primeiro semestre (p= 0,055). A não diferença neste tipo de
comparação mostra que o grupo 2011, ao contrário do grupo
2010, respondeu melhor às demandas de esforço no aspecto
cardiorrespiratório.

UNESP-Proex; CNPq-PIBIC
E-mail: cpaioli@hotmail.com

Projeto Dando Asas: Inclusão de pessoas com
deficiência nos projetos de extensão da

Faculdade de Educação Física e Dança da UFG

Dalla Déa, V.H.S.; Lima, A.F.; Cunha, M.V.;
Nascimento, O.A.S.

Universidade Federal de Goiás - UFG,
Goiânia/GO, Brasil

A dificuldade de professores de Educação Física em realizar a
inclusão de pessoas com deficiência em suas aulas é
apresentada em diversas pesquisas científicas. Esta realidade é
observada inclusive nos projetos de extensão das
universidades. No ano de 2009 mais de 700 pessoas frequentaram
os projetos de extensão da Faculdade de Educação Física (FEF)
da UFG. No entanto não se observou a participação de nenhuma
pessoa com deficiência em nenhum dos 17 projetos de pratica
corporal deste programa. Deflagrando com isso a necessidade
de estruturar uma ação que colabore para a construção de uma
sociedade inclusiva, por meio da informação e conscientização
durante a formação inicial de acadêmicos de licenciatura e
bacharelado em Educação Física e Dança que irão atuar nas
escolas e demais campos. Este trabalho tem como objetivo
descrever o Projeto de inclusão nos cursos de extensão da UFG
e apresentar os resultados deste. Utilizou-se como metodologia
a observação sistemática. Para tentar reverter este quadro na
FEF/UFG foi criado o Projeto Dando Asas que tem como
objetivos: Facilitar a acessibilidade das pessoas com deficiência
minimizando barreiras arquitetônicas e atitudinais; receber as
pessoas com deficiência e encaminhá-los para os projetos
respeitando vontades e possibilidades; realizar apoio teórico e
pedagógico para a efetivação da inclusão; estabelecer parcerias
com instituições; avaliar periodicamente a qualidade da
participação da pessoa com deficiência; e voltar a oferecer
suporte sempre que necessário. Como resultado temos 25
pessoas incluídas nos projetos, sendo que 80% fazem somente
práticas aquáticas, 4% fazem somente dança, e 16 % fazem
práticas aquáticas e dança. A média de idade dos alunos do
projeto é de 29,4 anos, incluindo crianças, adultos e idosos.
Quanto ao tipo da deficiência, 76% dos alunos possuem a
deficiência motora, e 24% apresentaram a deficiência intelectual,
e não há nenhuma pessoa em que a deficiência sensorial seja
predominante. O Projeto "Dando Asas" tem atingido seu
objetivo com sucesso proporcionando aprendizado, respeito
às diferenças e reconhecimento da eficiência e deficiência
independente de um diagnóstico.

Apoio financeiro: ProExt/MEC/SESu
vanessasantana@ig.com.br
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Núcleo de Esportes Paralímpicos e Adaptados:
Um relato de experiência a respeito do

tênis sobre rodas

1Almeida; R.S; 1Pereira, A.S; 1Arantes, D.G;
1Santana, E.P, 1Anjos, J; 1Souza, J.V.

¹Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus/BA, Brasil.

O Núcleo de Esportes Paralímpico e Adaptado da Universidade
Estadual de Santa Cruz faz parte do Subprojeto de Educação
Física Inclusiva, o qual está vinculado ao Programa de Bolsas
de Iniciação à Docência - PIBID tem contribuído para o processo
de inclusão social através da prática esportiva. Dentre os
esportes oferecidos, o tênis em cadeira de rodas surge como
uma das opções para as pessoas com deficiência motora, no
intuito de fomentar o esporte da iniciação ao treinamento de
alto nível. O tênis em cadeira de rodas faz uso das regras do
tênis convencional com pequenas adaptações, sendo a maior
delas o fato de a bola poder quicar duas vezes no solo antes de
ser rebatida. O objetivo deste trabalho é apresentar o processo
de inicialização à modalidade paralímpica tênis sobre rodas. O
sujeito é um adolescente do sexo masculino, com 13 anos de
idade, o qual frequentou cinco sessões de 11 treinos, chegando
a menos de 50% de frequência. As sessões de treino são
realizadas duas vezes por semana com uma hora e meia de
duração. Como ferramentas metodológicas o estudo utilizou de
diários de campo para análise, ficha de frequência do atleta,
planejamento e execução de metas. Após as cinco sessões de
treino verificou-se uma boa adaptação à cadeira de rodas,
controle de corpo, manuseio da raquete e bola de tênis, entretanto
é necessário desenvolver força e coordenação motora, variáveis
que estão vinculadas ao baixo nível de frequência
comparecimento do atleta aos treinos. Observou-se que a baixa
frequência se deve ao fato da dificuldade da acessibilidade aos
treinos porque o indivíduo reside em área rural, a qual fica muito
distante do local de treinamento. Considera-se que a inclusão e
participação do sujeito no tênis em cadeira de rodas contribuiu
nos aspectos social, psicológicos e motor influenciando nos
fatores de autoestima e interação social do sujeito.

Apoio: PIBID/CAPES
Email:king_sashakl@hotmail.com

Avaliação da qualidade de vida de crianças com
síndrome de down que fazem aula de dança

Carmo, B.C.M.1; Eleutério-Silva, M.A.2; Ferro,
F.A.1; Tavares-Jùnior, J.C1

1Curso de Educação Física, UFAL, Arapiraca/AL, Brasil;
2Curso de Medicina, UFCG, Cajazeiras/PB, Brasil

As crianças com Síndrome de Down (CSD) possuem diversos
fatores que comprometem aspectos cognitivos,
desenvolvimento motor, afetivo e interacional, sendo necessária
uma intervenção multidisciplinar. Nesse sentido, a prática da
dança pode prover benefícios, de modo a interferir na consciência
corporal, e no funcionamento do corpo.  Assim, esse estudo
objetivou investigar a Qualidade de Vida (QV) de CSD que fazem
aula de dança em uma instituição especializada no município de
Arapiraca/AL. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal
em que a QV foi observada através do questionário Pediatric
Quality of Life Inventory (PedsQL), que se reporta a 4
capacidades: 1) física, 2) emocional, 3) social, e 4) escolar e duas
dimensões: 1) física e 2) psicossocial. A todos são atribuídos
escores em uma escala de zero a 100, quanto maior o escore
melhor a QV. O questionário pode ser auto-aplicado ou
respondido pelos pais, na presente pesquisa, as mães foram as
informantes. Para a análise dos dados foi utilizado estatística
descritiva (média; Desvio Padrão), o coeficiente de Spearman
avaliou a correlação entre o escore total, os domínios e as
capacidades da QV, adotou-se p< 0,05. Foram avaliadas 10 CSD,
6 meninos e 4 meninas com média de idade de 13,90 anos (±
3,66DP). A partir da aplicação do PedsQLTM foi observado um
escore total de 66,85 (±11,03) e a capacidade escolar apresentou
a maior média entre as capacidades avaliadas (71,00 ± 14,30);
seguida das capacidades emocional (69,00 ± 21,70) e social (65,00
± 23,69), já a capacidade física obteve menor escore (64,06 ±
13,60). Entre os domínios, o psicossocial possuiu uma média
maior (68,33 ± 14,03) que o físico (64,06 ± 13,60). Através da
correlação de Spearman entre o escore total, as capacidades e
os domínios da QV, verificou-se alta correlação entre capacidade
social e domínio psicossocial (r: 0,90, p<0,0001), assim como
entre as capacidades emocional e física com o escore total (r:
0,75, p<0,05; r: 0,68, p< 0,05; respectivamente). Portanto,
reconhece-se que o domínio psicossocial é o que mais influencia
na QV das CSD avaliadas e, por sua vez, a capacidade escolar é
o fator que melhor influencia o domínio psicossocial.

E-mail: brunofisio_1@hotmail.com
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A gestalt e a educação física: Um estudo de
caso com crianças cegas

Cavalcante Neto, J. L.1; Viana, M. R. G. S.2;
Almeida, E. S.3; Grillo, E. A. L.4; Lins, F. F. S.5;

Sampaio, W. S.6

1,2,3,4,5,6Curso de Educação Física Bacharelado, Centro
Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas, Brasil.

A gestalt é uma abordagem humanista da psicologia que tem
como pressupostos a crença no potencial humano, a
funcionalidade do sujeito, com fundamentos importantes ao
trabalho diferenciado com pessoas que comumente são rotuladas
de incapazes, como crianças cegas, sendo possível agregar na
Educação Física, através de seus conteúdos, os pressupostos
da gestalt com essa população. Assim, o objetivo do estudo foi
desenvolver uma proposta de intervenção na Educação Física,
tendo como referencial os princípios da abordagem da gestalt
em crianças cegas. Para tanto, esta pesquisa qualitativa do tipo
estudo de caso foi realizada em uma Instituição Especializada
que atende crianças cegas, em Maceió-AL. O grupo foi formado
por 5 crianças entre 7 a 8 anos. Foi montada uma proposta de
intervenção com atividades motoras durante 12 semanas,
baseando-se nos princípios da gestalt. Foram feitos registros
em diários de campo das observações realizadas pelos
pesquisadores em cada sessão das atividades, além do registro
dos relatos das crianças em gravador de voz. Observou-se que
as crianças alcançaram importante êxito no reconhecimento de
seu domínio motor, crença em seu potencial, maior autonomia
na execução das tarefas, como pular corda individualmente e em
grupo, andar e correr em espaços demarcados e na condução de
bolas de borracha com mãos e pés, além de arremessos. Como
suporte para tais apontamentos, observou-se nas duas primeiras
semanas de intervenção, que as crianças não se sentiam capazes
de realizar a maioria das atividades propostas. Contudo, a partir
da terceira semana, os registros já descrevem maior confiança
desses sujeitos, mencionando que se sentiam capazes de
executar as tarefas e o contentamento ao obter êxito na execução
dos movimentos. Percebe-se que a função do professor é
justamente fornecer o encorajamento necessário para que
crianças com deficiência possam ampliar seu repertório motor,
sentindo-se motivadas a executar ações motoras importantes
para o seu cotidiano e para todo seu processo de
desenvolvimento. Os princípios da gestalt mostraram-se eficazes
na Educação Física, servindo de base ao trato metodológico de
muitos profissionais.

E-mail: jorgelcneto@hotmail.com

Treino de goalball feminino de Florianópolis

Pacheco, R. W.;  Maciel, D.; Scherer, R. L.;
Fernandes, L. L.

Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis/SC, Brasil

A ACESA (Associação Catarinense de Esportes Adaptados) foi
fundada em 13 de Setembro de 2009. Desde a sua criação ela
utiliza as dependências da UFSC (Universidade Federal de Santa
Catarina) para realizar algumas de suas atividades com pessoas
com deficiência, tais como natação, atletismo, handebol, tênis e
o goalball, que será o foco deste trabalho. Este relato de
experiência tem como objetivo descrever o sistema de
treinamentos da equipe feminina de goalball. A ACESA possui
equipes masculina e feminina na modalidade de goalball. Os
treinos eram realizados três vezes por semana (terça, quinta e
sábado) sendo que a equipe masculina treinava junto com a
feminina. Foi observado que os homens eram mais fiéis ao treino
do que as mulheres e que elas tinham maior participação nos
treinos de sábado. Pela falta de engajamento feminino não eram
notadas evoluções ou melhoras, desta maneira os técnicos
decidiram dividir os horários dos treinos das duas equipes ao
longo da semana. No sábado a UFSC disponibiliza três horas de
quadra, o tempo foi dividido para ambas as equipes de forma
igual, entretanto a equipe feminina deveria levar a sério seu
treinamento. A partir dessas modificações as atletas tornaram-
se bem assíduas. Desta maneira, ocorreram muitas mudanças
nos treinos: eles foram direcionados a cada fundamento do
goalball como orientação espacial, força, potência, velocidade,
tempo de reação, arremessos, resistência, entrosamento do
grupo e deslocamento. Nesse interim, duas atletas novas
entraram na equipe, uma delas se sobressaiu às outras devido a
pouca quantidade de treino e a grande melhora em todos os
aspectos. Com o treinamento dedicado, a equipe feminina
conquistou muitos campeonatos, sendo eles: PARAJASC,
Regional Sul em 2011, conquistando vaga pro Brasileiro onde
ficaram com a 5ª colocação. Em 2012 conquistaram o ouro no
Regional Sul, e consequentemente a vaga para o Brasileiro. Desta
forma, conclui-se que a dedicação aos treinos mais a
sistematização dos treinamentos voltados para os fundamentos
da modalidade foram cruciais para a evolução da equipe e
consequentemente o melhor rendimento ao longo dos
campeonatos. Estes resultados foram determinantes para as
atletas estarem cada vez mais motivadas para a prática desta
modalidade paraolímpica.

Email: rake.lican@gmail.com
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O Vôlei Sentado nas aulas de Educação Física
escolar: uma experiência construída no Estágio

Supervisionado

Pereira, A.S¹; Cotes, M; Lourenço¹, C. L. M¹

¹ Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus/BA, Brasil

Os discursos construídos para os esportes adaptados (EA) e o
processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física
escolar (EFE), busca incluir todos, independente de ter ou não
deficiência. Em virtude deste contexto, procuramos estabelecer
nas aulas do Estágio Supervisionado (ES), o conteúdo EA.
Optamos pelas modalidades de vôlei sentado (VS) para turmas
do Ensino Fundamental I (EFI), sem a presença de pessoas com
deficiência (PCD). O interesse pela temática surgiu a partir de
dois fatores. O primeiro está ligado ao Programa Institucional
de Iniciação à Docência, através de projeto de extensão
desenvolvido na Universidade Estadual de Santa Cruz com
Atividades Motoras Adaptadas. Este projeto vem
desenvolvendo os Esportes Paralímpicos como o goalball, o
halterofilismo e o VS, envolvendo os discentes do Curso de
Educação Física. O segundo está relacionado ao tema
desenvolvido pelo Instituto Nossa Senhora da Piedade, escola
associada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) que no ano corrente aborda o
tema: Ano Internacional do Cooperativismo. O objeto proposto
ressalva a importância do coletivo para atingir metas de alta
significância para a sociedade. Destarte, o objeto do trabalho
com EA foi envolver os alunos no debate da inclusão, mostrando
a importância da cooperação para atingir metas, além de
analisarmos de que maneira podemos inserir os EA no ambiente
escolar. Adotamos a pesquisa-ação como metodologia para o
estudo. Esta se utiliza da observação e participação direta do
professor no desenvolvimento e execução das aulas. As
regências foram documentadas por meio de fotos, vídeos e diário
de campo para posterior analise. Os pais dos alunos foram
informados e autorizaram a participação através do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Após o término do semestre
foi possível verificar que os alunos compreenderam a premência
do coletivo e a importância da inclusão de PCD no esporte, além
da riqueza da abordagem nas de EFE com novas experiências
motoras. Concluímos, após o fim do ES que os conteúdos
abordados foram fundamentais para a conscientização e
conhecimento dos alunos da importância da inclusão de PCD
nos EA e no ambiente escolar pelo seu caráter cooperativo,
existente por trás de todo desporto.

Email: aline2sp@hotmail.com

Influência de atividades aquáticas nos estados
de ânimo de pessoas com deficiência

Cunha, R. F. P.; Andrade, C. C.; Freitas, J. S.;
Soares, E. A.; Ferreira, G. O.; Silva, F.M.C.

Instituto de Educação Física e Esportes, UFC,
Fortaleza/CE, Brasil

Estudos apontam que a prática de exercícios físicos
sistematizados e suaves pode diminuir transtornos provocados
pelas emoções, como sintomas do stress, da ansiedade, sintomas
ou sinais relacionados a tensão, e pode assim proporcionar
sensação de bem estar naqueles que o pratica. Essas atividades
possibilitam ao indivíduo um encontro consigo, a tomada de
consciência corporal e servem como um elemento desafiador e
eficiente para a organização e o equilíbrio das emoções e das
tensões musculares (Aguiló, 2009; Paula, 2011; Siviero, 2004). O
objetivo desse estudo foi verificar se a prática de atividades
aquáticas é capaz de impactar nos estados de ânimo de pessoas
com deficiência. Participaram da pesquisa quatro pessoas com
deficiências (três com deficiência motora: amputação unilateral
no nível da articulação do joelho; sequelas de paralisia cerebral
e sequelas decorrentes de poliomielite, e uma pessoa com
deficiência visual -B1). Para tanto foi aplicado o questionário
LEA-RI (VOLP, 2000) com o intuito de avaliar os estados de
ânimo de cada participante antes e após uma aula de atividades
aquáticas com duração de 60 minutos. O questionário é
composto por 14 adjetivos descritos e ilustrados contendo
estados de ânimos positivos (ex. feliz, alegre, agradável, cheio
de energia) e negativos (ex. triste, desagradável, inútil, apático)
e o participante assinala valores de 1 a 4 para cada estado de
ânimo a partir da sua percepção momentânea, classificando assim
cada estado como muito forte, forte, pouco ou nunca. A análise
dos resultados identificou redução do escore após a aula,
indicando com isso melhoras no estado de ânimo em geral. Esses
resultados reforçam a necessidade da inserção da prática de
atividade física para as pessoas com deficiência a fim de sentirem-
se melhor, diminuir a incidência dos estados de ânimo negativos,
sendo atividades aquáticas uma boa opção. Assim as atividades
aquáticas além de melhorar diretamente as condições físicas e
orgânicas de seus praticantes, como descrito na literatura,
também auxiliam no aumento da percepção de estados de ânimo
positivo e contrariamente reduz os considerados negativos.

Apoio financeiro: Ministério do Esporte
Email: raissafpcunha@gmail.com
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Propostas para a melhoria da participação dos
alunos com necessidades educacionais
especiais em um colégio de Jataí/Goiás

Silva, K. S. D.; Moraes, M. J.;

Secretaria Estadual de Educação de Goiás/Brasil

O Colégio Estadual Serafim de Carvalho implantou o programa
de Educação Inclusiva no ano de 2002. Atualmente oferece do
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação
de Jovens e Adultos (EJA). Atende alunos da zona urbana e
rural, tendo um total de 705 alunos, dos quais 36 com alguma
necessidade educacional especial. A problematização que
norteou a pesquisa foi à baixa participação dos alunos nas aulas
de educação física. Durante o planejamento das ações do PDE-
2012 foi elaborado um projeto de ação dividido em 4 fases. A
primeira fase visou aproximar e promover diálogo entre os
personagens envolvidos diretamente na educação dos alunos
com necessidades educacionais especiais (pais, professores
intérpretes, de apoio e AEE) com os professores de educação
física e coordenação. Na segunda fase foi feito a caracterização
dos estudantes com algum tipo de necessidade especiais e o
levantamento do seu envolvimento/interesse com os elementos
da cultura corporal. Na terceira fase foi realizada a analise dos
dados coletado os dados e estabelecidas as seguintes ações
para o ano de 2012: parceria com a UFG/ Educação Física para a
promoção de mini cursos de dança e capoeira; realização de
interclasses e ruas de lazer. Como também a utilização de jogos
eletrônicos (tapete de dança e boliche através da WI), como
forma de incentivo da prática da atividade física. A quarta e
última etapa, será realizada no final do ano letivo 2012, onde os
objetivos propostos para uma melhor participação dos alunos
com algum tipo de necessidade educacional especial serão
confrontados com os objetivos alcançados.

Relato de experiência: Super Escola Inclusivo -
Programa de Complementação
Educacional de Praia Grande

Itani, D. E.; Gonçalves, D. R.; Pavan, L.

Prefeitura da Estância Balneária de
Praia Grande/SP - Brasil

A Secretaria de Educação da Prefeitura da Estância Balneária de
Praia Grande, através da Coordenadoria de Complementação
Educacional, Esporte e Cultura nas Escolas, implantou em 2008
o Programa Super Escola no intuito de proporcionar ações
educativas por meio das atividades físicas e/ou culturais no
contraturno escolar. O programa atende crianças do ensino
fundamental, de 6 a 14 anos, de qualquer instituição de ensino.
Em 2011 o município efetivou Técnicos Desportivos
Pedagógicos em diversas modalidades esportivas, sendo 2
especializado em atendimento para pessoas com necessidades

especiais para desenvolver atividades de complementação
educacional de modo inclusivo em dois diferentes pólos: piscina
e pista de atletismo. Nestes pólos, trabalha-se com o esporte
educacional desenvolvendo seus conteúdos e seus princípios
para garantir o desenvolvimento integral do aluno. As atividades
são realizadas de segunda-feira a sexta-feira com até 3 horas de
duração no Atletismo. Na piscina, são 2 aulas semanais de 1
hora de duração, dividas de acordo com o grau de adaptabilidade
aquática e de conhecimento motor da criança. Em menos de 1
ano de atendimento especializado nota-se uma boa aceitação
da população, tendo  39 crianças inscritas na natação e 7 no
atletismo. Dentre elas, 6 alunos estão totalmente inclusos, 5 na
natação e 1 no atletismo. A quantidade total de alunos deficientes
participantes do Programa Super Escola refere-se a 8% do total
de crianças inscritas nas atividades de complementação
educacional tanto na natação quanto no atletismo. Considerando
que atualmente mais de 500 crianças com necessidades especiais
estão matriculadas no sistema municipal de ensino, há
necessidade de melhorar o atendimento no programa, e também,
de ofertar outras modalidades esportivas para que mais crianças
deficientes possam vivênciar o aprendizado através das
atividades físicas e desportivas. O Programa Super Escola é um
exemplo de iniciativa de política pública importante para o
município e beneficia todos os envolvidos direta e indiretamente,
pois garante o direito de toda e qualquer criança a prática
desportiva e auxilia no processo de formação do cidadão.

E-mail: danifef@yahoo.com.br

Halterofilismo Paralímpico no Núcleo de
Esporte Paralímpico e Adaptado da

Universidade Estadual de Santa Cruz

Lourenço, C. L. M.; Anjos, J.; Pereira, A. S.;
Souza,  J. V.

Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus/BA, Brasil

O Núcleo de Esporte Paralímpico e Adaptado (NEPA) da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) é um projeto cujo
principal objetivo é oportunizar as pessoas com deficiência a
aproximação e a prática com o esporte de rendimento. A iniciativa
é uma ação do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) através do curso de Licenciatura em Educação Física. O
NEPA desenvolve diversas práticas esportivas de categoria
paralímpica como basquete em cadeira de rodas, goalball,
atletismo, bocha, judô, halterofilismo. Este último esporte é uma
adaptação do levantamento de peso convencional olímpico
sendo que a versão paralímpica consiste na realização do
exercício de supino. Atualmente participa do halterofilismo
paralímpico um jovem de 22 anos, com sequela de poliomielite.
Todo o planejamento e periodização do treinamento deste atleta
são feitos após o mesmo passar por uma entrevista, anamnese e
uma bateria de testes e avaliações. Na entrevista há uma
conversa com o individuo e é feito um questionamento do sobre
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o histórico da sua deficiência motora bem como é observado o
interesse deste para com o esporte sendo ainda oferecido todo
o esclarecimento a cerca do esporte a ser praticado. Já a anamnese
é o segundo passo na avaliação e tem por finalidade uma primeira
caracterização do perfil deste atleta. A bateria de avaliações e
testes ao qual o atleta é submetido serve para caracterizar de
forma mais criteriosa o perfil do atleta para posteriormente defini-
lo em sua categoria no referido esporte assim como estabelecer
critérios e escolher forma de ações específicas. As avaliações
para definição da classificação e do perfil antropométrico que
fazem parte desta bateria é: (1) medidas de estatura, (2) medida
de peso, (3) medida de perímetro, (4) avaliação funcional da
deficiência e (5) avaliação da composição corporal por dobras
cutâneas. No quesito de medidas da força muscular é realizado
inicialmente um teste de 1RM de supino que será refeito dentro
do tempo previsto na periodização. Os treinamentos do
halterofilismo paralímpico do NEPA acontecem com uma
frequência de quatro vezes por semana e a periodização é
desenvolvida em um ciclo anual. Um trabalho paralelo está sendo
desenvolvido para a quantificação da carga de treinamento deste
atleta para o aprimoramento das cargas aplicadas. Portanto, o
halterofilismo paralímpico desenvolvido no NEPA/UESC tem
um caráter inclusivo e competitivo afim do melhor
desenvolvimento desta modalidade.

Apoio financeiro: CAPES
E-mail: camilochina@hotmail.com

Inclusão e estratégias de ensino-aprendizagem
para pessoas com deficiência na

prática do judô

Siqueira,J.J; Costa, R.B.F.; Paula, A.I.

Instituto de Educação Física e Esportes, UFC, Fortaleza/
CE, Brasil

Este relato de experiência tem como objetivo apresentar o projeto
de extensão universitária intitulado "Iniciação ao Judô",
promovido pelo Laboratório de Atividade Motora Adaptada e
Percepção Ação da Universidade Federal do Ceará. O projeto
tem como meta ensinar a modalidade de judô para pessoas com
e sem deficiências, e esse caráter inclusivo torna essa iniciativa
pioneira nessa modalidade no estado do Ceará. O projeto
consiste em aulas de iniciação ao judô para alunos com e sem
deficiência, advindos de diferentes cursos de graduação e pós
graduação da UFC e também para pessoas da comunidade de
Fortaleza, dentre estes quatro com deficiência visual e uma com
deficiência motora, usuária de cadeira de rodas. As aulas
acontecem três vezes por semana, com duração de duas horas
cada e a heterogeneidade do grupo demanda uma variedade de
estratégias de ensino-aprendizagem na apreensão dos
específicos gestos motores da modalidade judô. As adaptações
e adequações das estratégias de ensino-aprendizagem variam
em relação a cada tipo e nível de comprometimento motor, déficit

sensorial, estilo preferido de aprendizagem, bem como as
diferentes experiências anteriores. Dentre elas citamos a
utilização de estímulos sonoros para posicionamentos e
deslocamentos no tatame; percepção e conhecimento das
técnicas a partir do toque; feedback verbal e/ou tátil nas
correções e refinamento dos gestos; alteração da sequência
pedagógica considerando grupos musculares comprometidos;
adequação das técnicas de projeção com a utilização da cadeira
de rodas, entre outras. O avanço na aquisição e refinamento das
técnicas após cinco meses de participação no projeto tem
possibilitado a participação efetiva de muitos dos alunos em
competições regionais da modalidade. Ainda, é necessário
enfatizar a importância de todos os participantes na otimização
do processo e na criação e manutenção do ambiente inclusivo
pois alunos com e sem deficiência absorvem conhecimentos e
compartilham experiências valiosas durante o treinamento.

Apoio financeiro: Prex/UFC- Pró Reitoria de Extensão; Ministério
do Esporte
E-mail: Jessyca.ef@hotmail.com

Capacitação profissional em Atividade Motora
Adaptada no ambiente acadêmico.

A experiência do LAMAPA
beneficiando os discentes

Ferreira, G. O; Siqueira, J. J.; Cipriano, T. J. C.;
Costa, R.B.F.; Soares, E.A.; Cunha, R.F.P.

Instituto de Educação Física e Esportes, UFC,
Fortaleza/CE, Brasil.

A Prática de atividade física é um fator relevante para manutenção
da saúde e é entendida como agente preventivo de doenças
crônicas. Todavia na década de 1980, identificou-se que um
número reduzido de profissionais de educação física atuava na
área de atividade motora adaptada devido a fatores tais como
falta de qualificação específica na graduação e ausência de
cursos de atualização (PEDRINILLI & VERENGUER, 2008). O
grupo das pessoas com deficiência, assim como os demais,
necessita de atividade física bem orientada para promover a
saúde, autonomia e aptidão física para realizar tarefas cotidianas
ou mesmo a prática de atividades lúdicas de lazer ou de
rendimento. Este déficit deve-se em parte pela formação
acadêmica pobre em experiências e conteúdos voltados para as
atividades motoras adaptadas. Este trabalho vem expor a opinião
dos discentes do curso de Educação Física da UFC, quanto a
relevância dos projetos de extensão desenvolvidos pelo
LAMAPA (Laboratório de Atividades Motoras Adaptadas e de
Percepção Ação) e das experiências vividas ainda no ambiente
acadêmico, para formação profissional. A coleta de dados foi
realizada através de questionário contendo 11 questões abertas,
com a participação de sete bolsistas, alunos do curso de
educação física e uma voluntária, estudante secundarista. O
questionário visou inferir os conhecimentos e o nível de
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experiências dos participantes antes e após o ingresso no
LAMAPA, além das concepções e visões que estes tinham de
deficiência e de pessoas com deficiência e por fim, a opinião
destes quanto a importância dessas experiências para sua
formação profissional. A análise dos questionários deixa claro
que na visão dos discentes um projeto como o LAMAPA,
contribui positivamente para sua formação profissional,
possibilitando uma visão mais abrangente e crítica das temáticas
que envolvem o público alvo do projeto, conferindo maior
fundamentação teórico-prática do que aquela obtida apenas nas
disciplina curriculares, também capacita-os para atuar com este
público e contribui para despertar o interesse de trabalhar com
este segmento da sociedade após a graduação.

Apoio: Ministério do Esporte; Prex/UFC
E-mail: gleidsonleao@alu.ufc.br

Oficina de confecção de materiais alternativos
para trabalhar nas aulas de
educação física adaptada

Cardoso D.C.1, Teixeira G. P.1, Araújo S.F.1,
Scher L. M.L.1

Universidade Do Estado Da Bahia1 - Uneb,
Alagoinhas/BA, Brasil

A pessoa com deficiência para se relacionar e interagir com o
mundo estabelece possibilidades de comunicação a partir da
utilização dos diferentes sentidos. Durante as aulas de Educação
Física estes sentidos podem ser trabalhados com os alunos
com deficiência, sobretudo, através da confecção e utilização
de diferentes tipos de materiais didáticos pedagógicos com
formas, tamanhos, contrastes e cores diversificados. Neste
sentido, a oficina de confecção de materiais alternativos, realizada
durante o I Festival de Atividade Física Adaptada da UNEB/
Campus II, Alagoinhas, teve como objetivo estimular à
cooperação, criatividade, socialização e, sobretudo, proporcionar
aos alunos com deficiência a vivencia de atividades relacionadas
à percepção auditiva e visual. A oficina contou com a participação
de alunos de três instituições de ensino que atendem alunos
com deficiência, no município de Alagoinhas. O referido trabalho
foi organizado em diferentes momentos, tais como: levantamento
bibliográfico, criação das atividades propostas e execução da
oficina. Para a realização das atividades, primeiro o espaço foi
organizado e delimitado para que todos os alunos
permanecessem dentro do mesmo por motivos de segurança,
em seguida foi realizada a confecção dos materiais alternativos
(bolas, halteres, etc.) e por último houve a vivencia de diferentes
atividades com os materiais confeccionados. Dentre as atividades
trabalhadas podemos citar: 1ª atividade: O professor de posse
de bandeirinhas, apito e chocalhos utilizava estes materiais,
alternadamente, de modo que os alunos de acordo com o sinal
sonoro ou visual se deslocassem na direção do monitor (que
estaria se movimentando pela sala) e o tocasse. Na 2ª atividade:

o grupo foi divido em duplas, por exemplo, um aluno com
deficiência auditiva e outro com deficiente visual e em seguida
iniciou-se um circuito com exercícios físicos cooperativos.
Através dos depoimentos dos participantes e da participação
dos mesmos nas atividades propostas observamos que as
atividades propostas estimularam tanto a criatividade bem a
socialização e participação dos alunos envolvidos, além de ter
proporcionado a vivencia de atividades relacionadas à percepção
auditiva e visual.

E-mail: leide.frei.ara@gmail.com

Atividades assistidas por cães em programa de
educação física adaptada

Périco, B.C.; Mauerberg-deCastro, E.; Campbell,
D.F.; Pestana, M.B.; Porto, L.A.; Iasi, T.C.P.

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita
Filho" - Rio Claro/SP

A atividade física adaptada (AFA) envolve a oferta de atividades,
exercícios, e jogos de forma a estimular inúmeras possibilidades
da motricidade humana em participantes com necessidades
educacionais especiais. A atividade assistida por cães (AAC),
coordenada por equipe multidisciplinar, é um tipo de serviço no
qual o cão participa como co-terapeuta. A inserção da AAC na
AFA inclui a participação de cães em atividades físicas que
visam promoção de saúde, aptidão física e a interação social. O
propósito desse trabalho é apresentar, por meio de imagens
filmadas, AAC realizadas no Programa de Educação Física
Adaptada (Proefa) da Universidade Estadual Paulista (UNESP)
campus de Rio Claro. O modelo de AAC foi implantado por
Mauerberg-deCastro em 2003 no Proefa, que é um laboratório
de práticas pedagógicas para alunos de educação física e de
áreas afins da saúde. No Proefa, a AAC incorpora a tradicional
rotina de treinamento de obediência e agilidade canina em
contextos de atividade física desenvolvimentista. Em geral, o
treinamento de obediência inclui: gerenciamento do
comportamento, comandos básicos, condução, posturas, alerta
e permanência, resposta ao chamado, e truques. No Proefa, os
participantes-alunos com deficiência intelectual, motora e física,
e alunos tutores de escolas regulares do ensino fundamental-
são apresentados aos animais com a finalidade de familiarização
e estabelecimento de regras. Posteriormente são ensinados
alguns comandos básicos, como sentar, deitar, andar junto. Do
ponto de vista físico, o ambiente da AAC demanda coordenação
motora, consciência corporal, equilíbrio e orientação espacial.
Quando novos tutores ingressam no Proefa, os veteranos alunos
com deficiência ensinam os tutores a conduzir o animal e os
comandos básicos. O ambiente de AFA pode incluir percursos
mais elaborados que exigem manobras e deslocamentos,
mudanças de planos, situações que exijam equilíbrio e
navegação. No Proefa, observamos que os cães facilitam o
entendimento dos alunos em relação às atividades propostas,
provocam maior engajamento físico e despertam a motivação na
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interação entre os mesmos. Os cães mediam o processo de
aprendizagem cooperativa dos alunos.

PROEX/Unesp; CNPq/Pibic
E-mail: brunap.fisio@yahoo.com.br

Analise  do desenvolvimento dos elementos
psicomotores  de crianças com transtorno

global do desenvolvimento (TDG)

 Mendes, A. D. A.¹; Santos, E. C. C.¹; Oliveira, R.
D. Santos. ¹; Silva, T.D.²

  ¹Discentes do curso de Formação de Professores -
PARFOR (UESC), Ilhéus/BA, Brasil

  ²Docente do Curso de Formação de Professores -
PARFOR (UESC), Ilhéus/BA, Brasil

O presente estudo aborda a importância da avaliação psicomotora
na educação física para o desenvolvimento de crianças com
transtorno global do desenvolvimento (TGD). Este trabalho
considera que os aspectos psicomotores (organização espacial,
lateralidade, esquema corporal, entre outros) são fatores
relevantes no processo de aprendizagem, inclusão e
desenvolvimento de criança com (TGD), pois essa prática
educativa pode oportunizar essas crianças a realizar,
experimentar movimentos que tragam resultados positivos para
interagir na relação consigo mesmo, familiares e com diversos
grupos com os quais ela se relaciona. Neste contexto a presente
pesquisa pretende analisar o desenvolvimento dos elementos
psicomotores de crianças com transtorno global do
desenvolvimento.  Enquanto procedimento metodológico será
aplicada a Bateria psicomotora de Vitor da Fonseca em 03 crianças
de 09 anos de idade que apresenta transtorno global do
desenvolvimento (TDG) para que possa ser feita a analise do
desenvolvimento dos elementos psicomotores dos participantes
da pesquisa. Vale ressaltar que a pesquisa  encontra-se em
andamento, porem, espera-se  obter resultados significativos,
para que possam embasar a prática dos profissionais em
educação física, utilizando-se da psicomotricidade para ações
lúdicas, prazerosas e satisfatórias no desenvolvimento
psicomotor de crianças com (TGD),  possibilitando de forma
efetiva a integração destes indivíduos no âmbito escolar e social.
Palavras-chave: Psicomotricidade, Educação Física, Transtorno
Global do Desenvolvimento.

Email: Jequiesaude@hotmail.com

Voleibol para deficientes:
analisando possibilidades a partir de

atividades adaptadas

Silva, E.C.C¹; Moreira, R.M²; Silva, M.C¹; Santos,
M.L.A¹; Silva, R.N¹; Brito, P.F¹;

¹ Acadêmicos do Curso de Licenciatura em Educação
Física, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,

Jequié/BA, Brasil
² Orientador. Docente do curso de Licenciatura em

Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia. Pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Educação Física, Esportes e Lazer - NEPEEL/CnPq/

UESB.) , Jequié/BA, Brasil

São escassas as opções de esporte e lazer oferecidas para os
deficientes físicos, seja pela falta de oportunidades e espaços
adequados, como pela precariedade de materiais que são
necessários para a realização de atividades adaptadas para este
grupo. Nesse sentido, na intenção de possibilitá-los um contato
"dinâmico" com o esporte, nesse caso em específico o voleibol,
emerge o objetivo do estudo em analisar as possibilidades da
prática do voleibol através de atividades adaptadas para pessoas
com deficiência física. Trata-se de um estudo descritivo com
abordagem qualitativa, com utilização da revisão bibliográfica
que, de acordo com Gil (2007) é elaborado a partir de um material
já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de
periódicos e atualmente com material disponibilizado na internet.
Para a realização de tal pesquisa, foram analisadas algumas
publicações relacionadas ao tema em estudo, encontradas na
base de dados da SCIELO e no Google acadêmico, com
publicações entre os anos de 2000 e 2011. Para analisar os dados
obtidos, optamos pela análise temática de conteúdo proposta
por Bardin. Tendo em vista as várias formas de discriminação
sofrida pelos deficientes, nesse caso os deficientes físicos,
percebemos que estes são postos muitas vezes à margem da
sociedade por conta de sua limitação física. Assim, a utilização
do voleibol através de atividades físicas adaptadas pode
proporcionar a integração social, concentração e uma
considerável melhora na coordenação, a partir do momento em
que eles sejam ativos quanto à sua participação nas atividades
propostas, sendo elas voltadas tanto ao esporte como também
ao lazer. Nesse sentido, compreendemos que, além de trabalhar
atividades desse modelo com esse grupo, é importante leva-lo à
conscientização de que não só o voleibol, mas também outras
atividades podem (e devem) ser encaradas como fator de inclusão
social e esportiva.

Apoio financeiro: UESB
E-mail: liisa.caroline@gmail.com
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Barreiras físicas e o acesso às
academias de musculação

Costenaro, T. C; Miron, E. M.

Universidade Central Paulista - UNICEP,
São Carlos/SP, Brasil

Sendo a barreiras arquitetônicas um obstáculo ou fator
contribuinte para o impedimento do livre acesso das pessoas
com deficiência física, a busca por soluções que possibilitem a
adequação dos diferentes espaços urbanos devem ser
prioridade. Parece claro que, mesmo com a existência de Leis e
algumas iniciativas privadas, as ações concretas voltadas para
os objetivos da inclusão ainda estão distantes. Diferentes
estudos mostram os benefícios da prática da atividade física na
vida das pessoas com deficiência, mas nem sempre, os espaços
destinados para esta prática são acessíveis. O objetivo deste
estudo foi observar, avaliar e analisar como estão estruturadas
fisicamente, nove academias de musculação que promovem
atividade física em uma cidade do interior de São Paulo, para
receberem pessoas com dificuldades de locomoção ou com
deficiência física, sejam elas cadeirantes ou não. A coleta de
dados foi desenvolvida através de um protocolo de observação,
procurando contemplar os itens relativos às questões de
acessibilidade. Os resultados demonstraram que uma pequena
minoria de alunos com deficiência frequentam estes locais. Com
relação ao entorno dos locais, 100% deles possui algum tipo de
obstáculo que dificulta o deslocamento autônomo de um
cadeirante e 100% não disponibiliza vagas de estacionamento
exclusivo para a pessoa com deficiência. No acesso a edificação,
apenas 10% possui condições mínimas para o acesso autônomo.
Nenhuma das academias visitadas possui equipamentos
adaptados ou espaço suficiente entre os aparelhos que permita
a circulação de um cadeirante. Com relação aos banheiros, 100%
das academias não possui banheiro acessível. Fica claro que
ainda deve ser percorrido um longo caminho para que as Leis
existentes sejam cumpridas e possibilitem possibilidades
inclusivas.

E-mail: tiagosquad@yahoo.com.br

Natação Adaptada: Análise do desempenho de
alunos com Deficiências

Prado Junior, M. V.¹; Nabeiro, M.¹; Toloi, G. G.²;
Veneziano, T. C.¹; Leite, I. S.¹

¹ Departamento de Educação Física - GEPAA-LAPEF-FC-
Unesp/Bauru/Brasil

² Programa de Pós-graduação-Doutorado em Educação
Especial - Unesp/Marília/Brasil

A natação estimula o corpo como um todo, muito indicada a
Pessoa Com Deficiência (PCD) visando o desenvolvimento das
suas potencialidades. Neste trabalho o objetivo foi avaliar o
desempenho aquático dos participantes do Projeto de Extensão
"Natação para Pessoas com deficiências" da UNESP/Bauru,
vinculados a SORRI. Foi aplicada a avaliação em 14 sujeitos,
sendo, 5 com distúrbios gerais (TDAH, Desvio fonológico) e 9
com deficiências (Síndrome de Down, Paralisia Cerebral,
Deficiência Múltipla, TCE, Deficiência Intelectual), as aulas são
realizadas duas vezes por semana, numa piscina aquecida, de
25m por 17m e com profundidade entre 1,40m a 1,80m, com rampa
de  acesso. O programa de natação visa à adaptação ao meio
líquido e o domínio corporal na água, buscando a iniciação dos
estilos da natação. A avaliação utilizou o protocolo de Toloi
(2012) que subdivide o desempenho na água em 5 níveis: I-
Adaptação ao meio líquido-introdução as habilidades aquáticas;
II- Habilidades fundamentais; III- Desenvolvimento dos nados;
IV- Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nados; V-
Refinamento, aperfeiçoamento e desenvolvimento dos nados.
A análise qualitativa foi realizada durante as aulas de julho de
2012, realizadas por um único avaliador. Dos resultados
destacamos que apenas 2 (14,2%) dos participantes encontram-
se no nível I que engloba movimentos introdutórios na piscina,
1 com paralisia cerebral com dificuldade motora severa e 1 com
Síndrome de Down. A maioria domina o entrar na piscina,
locomover-se e iniciar a respiração. No nível 2 foram classificados
5 sujeitos PCD que dominavam as habilidades fundamentais do
movimento na água com ênfase no domínio da flutuação e
recuperação da posição em pé. Já (28,5%) apresentaram
características no nível III, já iniciavam os movimentos dos
estilos e mantinham a flutuação na parte mais funda da piscina.
Nenhum dos participantes foram classificados no nível 4, porém
encontramos 3 (21,4%) na fase de aperfeiçoamento dos nados.
Quando subdivididos por tipo de dificuldade das 5 que possuem
distribuímos 3 (60%) estão no nível 3 e 2 (40%) estão no nível 5.
Já dos 9 participantes com deficiência, 2 (22,2%) estão no nível
I, 5 (55,5%) estão no nível 5. Ficou evidente que o tipo de
deficiência influencia nos resultados, porém, a estimulação é
fundamental para superar as limitações, dominar o medo e
melhorar o desempenho aquático. A profundidade da piscina
interfere na dinâmica das aulas (professores/aluno) e no domínio
corporal dos alunos.

Apoio financeiro: Proex/UNESP
E-mail: miltonjr@fc.unesp.br
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A prática do goalball no NEPA

Magalhães, G. S.¹; Mendonça, T. C. F.¹; Costa, C.
M.¹; Santos, F. B.¹; Cunha, A. M.¹; Souza, J. V.¹

¹ Curso de Educação Física, UESC, Universidade
Estadual de Santa Cruz, Ilhéus/BA, Brasil

O goalball é uma modalidade esportiva criada exclusivamente
para pessoas com deficiência visual (DV). É um esporte coletivo,
dinâmico, baseado na percepção auditiva, espacial e cinestésica,
com deslocamentos curtos e rápidos durante todo o jogo, tendo
a atenção voltada para bola. O Núcleo de Esporte Paralímpico
(NEPA) é um subprojeto do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Educação Física da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) com o fomento da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), que atende as pessoas com deficiência visual tendo
como objetivo a formação de atletas. Este estudo foi realizado
no NEPA com seis atletas do goalball, os quais se encontram em
fases de treinamento diferenciados. Todos os atletas são do
sexo masculino, com idade entre 25 à 57 anos, onde somente um
possui visão subnormal e os demais possuem  cegueira total.
Foram realizadas 22 sessões de treinamento, duas vezes por
semana, com duração de uma hora e meia cada sessão.
Acontecem em uma quadra coberta da UESC e utiliza-se de
materiais adaptados para a modalidade. As fontes de dados dos
pesquisadores são anamnese, plano de trabalho, planejamento
semanal das atividades, ficha de frequência, diário de campo,
com considerações relativas a cada sessão registradas nos
diários. As análises deste estudo tomam como base a ficha de
frequência e os diários de campo. Percebe-se que os atletas com
maior tempo de prática apresentaram um melhor domínio e
desempenho nas atividades de mapeamento do espaço interno
e externo da quadra, nas técnicas de defesa e ataque, nas
habilidades básicas e especificas da modalidade, orientação
espacial, percepção auditiva, familiarização com regras, liderança
e autonomia, padrão de corrida, lateralidade, força e velocidade.
Acredita-se que ao final deste período de treinamento os
objetivos traçados foram alcançados, no qual os ganhos foram
significativos em três aspectos: o cognitivo, o motor e afetivo-
social. Sendo que as evoluções obtidas dependem da
individualidade de cada atleta, influenciadas pelo tempo de
vivência, repertório motor e experiências anteriores.

Apoio Financeiro: PIBID/CAPES
E-mail: gabriela_smagalhaes@hotmail.com

Julgamento de imagens do próprio
corpo em homens após

acidente vascular encefálico

Braga, G.F; Castro, M.R; Figueiredo, G.A; Paioli,
C.T; Paiva, A.C; Mauerberg-deCastro, E.

Universidade Estadual Paulista, Rio Claro/SP, Brasil

A imagem do próprio corpo (IPC) refere-se a um constructo
multifacetado e dinâmico elaborado a partir de atitudes,
sentimentos, interações e experiência do indivíduo com o
ambiente. O objetivo do estudo foi investigar se alterações
neuromotoras devidas ao acidente vascular encefálico (AVE)
afetam subcomponentes da IPC (IPC real, IPC percebido, IPC
sentido e IPC desejado). Participaram deste estudo 11 homens
(50,9 ± 13,39 anos), IMC de 26,05 kg.m-2 (± 5,57), caracterizados
como hemiplégicos ou hemiparéticos após (AVE). A imagem
fotografada de cada participante foi alterada digitalmente em
sete magnitudes compreendidas no intervalo de magreza extrema
(IMC = 16,5) e obesidade extrema (IMC = 40). Cada participante
escolheu um dentre sete estímulos distorcidos mais a sua imagem
padrão apresentados lado a lado. A escolha foi feita após as
seguintes perguntas: com qual imagem se parece, com qual
imagem se sente atualmente e com qual imagem gostaria de
parecer. A análise de variância one-way (4 subcomponentes)
com medidas repetidas não revelou diferenças significativas
entre os subcomponentes atitudinais (F3,30 = 1,006; p = 0,404).
Portanto, homens após AVE foram consistentes ao julgar suas
imagens: eles se percebem, se sentem e desejam ser como
realmente são, demonstrando, portanto satisfação com o próprio
corpo. A condição neuromotora do grupo mostra resultados
contrários ao ilustrado na literatura com grupos com deficiências
ou necessidades especiais, os quais revelam insatisfação com a
IPC. A medida atitudinal sobre a imagem de corpo geralmente
trazem à tona aspectos psicossociais sobre valorização externa
de corpo adequado e belo (a exemplo do que faz a mídia), e tais
aspectos concentram-se na aparência e função do corpo.
Entretanto, embora o grupo aqui pesquisado, devido à condição
neurológica incapacitante, possua um perfil corporal destoante
aos padrões comumente colocados na sociedade dos corpos
íntegros, a funcionalidade parece ter maior relevância do que a
aparência associada com dimensões nutricionais representadas
por extremos de magreza ou obesidade.

Apoio financeiro: CNPq
Email: gabriellafbraga@yahoo.com.br
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Recorte do vídeo realizado durante o I festival
de atividade física adaptada da Universidade

do estado da Bahia Campus II, Alagoinhas-BA

Guimarães. R¹.; Cruz. E; Paz. I¹.; Xavier J¹.;
Nepomuceno. L¹.; Scher L. M. L¹

Universidade do estado da Bahia¹,
Alagoinhas/BA, Brasil

A Inclusão é um processo que envolve amplas transformações
socioculturais e estruturais no contexto intra e extraescolar. No
sentido de enfrentar esta situação, é necessário que o professor
utilize diferentes estratégias de ensino que possa promover o
conhecimento teórico- prático e reflexão neste contexto. Para
isso foi feito um recorte midiático das experiências vivenciadas
pelos discentes do curso de Licenciatura de Educação Física da
Universidade do Estado da Bahia, durante o I Festival de
Atividade Física Adaptada. O evento contou com apresentações
culturais, oficinas, minipalestras e atividades diversas, o qual
teve como participantes os discentes de Educação Física,
diretores, coordenadores, professores, alunos e pais de alunos
de três instituições de ensino, que atendem alunos com
deficiência, no município de Alagoinhas. O festival foi dividido
em momentos: 1º Credenciamento e acolhimento, 2º
Apresentação do Coral da Escola Comunitária Nova Esperança.
No 3º momento, realizaram-se várias oficinas sendo algumas
destinadas, apenas, aos alunos, outras destinadas aos pais e
professores e as demais oficinas foram mistas. Dentre as oficinas
destinadas apenas aos alunos, tivemos: jogos cooperativos,
dança e condicionamento físico. Para os pais e professores foram
oferecidas oficinas de: Atividade física e Promoção da saúde.
No 4º momento foi oferecido um o lanche para os participantes.
Em seguida, houve uma apresentação de dança com alunos da
Pestalozzi e para finalizar as atividades realizaram-se as oficinas
mistas de confecção de materiais alternativos em atividade física
adaptada e jogos recreativos. Durantes o evento foram
oferecidas atividades lúdicas com palhaços para os alunos. No
encerramento foi realizada uma homenagem à Escola Comunitária
Nova Esperança como forma de agradecimento aos serviços
que esta instituição tem prestado na área de inclusão no
município. As experiências vivenciadas pelos acadêmicos
possibilitaram o amadurecimento pessoal e profissional dos
mesmos, além de ter promovido a socialização do conhecimento
entre a comunidade acadêmica e as instituições envolvidas no
evento.

E-mail: renyguimaraes@hotmail.com.br

Projeto AMA
Atividades Motoras Adaptadas

Strapasson, A.; Baessa, D.; Oliveira, E.; Santos, F.
dos; Machineski, J.

Universidade Paranaense, Toledo/PR, Brasil

Através do curso de Educação Física da Universidade
Paranaense - UNIPAR, estamos desenvolvendo desde fevereiro
de 1999, o projeto AMA - Atividades Motoras Adaptadas. Este
projeto visa atender, nas instalações esportivas da Universidade,
em torno de cem pessoas com as mais variadas deficiências,
dentre elas: intelectual, física, auditiva e visual, síndromes,
transtornos mentais, entre outras, da cidade de Toledo e região
com atividades motoras e esportes adaptados. A faixa etária dos
participantes está compreendida entre 1 e 60 anos.  Devido as
diferentes dificuldades que esta parcela da comunidade enfrenta,
como barreiras arquitetônicas e atitudinais, a maioria não tem
acesso à atividade física, seja com objetivos voltados para a
saúde, ao lazer ou ainda ao esporte. As atividades ofertadas
semanalmente são: atividades aquáticas, capoeira, handebol em
cadeira de rodas, natação, parabadminton e tênis de mesa. Essas
atividades são ministradas por 8 professores e 40 acadêmicos
do curso de Educação Física da Instituição. São realizadas
reuniões semanais para discussão e planejamento das atividades
com o grupo de trabalho. O referido projeto tem o intuito de
promover a mobilização e a inclusão social da pessoa com
deficiência através de atividades motoras e dos esportes
adaptados, acreditando que dessa forma estará promovendo
também melhorias na qualidade de vida dos participantes. Além
de oportunizar e auxiliar o acesso de confronto com outras
pessoas e com situações novas, os mesmos estão
desenvolvendo suas potencialidades; auto-estima;
independência; superação de situações de fracasso; satisfação
pessoal; lazer; a melhoria das capacidades físicas e motoras
bem como superando suas próprias limitações e preconceitos
inerentes à sua deficiência. Pretende-se, paralelamente,
contribuir para a formação de recursos humanos de nível
universitário na área, dando oportunidade prática para
acadêmicos do curso de graduação em Educação Física
(licenciatura e bacharelado) e demais cursos da UNIPAR e
possibilitando experiências que possam levar ao
desenvolvimento do mercado de trabalho. Portanto, oferecemos
a oportunidade de crescimento pessoal e profissional tanto para
a comunidade com deficiência quanto para o corpo discente da
Instituição.

E-mail: alinemiranda@unipar.br
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Desenvolvimento psicomotor de jovens e
adultos com deficiência intelectual: Influência

de um Programa de Educação Física

Bianconi, E.C. ; Munster, M. A.1

UFSCar, São Carlos/SP, Brasil

Muitos jovens e adultos com deficiência intelectual podem
apresentar equilíbrio reduzido, locomoção deficitária e
dificuldades de coordenação devido a escassez de
oportunidades de estimulação e a aprendizagem de tarefas
motoras diversificadas. Assim, torna-se necessário propor
práticas de Educação Física que estimulem e promovam o
desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social, visando o
desenvolvimento global dessa população. Esta pesquisa teve
como objetivo sistematizar, aplicar e descrever um programa de
intervenção pedagógica voltado a jovens e adultos com
deficiência intelectual. Foi realizada uma pesquisa exploratório-
descritiva cuja amostra foi composta por 11 alunos com
deficiência intelectual, de ambos os sexos, com faixa etária acima
de 18 anos. A pesquisa desenvolveu-se em uma instituição de
educação especial localizada em um município no interior de
São Paulo. A coleta de dados foi baseada em observações
sistematicamente registradas em um diário de campo. O período
de intervenção foi composto por 28 sessões, com duração de 50
minutos cada, durante um período de 3 meses. A intervenção foi
constituída por um programa de Educação Física que englobou
atividades motoras diversificadas com intuito de desenvolver
ou reeducar os elementos básicos da motricidade humana
(motricidade fina, coordenação global, equilíbrio, esquema
corporal, organização espacial e organização temporal), por meio
de exercícios, jogos e brincadeiras, desenvolvidos de forma
lúdica e educativa. O objetivo geral do programa e de cada uma
das aulas foi balizado pelas necessidades educacionais da
população em estudo. Ao planejar um programa deve-se
selecionar e organizar as metas e conteúdos a serem utilizados
conforme a diversidade do indivíduo, reestruturando-se as
técnicas, formas de organização e adaptações especificas às
suas necessidades. Conclui-se que quando um programa de
ensino é planejado e desenvolvido de forma a respeitar os
objetivos propostos, levando em consideração os aspectos
individuais dos participantes e trabalhado de forma sistemática
pode obter resultados relevantes, pois o sucesso de um programa
depende do planejamento e da orientação das atividades. No
caso da pessoa jovem/adulta com deficiência intelectual, um
programa de Educação Física adequado às necessidades
educacionais de pessoas nessas condições pode promover
melhorias nas habilidades motoras e proporcionar benefícios à
saúde e à integração social.

E-mail: beth_biancone@hotmail.com

Equoterapia: Um programa voltado a crianças
com indicativos do Transtorno de Déficit de

Atenção e Hiperatividade (Tdah)

Barbosa, G. O.; Munster, M. A.

Programa de Pós-Graduação em Educação Especial,
UFSCar, São Carlos/SP, Brasil

A equoterapia é uma atividade de cunho pedagógico e
terapêutico que faz uso dos movimentos tridimensionais do
cavalo proporcionando alterações na postura, equilíbrio e função
motora geral dos participantes. Tem sido indicada a pessoas
com necessidades especiais, promovendo a melhora do
funcionamento neurológico em nível cognitivo, afetivo e motor.
Diante da escassez de estudos direcionados a crianças com
indicativos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(Tdah), o presente estudo teve como objetivo elaborar, propor e
descrever um programa de equoterapia voltado às necessidades
de crianças com Tdah. Caracterizada como um estudo
exploratório descritivo, a pesquisa de campo contou com cinco
crianças de 7 a 10 anos, que foram submetidas a 24 sessões de
equoterapia com duração de 30 minutos, durante o período de
três meses. A intervenção procurou associar os elementos
próprios da equoterapia a atividades lúdicas e psicomotoras.
Como resultados verifica-se que um programa de equoterapia
para crianças com Tdah deve ser elaborado considerando as
características e peculiaridades da população estudada; o modo
de intervir com crianças hiperativas e com déficit de atenção
deve ser respaldado por estratégias de verbalização antecipada
de modo a regular o excesso de respostas motoras. Ao considerar
as características como: dificuldade em sustentar a atenção;
alternância de foco em mais de uma tarefa; dificuldade em
memorizar e recordar informações aprendidas; ao alto nível de
distração e desorganização. Os profissionais devem criar
estratégias para que tais aspectos sejam trabalhados, visando
suprir essas necessidades, de modo que a intervenção possa
refletir positivamente em todos os contextos que a criança
vivencia. Os profissionais que trabalham com as crianças com
Tdah devem ficar atentos às características mais comuns dessa
população, para que a intervenção seja planejada de forma
adequada, visando respeitar os níveis de potencialidade, de
forma que as mesmas recebam estímulos adequados para o
melhor desenvolvimento de suas habilidades.

Apoio financeiro: CNPq
E-mail: garativ@gmail.com; mey@ufscar.br
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Equoterapia: Proposta desenvolvida em uma
cidade no interior do Estado de São Paulo

Silva, F. C. T.1; Braccialli, L. M. P.2

1,2 Pós-Graduação em Educação, UNESP,
Marília/SP, Brasil

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo
dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde,
educação e equitação, e busca o desenvolvimento
biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais.
Durante a terapia utiliza-se o cavalo ao passo, que produz o
movimento tridimensional e gera benefícios físicos no praticante.
A equoterapia possui quatro programas básicos, hipoterapia,
educação/reeducação, pré-esportivo e prática esportiva
paraequestre. Os programas são elaborados individualmente,
de acordo com as necessidades de cada praticante, por uma
equipe interdisciplinar, que envolve profissionais das áreas da
saúde, educação e equitação. O objetivo deste trabalho é
descrever o projeto "Equoterapia: programa de atendimento
multidisciplinar à pessoa com deficiência", que ocorre no Centro
de Equoterapia da Polícia Militar, na cidade de Marília - São
Paulo. O projeto é caracterizado como extensão e conta com a
parceria da Polícia Militar do município de Marília/SP e
Universidade Estadual Paulista - UNESP, campus de Marília.
Participam da equipe interdisciplinar, alunos de graduação, pós-
graduação, aprimoramento profissional das áreas da Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Educação Física,
docentes do departamento de Educação Especial e policiais com
experiência e formação em equitação e equoterapia. São atendidos
13 praticantes com idade entre 3 e 17 anos, com deficiência
motora, de linguagem, de comportamento e intelectual. Os
praticantes inicialmente foram avaliados nas diferentes áreas e
realizaram aproximação com o cavalo antes da montaria. Em
seguida foram estabelecidos os objetivos e planejadas atividades
específicas para cada praticante. A análise dos prontuários dos
praticantes indicou que houve melhora no equilíbrio corporal,
controle de tronco e cervical, comunicação, atenção, interação
social, percepção espaço-temporal. O projeto tem se mostrado
importante para o enriquecimento do conhecimento dos alunos
que relacionam teoria e prática e desenvolvem pesquisas
científicas, e para a comunidade, pois oferece aos praticantes
atendimentos planejados. Conclui-se que a ação do cavalo traz
benefícios ao praticante, confirmando a importância da
equoterapia como método terapêutico.

Apoio financeiro: CNPq
E-mail: nanda_tol@hotmail.com

PROAFA - UFSCar: trilhando caminhos no
Handebol em Cadeira de Rodas

Melo, F. A. P1; Quidim, F. G1; Cunha, G. C. S1;
Munster, M. A. v1

1Universidade Federal de São Carlos,
São Carlos/SP, Brasil

Oportunizar a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer
para uma população historicamente marginalizada foi o ponto
de partida para a implantação do PROAFA (Programa de
Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer Adaptadas às Pessoas
com Deficiência) desenvolvido pelo DEFMH (Departamento de
Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar), sob
coordenação da Profa. Dra. Mey de Abreu van Munster. Este
projeto, desenvolvido em caráter de extensão universitária, foi
criado em 2006 e abrange atividades corporais desenvolvidas
em função das capacidades e interesses do público alvo
constituído por pessoas com deficiências física, sensorial ou
intelectual. São desenvolvidas atividades coletivas e individuais
cujo objetivo central é proporcionar a participação,
reconhecimento e aceitação da condição de deficiência, atuando
nos aspectos biopsicossociais dos participantes. O Handebol
em Cadeira de Rodas (HCR) destaca-se, por ser uma modalidade
que atende pessoas com diferentes características de deficiência
física e com repertório motor bastante diversificado. A procura
pelo HCR e o início da prática, primeiramente, costumam estar
associados à expectativa de reabilitação. Com o transcorrer das
atividades e a evolução dos participantes na modalidade, muitos
dos adeptos passam a visualizar o HCR como um elemento que
traz inúmeros benefícios físicos e sociais, além de ser um meio
de promover a inserção no ambiente do esporte competitivo.
Treinos regulares, rotinas adequadas, exercícios específicos,
planejamento temporal, entre outros aspectos da teoria do
treinamento esportivo passam a ser recorrentes entre os atletas
que passam a buscar superação não mais somente física e
emocional, mas também em relação a resultados e conquistas
esportivas. Através dessas iniciativas tem sido possível atingir
diferentes resultados: aos próprios atletas em decorrência aos
benefícios provenientes dos aspectos físicos, emocionais e nas
relações interpessoais destes; aos estudantes de graduação e
pós-graduação engajados no projeto, devido à qualidade das
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vivências acadêmicas e formação profissional; aos familiares e
amigos dos participantes que em sua maioria acabam se
envolvendo e são fundamentais para a continuidade desse
trabalho. Acreditamos, assim, que a iniciativa aqui relatada possa
servir como modelo para outras ações da mesma natureza.

Apoio: Pró-reitoria de Extensão da UFSCar e Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer - SMEL da Prefeitura Municipal de São
Carlos.
E-mail: flavioedf06@yahoo.com.br

Treinamento esportivo e adaptações: um relato
sobre a iniciação esportiva do goalball no

Núcleo de Esporte Adaptado (NEPA) (vídeo)

Costa, C.M¹; Anjos, J.¹; Souza, J. V.¹

Curso de Educação Física, UESC, Universidade
Estadual de Santa Cruz, Ilhéus/BA, Brasil

O goalball é uma modalidade esportiva que foi criada para
veteranos de guerra com deficiência visual, tendo como objetivo
de reabilitação e reinserção social, e por isso ambiente inerente
a este esporte é baseado nas principais percepções que estes
indivíduos dispõem para captar informações extrínsecas que
são as auditivas e táteis. Cientes da necessidade do espaço de
jogo baseado nestas percepções, como também da segurança e
independência durante a prática, nas sessões de treinamento
realizadas no Núcleo de Esporte Adaptados, efetuados na
Universidade Estadual de Santa Cruz no município de Ilhéus,
foi necessário à utilização de adaptações como demarcações da
quadra através de cordas de ginástica e varais no interior da
zona de defesa, praticar com as bolas de futsal com guizo e
colocar cordas presas nos alambrados situados nas laterais da
quadra para a representação da trave, necessitando ser montado
e desmontado a cada sessão de treino. Além disso, para auxiliar
no entendimento do espaço de jogo, foi utilizada uma maquete
feita no chão lateral da quadra, sempre quando inserido um
novo atleta no núcleo. Em relação ao ensino das técnicas
defensivas, principalmente as fases de queda e deslocamento
foram utilizados colchonetes e algumas vezes a sala do tatame,
visto que a textura da quadra dificulta estas práticas. O objetivo
deste trabalho é apresentar as principais técnicas utilizadas no
NEA que possibilitaram a iniciação esportiva da modalidade
goalball, entendendo que apesar do ambiente proporcionado
aos atletas ainda não estar de acordo com a necessidade da
modalidade, é perceptível e gratificante o desenvolvimento do
desempenho destes indivíduos na modalidade em questão, desta
forma a estrutura e materiais não devem ser colocadas como
barreiras para efetuação de práticas esportivas.

Apoio Financeiro: PIBID/CAPES
E-mail: kamyllamouraa@hotmail.com

Projeto Pro-movendo sorrisos:
Quebrando paradigmas

Andrade, C. C; Freitas, J.F.; Oliveira, D.V.; Alves,
R. F. C; Oliveira, P.F.; Paula, A.I.

Instituto de Educação Física e Esportes, UFC,
Fortaleza/CE, Brasil

O autismo foi descrito por Léo Kanner em 1943 como um distúrbio
do desenvolvimento caracterizado pela incapacidade do
indivíduo em manter relações com outras pessoas, por alterações
no uso da linguagem, insistência obssesiva em manter o
ambiente inalterado, além da tendência a repetições ritualizadas
e estereotipadas. Atualmente considera-se que existe um amplo
espéctro de expressões do autismo e que este faz parte de um
conjunto de transtornos que impactam no desenvolvimento
global do indivíduo, ocasionando um leque de possibilidades
de comportamentos sensório e perceptivo-motores atípicos.
Nesse sentido é interessante desconstruir esteriótipos para
qualquer indivíduo ou grupo de pessoas com o qual pretende-
se interagir nas práticas de atividades motoras. O presente vídeo
visa demonstrar atividades motoras para crianças e adolescentes
participantes do projeto de extensão universitária conhecido
como Pro-Movendo Sorrisos, que faz parte das atividades do
Laboratório Atividade Motora Adaptada e Percepção-Ação
(LAMAPA), do IEFES/ UFC. O projeto oferece a prática de
atividade física com o intuito de desenvolver habilidades básicas
e especializadas através de modalidades esportivas e jogos
recreativos para os alunos diagnosticados com espectro
autístico. As atividades ocorrem semanalmente para dois grupos
de 15 alunos advindos de uma instituição e da comunidade de
Fortaleza. Além das habilidades motoras, as habilidades
cognitivas (ex. tomada de decisão e resolução de problemas) e
de socialização (ex. atividades em grupos e tutores) são sempre
estimuladas. O projeto tambem é um espaço para a formação
dos acadêmicos de educação física, pois permite aquisição crítica
de conhecimentos teórico-práticos para trabalhar com esse
público. Os monitores têm a oportunidade de vivenciar práticas
e situações que vão desde a elaboração até a dinamização e
avaliação das aulas, e as experiências vivenciadas no Pro
movendo Sorrisos demostram o quanto a interação com pessoas
com autismo é motivadora, empolgante e dinâmica, e que o
sucesso da tarefa depende das estratégias utilizadas e dos
estímulos que são oferecidos para que todos participem de
maneira efetiva e otimizada das atividades propostas.

Apoio financeiro: Ministério do Esporte; PREX/ UFC
E-mail: milinha.ca@gmail.com



92 Revista da Sobama, Dezembro de 2012, Vol. 13, n.2, Suplemento, pp. 43-92

VIII CBAMA, 9 a 11 de outubro de 2012, Ilheus, BA
Resumos

Iniciação a natação adaptada

Freitas, J.F.; Cunha, R.F.P.; Andrade, C. C;.
Ferreira, G.O.; Soares, E.; Barroso, A.N.

Instituto de Educação Física e Esportes, UFC,
Fortaleza/CE, Brasil

Durante a iniciação a natação adaptada a escolha adequada de
estratégias de ensino-aprendizagem é responsável pelo
desenvolvimento da autonomia e segurança do aluno no meio
aquático. No decorrer do processo de adaptação ao meio líquido
a individualidade deve ser respeitada para que possam ser criadas
estratégias que atendam as necessidades de cada um. "A
exploração do movimento ajuda os participantes a conhecerem
seu próprio corpo e como ele se move" (TOLOI, 2011). O
conhecimento de como o corpo se comporta e se adapta no
ambiente aquático deve ser cuidadosamente fundamentado para
garantir que o aluno sinta-se confortável e tenha prazer durante
a realização das atividades. Assim como aspectos fisiológicos
podem prejudicar o aprendizado, aspectos psicológicos como
desmotivação, medo, ansiedade podem também interferir na
aprendizagem. O objetivo deste vídeo é apresentar técnicas de
entradas e saídas da piscina, bem como os métodos de Halliwik,
Bad Ragaz e Watsu que são utilizados nas aulas de iniciação do
projeto de extensão "Natação Adaptada" que faz parte das
atividades do Laboratório Atividade Motora Adaptada e
Percepção-Ação (LAMAPA), do IEFES/ UFC. Ao se iniciar a
natação para pessoas com deficiência física é preciso
desenvolver os potenciais particulares dos alunos e geralmente
são usados os três métodos aquáticos citados anteriormente
que, a princípio são terapêuticos, mas o educador físico se utiliza
deles para potencializar a execução do melhor nado, com o máximo
de independência possível. De acordo com Toloi (2011),
movimentos básicos e fundamentais podem ser mais facilmente
ensinados e aprimorados durante as atividades aquáticas, tendo
em vista que, em alguns casos, o aluno não seria capaz de realizá-
lo em outro ambiente. Apesar dos métodos possuírem objetivos
e características que são peculiares, podem ser complementares
entre si, proporcionando inúmeras possibilidades para uma aula
de iniciação a natação adaptada. Assim como contribui para
que o aluno desenvolva habilidades perceptivo-motoras que o
auxiliam na realização de suas atividades da vida diária.

Apoio financeiro: Ministério do Esporte; PREX/UFC
Email: jessicasousadefreitas@yahoo.com.br

O Vôlei Sentado nas aulas de Educação Física
escolar: uma experiência construída no

Estágio Supervisionado

Pereira, A.S¹; Cotes, M; Lourenço¹, C. L. M¹

¹ Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus/BA, Brasil

Os discursos construídos para os esportes adaptados (EA) e o
processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física
escolar (EFE), busca incluir todos, independente de ter ou não
deficiência. Em virtude deste contexto, procuramos estabelecer
nas aulas do Estágio Supervisionado (ES), o conteúdo EA.
Optamos pelas modalidades de vôlei sentado (VS) para turmas
do Ensino Fundamental I (EFI), sem a presença de pessoas com
deficiência (PCD). O interesse pela temática surgiu a partir de
dois fatores. O primeiro está ligado ao Programa Institucional
de Iniciação à Docência, através de projeto de extensão
desenvolvido na Universidade Estadual de Santa Cruz com
Atividades Motoras Adaptadas. Este projeto vem
desenvolvendo os Esportes Paralímpicos como o goalball, o
halterofilismo e o VS, envolvendo os discentes do Curso de
Educação Física. O segundo está relacionado ao tema
desenvolvido pelo Instituto Nossa Senhora da Piedade, escola
associada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) que no ano corrente aborda o
tema: Ano Internacional do Cooperativismo. O objeto proposto
ressalva a importância do coletivo para atingir metas de alta
significância para a sociedade. Destarte, o objeto do trabalho
com EA foi envolver os alunos no debate da inclusão, mostrando
a importância da cooperação para atingir metas, além de
analisarmos de que maneira podemos inserir os EA no ambiente
escolar. Adotamos a pesquisa-ação como metodologia para o
estudo. Esta se utiliza da observação e participação direta do
professor no desenvolvimento e execução das aulas. As
regências foram documentadas por meio de fotos, vídeos e diário
de campo para posterior analise. Os pais dos alunos foram
informados e autorizaram a participação através do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Após o término do semestre
foi possível verificar que os alunos compreenderam a premência
do coletivo e a importância da inclusão de PCD no esporte, além
da riqueza da abordagem nas de EFE com novas experiências
motoras. Concluímos, após o fim do ES que os conteúdos
abordados foram fundamentais para a conscientização e
conhecimento dos alunos da importância da inclusão de PCD
nos EA e no ambiente escolar pelo seu caráter cooperativo,
existente por trás de todo desporto.

Email: aline2sp@hotmail.com
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Iniciação da bocha Paralímpica na Vila
Olímpica do Caju: Principais dificuldades para

o paralisado cerebral na adequação da
modalidade - Relato de experiência

Medeiros, L. M. & Dias, E. R. A.

GPEFEA, Educação Física, UFRRJ
Seropédica/ RJ, Brasil

A Bocha Paralímpica é um desporto adaptado a pessoas com
elevado grau de comprometimento motor (utilizando-se de
cadeiras de roda) em especial para pessoas com Paralisia Cerebral
(CAMPEÃO; OLIVEIRA, 2006). O jogo de bocha exige precisão,
raciocínio e estratégia na tentativa de colocar o maior número
de bolas próximas da bola-alvo, desenvolvendo habilidades
especificas da coordenação motora. Para iniciação esportiva do
deficiente na bocha, é necessário fazer um levantamento, como
o tipo de deficiência, possibilidades de execução de movimentos
e também de suas habilidades motoras especificas. Trata-se de
um relato de experiência, cujo objetivo é descrever a experiência
da iniciação da bocha paralímpica na Vila Olímpica do Caju - RJ,
com um aluno com paralisia cerebral. Durante a iniciação,foram
feitos exercícios de arremesso de bola a um alvo especifico
,utilizando uma bola comum e uma feita de meia, parecida com a
bola oficial da bocha. O objetivo do exercício é inserir o aluno a
modalidade de forma lúdica e simples, para posteriormente ser
utilizado um treinamento mais especifico.  Após isso foram
observadas algumas dificuldades iniciais encontradas no aluno
tais como: percepção, concentração baixa, dificuldade em focar
no alvo proposto. Através dessas observações experimentais
obtidas nos exercícios propostos, a continuidade dos treinos é
essencial para uma evolução gradativa, visando à melhoria das
capacidades de percepção, tática de jogo, compreensão das
regras e para uma posterior pesquisa mais aprofundada e
conclusiva.
E-mail: luciana.merath@hotmail.com
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Normas para Publicação na Revista da Sobama

Apresentação

A revista da Sobama é um órgão de divulgação da Sociedade
Brasileira de Atividade Motora Adaptada. A revista da
Sobama foi criada para atender às necessidades de
divulgação e discussão da produção científica e de assuntos
da área de atividade motora adaptada. A revista da Sobama
aceita a submissão de manuscritos de profissionais e
pesquisadores de diferentes áreas como educação física e
esportes, fisioterapia, educação especial, psicologia e outras
cujos manuscritos tenham perfis direcionados à área de
atividade motora adaptada ou pertinente aos interesses dos
leitores da revista da Sobama. Cabe aos editores da revista
da Sobama decidir sobre a pertinência da colaboração.

I. Tipos de colaboração aceitos
pela revista da Sobama

Trabalhos originais relacionados à área de atividade
motora adaptada que se enquadrem nas seguintes
categorias:

1. Relato de pesquisa: investigação baseada em dados
empíricos, utilizando metodologia científica.

2. Estudo teórico: análise de construtos teóricos, levando
ao questionamento de modelos existentes e à elaboração de
hipóteses para futuras pesquisas.

3. Relato de experiência profissional: estudo de caso,
contendo análise de implicações conceituais, ou descrição
de procedimentos ou estratégias de intervenção, contendo
evidência metodologicamente apropriada de avaliação de
eficácia, de interesse para a atuação de profissionais em áreas
afins.

4. Revisão crítica da literatura: análise de um corpo
abrangente de investigação, relativa a assuntos de interesse
para o desenvolvimento da área de atividade motora
adaptada.

5. Comunicação breve: relato de pesquisa sucinto, mas
completo, de uma investigação específica. Limitado a 12
páginas espaço duplo conforme especificações do item III.

6.  Ponto de Vista:  Temas de relevância para o
conhecimento pedagógico, científico, universitário ou
profissional, apresentados na forma de comentários que
favoreçam novas idéias ou perspectivas sobre o assunto.
Limitado a 12 páginas espaço duplo conforme especificações
do item III.

7. Carta ao Editor: avaliação crítica de artigo publicado
na revista da Sobama ou resposta de autores à crítica
formulada a artigo de sua autoria. Limitado a 12 páginas
espaço duplo conforme especificações do item III.

8. Nota técnica: descrição de instrumentos e técnicas
originais de pesquisa. Limitado a 12 páginas espaço duplo
conforme especificações do item III.

9. Resenha: revisão crítica de obra recém publicada,
orientando o leitor quanto a suas características e usos
potenciais. Limitado a 6 páginas espaço duplo conforme
especificações do item III.
Poderá também ser publicada, a critério do editor:

10. Notícia: divulgação de fato ou evento de conteúdo
relacionado à área de atividade motora adaptada, não sendo
exigidas originalidade e exclusividade na publicação.
Limitado a 6 páginas espaço duplo conforme especificações
do item III.

II. Apreciação pelo conselho editorial

O manuscrito—nas categorias 1 a 8—é aceito para
análise pressupondo-se que: (a) o mesmo não foi publicado
e nem está sendo submetido para publicação em outro
periódico; (b) todas as pessoas listadas como autores
aprovaram o seu encaminhamento à revista da Sobama; (c)
qualquer pessoa citada como fonte de comunicação pessoal
aprovou a citação.

Os trabalhos enviados serão apreciados pelo editor-chefe
e pelos editores-associados especialistas nas áreas afins,
que deverão fazer uso de consultores ad hoc. Os autores
serão notificados da aceitação ou recusa de seus
manuscritos. Os manuscritos, mesmo quando rejeitados, não
serão devolvidos.

Pequenas modificações no texto poderão ser feitas pelo
editor-chefe ou pelos editores- associados. Quando estes
julgarem necessárias modificações substanciais, o(s)
autor(es) será(ão) notificado(s) e encarregado(s) de fazê-
las, devolvendo o trabalho reformulado no prazo máximo de
duas semanas. Manuscritos re-submetidos depois do prazo
de seis meses do envio do último resultado da análise pelos
consultores não serão considerados para continuidade do
processo de revisão. Neste caso, serão considerados como
uma submissão nova, e um novo processo de avaliação será
reiniciado.

III. Forma de apresentação dos manuscritos

A revista da Sobama adota as normas de publicação da
APA (American Psychological Association), exceto em
situações específicas onde há conflito com a necessidade
de se assegurar o cumprimento da revisão cega por pares,
regras do uso da língua portuguesa, normas gerais da ABNT,
procedimentos internos da revista, inclusive características
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de infra-estrutura operacional. A omissão de informação no
detalhamento que se segue implica em que prevalece a
orientação do manual da APA. Os manuscritos devem ser
redigidos em português. Excepcionalmente, o inglês, o
francês, o espanhol e o alemão poderão ser aceitos, a critério
dos editores.

Os manuscritos originais deverão ser encaminhados, via
e-mail para o editor-chefe da Revista da Sobama, e pelo
correio (incluindo 1 (uma) cópia impressa, acompanhada de
carta assinada pelo autor principal, conforme descrito abaixo,
e uma cópia em disquete, em processador de texto formato
IBM Microsoft Word ou formato texto.) (Caso sejam
necessárias outras cópias impressas,  a pedido dos
consultores, os autores serão contatados para enviar o
número de cópias necessárias).

Os manuscritos devem ser digitados em espaço duplo,
fonte tipo Courier, tamanho 12, não excedendo, quando for
o caso, o número de páginas apropriado de cada categoria
em que o manuscrito se insere. A página deverá ser tamanho
carta, com formatação de margens superior e inferior no
mínimo de 2,5 cm, esquerda e direita no mínimo de 3 cm. Para
estimar a equivalência considere que uma página impressa
da publicação corresponde a 3 páginas do manuscrito.

A versão final revisada deverá ser encaminhada por e-
mail ao editor-chefe, ou por correio (uma cópia impressa no
mesmo formato da versão inicial, acompanhada de cópia em
disquete, em processador de texto formato IBM Microsoft
Word ou formato texto).  Todo e qualquer encaminhamento
à revista deve ser acompanhado de carta assinada pelo autor
principal, onde esteja explicitada a intenção de submissão
ou re-submissão do trabalho para publicação. Em caso de
aceite do trabalho uma carta de acordo de publicação deverá
ser preenchida e assinada pelo autor principal para
encaminhamento do trabalho para prelo.

A apresentação dos trabalhos deve seguir a seguinte
ardem:

1. Folha de rosto despersonalizada contendo apenas:
1.1. Título sem abreviações, em português, não

devendo exceder 10 palavras.
1.2. Sugestão de título abreviado para cabeçalho,

não devendo exceder 4 palavras.
1.3. Título sem abreviações, em inglês, compatível

com o título em português.

2. Folha de rosto personalizada contendo:
2.1. Mesma informação dos itens 1.1; 1.2 e 1.3. acima.
2.2. Nome de cada autor, seguido por uma afiliação

institucional apenas e por extenso por ocasião da submissão
do trabalho.

2.3. Indicação do autor a quem o leitor do artigo
deve enviar correspondência, seguido de endereço completo,
de acordo com as normas do correio. Se disponível, o
endereço eletrônico deve também ser indicado.

2.4. Indicação de endereço para correspondência
com o editor sobre a tramitação do manuscrito, incluindo
fax, telefone e, se disponível, endereço eletrônico.

2.5. Se necessário, indicação de atualização de
afiliação institucional.

2.6. Se apropriado, parágrafo reconhecendo apoio
financeiro, colaboração de colegas e técnicos, origem do
trabalho (por exemplo, anteriormente apresentado em evento,
derivado de tese ou dissertação, oriundo de coleta de dados
efetuada em instituição distinta daquela informada no item
2.4), e outros fatos de divu1gação eticamente necessária.

2.7. Indique na carta de encaminhamento, quando
for o caso de estudos envolvendo seres humanos ou animais,
que o estudo obedeceu aos requisitos da Resolução CNS
196/96 referente à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(Conep) e que foi devidamente aprovado pelo comitê de ética
da instituição de origem do autor responsável pelo estudo.

3. Folha contendo o Resumo, em português.
O resumo deve ter no máximo 150 palavras para manuscritos
na categoria 1, e 100 palavras para manuscritos nas categorias
2, 3, 4 e 5. As demais categorias não admitem resumo. Ao
resumo devem-se seguir 3 a 5 palavras-chave para fins de
indexação do trabalho.

No caso de relato de pesquisa, o resumo deve incluir:
descrição sumária do problema investigado, características
pertinentes da amostra, método utilizado para a coleta de
dados, resultados e conclusões, suas implicações ou
aplicações.

O resumo de uma revisão crítica ou de um estudo teórico
deve incluir: assunto tratado em uma frase, objetivo, tese ou
construto sob análise, fontes usadas (p. ex. observação feita
pelo autor, literatura publicada) e conclusões.

4. Folha contendo o abstract (resumo em inglês),
compatível com o texto do resumo em português.

O abstract deve obedecer às mesmas especificações para
a versão em português, seguido de key words (palavras-
chave em inglês), compatíveis com as palavras-chave em
português.

5. Texto propriamente dito.
Em todas as categorias de trabalho original, o texto deve

ter uma organização de reconhecimento fácil, sinalizada por
um sistema de títulos e subtítulos que reflitam esta
organização. No caso de relatos de pesquisa o texto deverá,
obrigatoriamente, apresentar: introdução, método, resultados
e discussão. As notas não bibliográficas deverão ser
reduzidas a um mínimo e colocadas ao pé das páginas,
ordenadas por algarismos arábicos que deverão aparecer
imediatamente após o segmento de texto ao qual se refere a
nota. Os locais sugeridos para inserção de figuras e tabelas
deverão ser indicados no texto. As citações de autores
deverão ser feitas de acordo com as normas da APA,
exemplificadas no item IV. No caso de transcrição na íntegra
de um texto, a transcrição deve ser delimitada por aspas e a
citação do autor seguida do número da página citada. Uma
citação literal com 40 ou mais palavras deve ser apresentada
em bloco próprio, começando em nova linha, com recuo de 5
espaços da margem, na mesma posição de um novo parágrafo.
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O tamanho da fonte deve ser 12, como no restante do texto.
Observações: Nunca utilize caixa alta em palavras inteiras

(exemplo: ATIVIDADE MOTORA) em nenhuma etapa do
manuscrito, nem mesmo nas citações de autores. Utilize,
quando apropriado, apenas a inicial em caixa alta (exemplo:
Atividade Motora).

No caso de siglas que são compostas por partes das
iniciais do nome de um órgão ou entidade, a exemplo de
Sobama, estas devem ser escritas apenas com a primeira letra
em caixa alta.  O mesmo vale para siglas com quatro ou mais
letras (por exemplo, Vasp, Cobal, Masp, Varig) a menos que
cada uma de suas letras é pronunciada separadamente (por
exemplo, IPTU, BNDES). Algumas siglas têm letras
maiúsculas e minúsculas para diferenciá-las de outras iguais
(por exemplo, CNPq, UnB). Siglas com até três letras, devem
ser escritas em letras maiúsculas (USP, ONU, OMS).  Quando
utilizar a sigla: na primeira citação escreva o nome completo
e a seguir (nunca antes!), a sigla entre parênteses.
Abreviações devem ser evitadas, por exemplo síndrome de
Down (SD), deficiência física (DF). Prefira manter os termos
escritos por extenso no decorrer de todo o trabalho.

6. Referências, ordenadas de acordo com as regras gerais
que se seguem. Trabalhos de autoria única e do mesmo autor
são ordenados por ano de publicação, o mais antigo primeiro.
Trabalhos de autoria única precedem trabalhos de autoria
múltipla, quando o sobrenome é o mesmo. Trabalhos em que
o primeiro autor é o mesmo, mas co-autores diferem serão
ordenados por sobrenome dos co-autores. Trabalhos com a
mesma autoria múltipla serão ordenados por data, o mais
antigo primeiro. Trabalhos com a mesma autoria e a mesma
data serão ordenados alfabeticamente pelo t í tulo,
desconsiderando a primeira palavra se for artigo ou pronome,
exceto quando o próprio título contiver indicativo de ordem;
o ano é imediatamente seguido de letras minúsculas. Quando
repetido, o nome do autor não deve ser substituído por
travessões ou outros sinais. O formato da lista de referências
deve ser apropriado à tarefa de revisão e de editoração
apresentando além de espaço duplo e tamanho de fonte 12,
parágrafo normal com recuo apenas na primeira linha, sem
deslocamento das margens seguintes (cf. exemplificado no
item V). Os grifos deverão ser indicados unicamente por um
traço sob a palavra (isto é, palavra sublinhada). A formatação
dos parágrafos com recuo e dos grifos em itálico é reservada
para a fase final de editoração do artigo.

7. Anexos, apenas quando contiverem informação original
importante,  ou destacamento indispensável para a
compreensão de alguma seção do trabalho. Recomenda-se
evitar anexos.

8. Folha contendo título de todas as figuras, numeradas
conforme indicado no texto.

9. Figuras, incluindo legenda, uma por página em papel e
por arquivo de computador,  quando preparadas
eletronicamente. Para assegurar qualidade de reprodução

as figuras contendo desenhos deverão ser encaminhadas
em qualidade para fotografia; as figuras contendo gráficos
não poderão estar impressas em impressora matricial. Como
a versão publicada não poderá exceder a largura de 8,3 cm
para figuras simples, e de 17,5 cm para figuras complexas, o
autor deverá cuidar para que as legendas mantenham
qualidade de leitura, caso redução seja necessária. O
encaminhamento de arquivos eletrônicos das figuras em
formato JPG ou inseridos em documento MSWord ou Excel é
recomendado aos autores.

10. Tabelas, incluindo título e notas, uma por página em
papel e por arquivo de computador. Na publicação impressa
a tabela não poderá exceder 17,5 cm de largura x 23,7 cm de
comprimento. Ao prepará-las, o autor deverá limitar sua
largura a 60 caracteres, para tabelas simples de modo a ocupar
uma coluna impressa, incluindo 3 caracteres de espaço entre
colunas da tabela, e limitar a 125 caracteres para tabelas
complexas de modo a ocupar duas colunas impressas. O
comprimento da tabela não deve exceder 55 linhas, incluindo
título e rodapé(s). Para outros detalhamentos, especialmente
em casos omissos, o manual da APA deverá ser consultado.

IV. Tipos comuns de citação no texto

Citação de artigo de autoria múltipla

1. Dois autores
O sobrenome dos autores é explicitado em todas as

citações, usando e ou & conforme abaixo:
“O método proposto por Ulrich e Thelen (1979)” ou “Este
método foi inicialmente proposto para o estudo da marcha
automática (Ulrich & Thelen, 1979)”

2. De três a cinco autores
O sobrenome de todos os autores é explicitado na primeira

citação, como acima. Da segunda citação em diante só o
sobrenome do primeiro autor é explicitado, seguido de “et
al.” e o ano, se for a primeira citação de uma referência dentro
de um mesmo parágrafo:
“Mattos, Lima e Teixeira (1994) verificaram que...” [primeira
citação no texto];
“Mattos et al. (1994) verificaram que...” [citação subseqüente,
primeira no parágrafo];
“Mattos et al. Verificaram...” [omita o ano em citações
subseqüentes dentro de um mesmo parágrafo].
Exceção: Se a forma abreviada gerar aparente identidade de
dois trabalhos em que os co-autores diferem, os co-autores
são explicitados até que a ambigüidade seja eliminada. Os
trabalhos de Hayes, S.C., Brownstein, A.J. Haas, J.R. &
Greenway, D.E. (1986) e Hayes, S.C. Brownstein, A.J., Zettle,
R.D., Rosenfarb, I. & Korn, Z. (1986) são assim citados:
“Hayes, Brownstein, Haas et al. (1986) e Hayes, Brownstein,
Zettle et al. (1986) verificaram que...”
Na seção de referências todos os nomes são relacionados.
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3. Seis ou mais autores
No texto, desde a primeira citação, só o sobrenome do

primeiro autor é mencionado, seguido de “et al.” exceto se
este formato gerar ambigüidade, caso em que a mesma
solução indicada no item anterior deve ser utilizada:
“Rodrigues et al. (1988)”.
Na seção de referências todos os nomes são relacionados.

Citações de trabalho discutido em uma fonte secundária
O trabalho usa como fonte um trabalho discutido em outro,
sem que o trabalho original tenha sido lido (por exemplo, um
estudo de Lima, citado por Silva, 1982). No texto, use a
seguinte citação:
“Lima (conforme citado por Silva, 1982) acrescenta que estes
estudantes...” ·
Na seção de referências informe apenas a fonte secundária,
no caso Silva, usando o formato apropriado.

Citações de obras antigas reeditadas
Autor (data da publicação original/data da edição
consultada). Ex.: Campbell (1790/1946).

Citação de comunicação pessoal
Este tipo de citação deve ser evitado, por não oferecer
informação recuperável por meios convencionais. Se
inevitável, deve aparecer no texto, mas não na seção de
Referências.
“B. D. Ulrich (comunicação pessoal, 5 de maio de 1995) ...”.

Citação de obras disponíveis na Internet
Se houver nome de autor e data do artigo, utilizar as
orientações apresentadas até o momento.   Se não houver
data da publicação, mencione o autor e a seguir, entre
parênteses, ´s.d.´.  “Gorla e Araújo (s.d.)...”   Se não houver
nome de autor, mencione o título.  “... muitos links
interessantes (Endereços interessantes, s.d.).”

V. Exemplos de tipos comuns de referência

1. Relatório técnico.
Birney, A.J., & Hall, M.M. (1981). Early identification of

children with written language disabilities (relatório n. 81-
1502). Washington, DC: National Education Association.

2. Trabalho apresentado em congresso, mas não
publicado.

Haidt, J., Dias, M.G., & Koller, S. (1991, fevereiro). Disgust.
disrespect and culture: Moral judgement of victimless
violations in the USA and Brazil. Trabalho apresentado em
Reunião Anual (Annual Meeting) da Society for Cross-
Cultural Research, Isla Verde, Puerto Rico.

3. Trabalho apresentado em congresso com resumo
publicado em publicação seriada regular.

Tratar como publicação em periódico, acrescentando logo

após o título a indicação de que se trata de resumo.
Silva, A.A., & Engelmann, A. (1988). Teste de eficácia de

um curso para melhorar a capacidade de julgamentos corretos
de expressões faciais de emoções [Resumo]. Ciência e
Cultura, 40(7, Suplemento), 927.

4. Trabalho apresentado em congresso com resumo
publicado em publicação especial.

Tratar como publicação em livro, informando sobre o
evento de acordo com as informações disponíveis em capa.

Mauerberg-deCastro, E., & Moraes, R. (1962). Psicofísica
do esforço: impacto no esporte [Resumo]. In: Sociedade
Brasileira de Psicologia (Org.), Resumos de comunicações
científicas. XXII Reunião Anual de Psicologia (p.666).
Ribeirão Preto: SBP.

5. Teses ou dissertações não publicadas.
Ribeiro, S.M.L. (2002). Caracterização do estado nutricional
de indivíduos portadores de deficiência motora praticantes
de atividade física. Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.

6. Livros.
Mauerberg-deCastro, E. (2005). Atividade física adaptada.
Ribeirão Preto, SP: Tecmedd.
Block, M. E. (2000). A teacher´s guide to including students
with disabiities in general physcial education. 2nd. ed.
Baltimore, Maryland: Paul.H. Brookes Publishing Co.

7. Capítulo de livro.
Munster, M.A., & Almeida, J.J.G.  (2004). Atividade física

e deficiência visual. In: M.G. Gorgatti & R.F. Costa (Orgs.),
Atividade física adaptada (p.28-76). São Paulo: Manole.

Rimmer, J. (1997).  Alzheimer´s disease. In: American
College of Sports Medicine, ACM´s exercise management
for persons with chronic diseses and disabilities (pp.227-
229). Champaign, IL: Human Kinetics.

8. Livro traduzido, em língua portuguesa.
Winnick, J. P. (2004).  Educação física e esportes

adaptados. Tradução [da 3.ed.original] de Fernando Augusto
Lopes. Barueri, SP:  Manole.

Se a tradução em língua portuguesa de um trabalho em
outra língua é usada como fonte, citar a tradução em
português e indicar, quando constar na ficha catalográfica,
ano de publicação do trabalho original. No texto, citar o ano
da publicação original e o ano da tradução: (Mathews &
Fox, 1976/1979).

9. Artigo em periódico científico.
Moore, J. M., Thompson, G., & Thompson, M. (1975).

Auditory localization of infants as a function of reinforcement
conditions. Journal of Speech and Hearing Disorders. 40,
29-34.

Informar número, entre parênteses e em seguida o
volume, apenas quando a paginação reinicia a cada número
(e não a cada volume, como a regra geral).

Mello, M.T., Esteves, A.M., Comparoni, A., Benedito-
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Silva, A.A., & Tufik, S. (2002). Avaliação do padrão e das
queixas relativas ao sono, cronotipo e adaptação ao fuso
horário dos atletas brasileiros participantes da Paraolimpíada
em Sidney – 2000. 8(3), 122-128.
10. Obras antigas com reedição em data muito posterior
Cabral, P.A . (1946). Tratado sobre o Brasil. Rio de Janeiro:
Colombo (Originalmente publicado em 1500).

11.  Obra no prelo.
Não forneça ano, volume ou número de páginas até que

o artigo esteja publicado. Respeitada a ordem de nomes, é a
última referência do autor.

Gorla, J.I., Gonçalves, H.R., Araújo, P.F., & Calegari, D.C.
(no prelo). Utilização de ergômetro de braço na determinação
da potência anaeróbia em atletas de basquetebol em cadeira
de rodas. Revista da Sobama.

12. Autoria institucional.
American Psychiatric Association (1988). DSM-III-R.-

Diagnostic and statistical manual of mental disorder (3 ed.
revisada). Washington, DC: Autor.

13. Obras publicadas na internet
Sobrenome do autor, primeira inicial. (data da publicação

ou “sem data” se não disponível). Título do artigo ou seção
utilizada [Número de parágrafos]. Título do trabalho
completo. [Forma, tal como HTTP, CD-ROM, E-MAIL].
Disponível em: URL completo [data de acesso].

Anjos, M. (2002). Dicionário de bioética. Revista Bioética,
v.10, n.1.  Atualidades. [http]. Disponível em: http://
www.cfm.org.br/revista/bio10v1.htm [19 de julho de 2004]

Gorla, J. I, & Araújo, P. F. (s.d.).  Avaliação em educação
física adaptada. [HTTP]. Disponível em: http:/ /
www.sobama.org.br, Revista Virtual. [19 de julho de 2004].

Hara, N, & Kling, R. (2001). Students´Distress with a Web-
based Distance Education Course. Indiana University,
Bloomington, Center for Social Informatics (SLIS). [HTTP].
Avaiable at: http://www.slis.indiana.edu/CSI/wp00-01.html.
[March 30, 2002]

Endereços interessantes (s.d.). [HTTP]. Disponível em:
http://www.sobama.org.br, links. [27 de setembro de 2003]

VI. Direitos autorais

Artigos publicados na revista da Sobama
Os direitos autorais dos artigos publicados pertencem à

revista da Sobama. A reprodução total dos artigos desta
revista em outras publicações, ou para qualquer outra
utilidade, está condicionada à autorização escrita do editor
da revista da Sobama. Pessoas interessadas em reproduzir
parcialmente os artigos desta revista (partes do texto que
excederem 500 palavras, tabelas, figuras e outras ilustrações)
deverão ter permissão escrita do(s) autor(es). O autor
principal de cada artigo receberá uma revista contendo o
seu artigo.

Reprodução parcial de outras publicações
Manuscritos submetidos que contiverem partes de texto

extraídas de outras publicações deverão obedecer aos limites
especificados para garantir originalidade do trabalho
submetido. Recomenda-se evitar a reprodução de figuras,
tabelas e desenhos extraídos de outras publicações.

O manuscrito que contiver reprodução de uma ou mais
figuras, tabelas e desenhos extraídos de outras publicações
só será encaminhado para análise se vier acompanhado de
permissão escrita do detentor do direito autoral do trabalho
original para a reprodução especificada na revista da Sobama.

A permissão deve ser endereçada ao autor do trabalho
submetido. Em nenhuma circunstância a revista da Sobama
e os autores dos trabalhos publicados nesta revista
repassarão direitos assim obtidos.

Mitos sobre direitos autorais na internet
A seguir são apresentadas algumas considerações feitas

com base no trabalho de Templeton, B. (no date), cuja
referência é:

Templeton, B. (no date). 10 Big Myths about copyright
explained. [URL]. Available: http://www.templetons.com/
brad/copymyths.html  [2000, May 11]

- “Se não tem um aviso sobre direitos autorais (ou
copyright, em inglês) não está protegido.”

Era verdade no passado, mas hoje a maioria das nações
segue a convenção de Berne copyright. Nos EUA quase
tudo criado em caráter privado após 1 de Abril de 1989 está
protegido por lei tenha ou não aviso sobre direitos autorais.
Isto inclui figuras. “Scanear” figura da internet é ilegal a
menos que esteja explicitamente anunciado “domínio
público” ou “sem reservas autorais” ou “pode copiar à
vontade.”

- “Se eu não usar com fins lucrativos ou usar com
finalidades acadêmicas ou educacionais, não é crime”

Errado. Fatos e idéias não podem se limitados nos direitos
autorais, mas sua expressão escrita e estrutura podem. Você
sempre pode escrever sobre fatos com suas próprias
palavras.

- “Se eu criar minha própria história baseada em outro
trabalho, meu novo trabalho me pertence.”

Errado. Leis de direitos autorais são bem explicitas quanto
aos “trabalhos derivativos” —Você precisa de permissão
autoral.

- “Se eu não causar danos a ninguém, tudo bem—na
verdade é até propaganda de graça.”

Errado. É decisão do autor se ele quer ou não propaganda
de graça.

Para obter mais informações visite:
http://www.templetons.com/brad/copymyths.html
http://www.tjc.com/copyright
http://lcweb.loc.gov/copyright/
ht tp: / /www.aust l i i .edu.au/au/ legis /c th/consol_act /
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ca1968133/index.html
http://cipo.gc.ca/
http://www.benedict.com/
http://www.eff.org/pub/CAF/law/ip-primer

No Brasil:
http://www.persocom.com.br/brasilia/plagio1.htm

VII. Endereço para encaminhamento

A remessa de manuscritos para publicação, bem como toda
a correspondência que se fizer necessária, deve ser
endereçada para o e-mail:

Editores-chefes
Marli Nabeiro
UNESP Bauru
E-mail: mnabeiro@fc.unesp.br
Carolina Paioli Tavares
UEPG Ponta Grossa
E-mail: cpaioli@hotmail.com
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Informações e Estatuto da Sobama

O que é Sobama?

A Sobama, Sociedade Brasileira de Atividade Motora, fundada em 9 de dezembro de 1994, na cidade de São Paulo, é uma
sociedade civil de caráter científico e educacional sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria que visa o progres-
so dos estudos da atividade motora adaptada em todas as suas áreas.

A idéia da criação da Sobama nasceu de vários profissionais que atuando na área por vários anos, sentiram a necessidade de
se aglutinarem em uma sociedade de caráter científico, facilitando, desta forma, o intercâmbio e a troca de experiência.

Quais os objetivos da Sobama?

Congregar estudiosos da área de atividade motora adaptada; Apoiar e incentivar o desenvolvimento técnico-científico dos
seus associados; Promover congressos, cursos, simpósios sobre assuntos relacionados à área; Manter intercâmbio cultural,
técnico, científico e associativo com entidades congêneres do país e exterior; Conferir títulos, certificados e prêmios; Promo-
ver a divulgação do conhecimento produzido na área.

Por que “atividade motora” e não “educação física?”

Em muitos lugares utiliza-se tanto os termos educação física adaptada como atividade motora adaptada. Na Sobama conside-
ra-se que a palavra “atividade motora” enfatiza as necessidades de vivências relacionadas ao movimento corporal em todo
tipo de ambiente. A palavra “educação,” por outro lado, é freqüentemente usada para enfocar indivíduos na idade escolar em
ambientes de instrução. A atividade motora adaptada corresponde a um conjunto de atos intencionais que visam melhorar e
promover a capacidade para o movimento considerando-se as diferenças individuais e as discapacidades em contextos
inclusivos ou não.

Como associar-se à Sobama?

Se você é...
... uma pessoa estudiosa e profissional comprometida com a atividade motora
adaptada,

Se você quer..
... assinar a revista da Sobama, publicada anualmente,

Se você pretende...
... aproveitar os descontos no Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada
e outros eventos na área,

... então associe-se e compartilhe investigações, teorias, modelos, e práticas.

Ajude a fortalecer o futuro da atividade motora adaptada para pessoas portadoras de deficiências/discapacidades.

Poderão fazer parte da Sobama todos os profissionais acadêmicos que exerçam funções ou atividades na área da atividade
motora adaptada.
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Modificações no estatuto aprovadas em 19 de
maio de 2004.

O que mudou?

Por: Verena Junghähnel Pedrinelli

As alterações de estatuto foram motivadas para atuali-
zar, modernizar, simplificar e adequar as normas à realidade
operacional da Sobama. Em essência as mudanças foram as
seguintes:

- Valores e prazos da anuidade (contribuição regular) pas-
sam a ser definidos pela diretoria (item d, Art. 12o. e Art.19o.),
sendo a anuidade válida para o período correspondente ao
ano civil;

- Eliminou-se a obrigatoriedade de pagamentos atrasa-
dos (o que gerava as repetidas discussões e anistias).  Des-
ta forma passa a constar no estatuto que será eliminado
sócio que não pagar a anuidade vigente (Art. 14o.) e que o
sócio eliminado por falta de pagamento poderá filiar-se no-
vamente, a qualquer momento, mediante pagamento da anui-
dade vigente como “novo sócio”  (Art. 15o.);

- Ajustou-se a nomenclatura dos “delegados estaduais”
que passam a ser designados “representantes estaduais”
(Art. 21o.), sendo eleitos um titular e um suplente (Art.º 49o.
e Art. 50o.); foram inseridos itens descrevendo as compe-
tências dos representantes estaduais (Art. 51o);

- Foi removida a exigência de admissão de sócios por
intermédio do delegado estadual ou sócio fundador acom-
panhado de curriculum vitae (na prática as inscrições têm
sido feitas via preenchimento de formulário, diretamente à
secretaria da Sobama);

- O presidente e sede do congresso brasileiro passam a
ser indicados pela nova diretoria (Art. 33o. e Art. 41o.) (Foi
eliminado o item que atribuía à assembléia a competência de
eleger em escrutínio secreto o presidente e a sede do próxi-
mo congresso brasileiro);

- Foi inserido um parágrafo único no Art. 4o. atribuindo à
gestão eleita a responsabilidade de organizar e executar o
Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada (o con-
gresso da Sobama);

- Os artigos referentes às reuniões formais ordinárias do
conselho consultivo e do conselho fiscal foram removidos;

- O conselho fiscal passa a emitir parecer sobre os livros
contábeis, documentos e papéis da tesouraria geral, e o en-
caminhará para o conselho consultivo, para então ser apre-
sentado e aprovado em assembléia.  O mesmo é válido para
o balanço dos congressos  (Art. 30o.)

E ainda:

- Site e propriedade intelectual (revista, livros, boletim)
foram acrescentados ao patrimônio da Sobama (Art.3o.);

- A indicação de sócios honorários passa a ser apresen-
tada por escrito à diretoria e incluída em pauta para aprova-
ção em assembléia  (Art.10o.);

- Foi inserido um item sobre o editor-chefe, que deverá
ser indicado pelo presidente e proposto à assembléia geral
(Art. 34o.).

Estatuto da Sobama

Capítulo I

Da Constituição, Denominação, Sede, Duração e Fins.

 Art.1º - A Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adap-
tada (Sobama), fundada em 9 de dezembro de 1994, na cida-
de de São Paulo, é uma sociedade civil, de caráter científico
e educacional sem fins lucrativos, com personalidade Jurídi-
ca e patrimônio próprio que visa o progresso dos estudos
da atividade motora adaptada em todos os seus ramos.

Art.2º - A Sobama tem sede permanente na cidade de Campi-
nas, Estado de São Paulo, é de duração indeterminada e pas-
sa a reger-se por estes estatutos.

Parágrafo único - A Sobama, terá sempre sede administrati-
va e foro na cidade e estado onde residir o presidente e
tesoureiro, podendo abrir sub-sedes em qualquer unidade
da Federação.

Art.3º - O patrimônio da entidade será constituído de mó-
veis e utensílios, imóveis, veículos, contribuições dos sóci-
os, site, propriedade intelectual (revista, livros, boletim)e
outros donativos em dinheiro ou em espécie, auxílios ofici-
ais ou subvenções e de qualquer tipo de aplicação financei-
ra de qualquer espécie entre ativos da sociedade.

Art.4º - A Sobama tem por finalidade:
a) Congregar os estudiosos da área de atividade motora adap-
tada;
b) Apoiar e incentivar o desenvolvimento técnico-científico
dos seus sócios;
c) Promover congressos, cursos, simpósios sobre assuntos
relacionados à área;
Parágrafo único – A gestão eleita fica responsável em orga-
nizar e executar o congresso brasileiro da Sobama
d) Manter intercâmbio cultural, técnico, científico e
associativo com entidades congêneres do país e do exteri-
or;
e) Conferir títulos, certificados e prêmios;
f) Outras ações que não colidam com este estatuto;
g) Promover a divulgação do conhecimento produzido na
área.

Capítulo ll

Dos Sócios



Estatuto da Sobama

103Revista da Sobama, Junho de 2012, Vol. 13, n.1, pp. 43-49

Seção l
Da Admissão
Art.5º - Poderão fazer parte da Sobama todos os profissio-
nais e acadêmicos que exerçam funções ou atividades na
área de atividade motora adaptada.

Seção ll
Da Classificação

Art.6º - O quadro social da Sobama é composta de sócios,
cujo número é ilimitado e que são divididos nas seguintes
categorias:
a) Fundador
b) Titular Efetivo
c) Colaborador
d) Honorário
e) Beneméritos

Art.7º - Entende-se por “sócio fundador” o profissional e/
ou acadêmico que participaram da primeira reunião da
Sobama e assinaram a respectiva ata de fundação.

Art.8º - Entende-se por “sócio titular efetivo” o profissional
portador de título universitário que exerça atividades no re-
ferido campo de conhecimento.

Art.9º - Entende-se por “sócio colaborador” o profissional
ainda não portador de título universitário, que desejar inte-
grar o quadro social da Sobama.

Art.10o. - Entende-se por “sócio honorário” o profissional
brasileiro ou estrangeiro, que tenha prestado relevantes ser-
viços à área de atividade motora adaptada. Nomes de candi-
datos devem ser apresentados por escrito à diretoria e in-
cluídos em pauta para aprovação em assembléia geral.
Parágrafo único - A outorga desta honraria efetuada medi-
ante proposta fundamentada da diretoria executiva e homo-
logação da assembléia geral.

Art.11o. - Entende-se por “sócio benemérito” o que tenha
contribuído substancialmente para o aumento do patrimônio
da entidade.

Seção lll
Dos Deveres e Direitos dos Sócios

Art.12o. - São deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições deste estatuto;
b) Concorrer para o cumprimento das finalidades da Sobama;
c) Prestigiar a sociedade, difundir o espírito associativo e
concorrer para o aumento do quadro social;
d) Pagar anuidade conforme a categoria, valores e condi-
ções fixados pela diretoria executiva através de resolução
interna.
e) Comunicar à secretaria da Sobama a alteração de seu en-

dereço, até 30 (trinta) dias após a efetivação da mesma.
Parágrafo Único. Para efeito do caput deste artigo, compre-
ender-se-á como anuidade o período correspondente ao ano
civil.

Art.13o. - Uma vez obedecidos os dispositivos deste esta-
tuto, são direitos dos sócios:
a) Participar das atividades da Sobama;
b) Receber as comunicações da Sobama;
c) Informar por escrito à diretoria da Sobama qualquer ocor-
rência de interesse pessoal ou coletivo e que exija providên-
cia ao alcance da sociedade;
d) Votar nas eleições da Sobama.
Parágrafo único - Constitui-se direito exclusivo dos sócios
fundadores e titulares efetivos, serem votados para os car-
gos da diretoria executiva e comissões ou conselhos perma-
nentes.

Seção IV
Das Penalidades

Art.14o. - Os sócios que procederem em desacordo com as
normas estatutárias. serão passiveis das seguintes penali-
dades:
1) Advertência
2) Suspensão
3) Eliminação

1) Advertência escrita, aplicada pelo presidente da Sobama,
com aprovação da diretoria e registrada em ata, nas trans-
gressões do estatuto.

2) Suspensão dos direitos sociais até 3 (três) meses por trans-
gressões reincidentes do estatuto passivo de uma punição
ou pela prática de atos incompatíveis com as finalidades da
sociedade, por recomendação da diretoria e aprovação do
conselho consultivo.

3) Eliminação do quadro social:
a) Pelo não pagamento da anuidade.
b) Por reincidência nas transgressões do estatuto;
c) Por prejuízos morais e materiais à sociedade.
Parágrafo único - Para o item 1., a punição é de competência
da diretoria, enquanto que o item 2., compete ao conselho
consultivo e o item 3., depende da aprovação da assembléia
geral.

Art. 15o. -   O sócio eliminado por falta de pagamento poderá
filiar-se novamente, a qualquer momento, mediante paga-
mento da anuidade vigente como “novo sócio” para
efetivação da admissão no quadro social.

Art.16o. - Das penalidades impostas pela diretoria executi-
va, caberá recurso ao conselho consultivo no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da data da ciência da punição.
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Art.17o. - Das penalidades impostas pelo conselho consul-
tivo, caberá recurso ao colegiado formado pela diretoria exe-
cutiva e conselhos permanentes, obedecendo ao prazo es-
tabelecido no artigo anterior.

Seção V
Da Receita

Art.18o. - Constituem fontes de receita da Sobama:
a) Anuidades
b) Doações oficiais e particulares
c) Subvenções
d) Vendas eventuais

 Art.19o. - A anuidade dos sócios será fixada pela diretoria
executiva e seu pagamento é indispensável para efetivação
da admissão no quadro social.

Capítulo lll

Seção l
Dos Poderes Diretivos

Art.20o. - A estrutura de poder da Sobama está assim cons-
tituída:
a) Assembléia Geral
b) Conselho Consultivo
c) Conselho Fiscal
d) Diretoria Executiva
Parágrafo único - Participam na qualidade de auxiliares da
administração: diretoria do congresso, representantes esta-
duais

Seção ll
Da Assembléia Geral

Art.21o. - A assembléia geral, constituída por todos os sóci-
os, é o órgão soberano, com poderes para decidir ou delibe-
rar sobre todos os assuntos pertinentes a Sobama nos limi-
tes da lei e deste estatuto.

Art.22o. - A assembléia geral reunir-se-á, ordinariamente, a
cada ano, preferencialmente durante os trabalhos de cada
Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada ou em
outro evento similar a ser convocada com no mínimo 30 dias
de antecedência, com a sua respectiva pauta.

Art.23o. - A assembléia geral reunir-se-á extraordinariamen-
te por convocação do presidente da Sobama, mediante re-
querimento fundamentado da diretoria executiva ou de cada
um dos conselhos permanentes ou ainda por no mínimo 2/3
(dois terços) de seus associados em pleno gozo de seus
direitos.

Parágrafo único - Recebendo o requerimento fica o presi-
dente obrigado a expedir a convocação no prazo máximo de
10 (dez) dias. O intervalo para sua instalação será de no
mínimo 15 (quinze) dias e no máximo 30 (trinta) dias a contar
da expedição da convocação.

Art.24o. - Compete à assembléia geral:
a) Promover a eleição e empossar a diretoria executiva, o
conselho consultivo e o conselho fiscal de acordo com este
estatuto;
b) Discutir e aprovar as contas da diretoria executiva com
prévio parecer do conselho fiscal;
c) Aprovar propostas de modificação estatutária;
d) Dissolver a sociedade em assembléia extraordinária,
convocada para este fim, exigindo-se um quorum mínimo de
2/3 (dois terços) dos sócios em pleno gozo de seus direitos.

Art.25o. - A assembléia geral será instalada, em primeira con-
vocação, com a presença de metade mais um dos sócios
quites com a Sobama, em segunda convocação (30 minutos
depois), com qualquer número de sócios presentes.

§ 1º - As deliberações serão tomadas por maioria simples de
votos.

§ 2º - As decisões contrárias a pareceres do conselho con-
sultivo deverão ter voto favorável de pelo menos 2/3 (dois
terços) dos sócios que assinaram a lista de presença da as-
sembléia geral.

§ 3º - Poderá existir o voto por procuração ou correio so-
mente nas reuniões ordinárias.

Seção lll
Do Conselho Consultivo

Art.26o. - Ao conselho consultivo, com mandato de dois
anos, compete opinar sobre qualquer assunto encaminhado
pela diretoria, que para este fim o convocará.

Art.27o. - O conselho consultivo é constituído por:
a) Cinco sócios titulares efetivos;
b) Pelo representante da diretoria executiva;
c) Pelo representante da diretoria do congresso;
d) Pelos representantes estaduais;
Parágrafo único - O presidente do conselho e um secretário
serão eleitos entre seus membros.

Art.28o. - Ao conselho consultivo compete referenciar pu-
nições e julgar recursos na forma deste estatuto.

Seção IV
Do Conselho Fiscal

Art.29o. - O conselho fiscal é constituído por 3 (três) sócios
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titulares efetivos e/ou fundadores, igual número de suplen-
tes, da mesma categoria, sendo eleito conjuntamente com a
diretoria executiva e conselho consultivo, para um mandato
de 2 (dois) anos, exceto para a 1ª gestão cujo mandato será
de 4 (quatro) anos.

Art.30o. - Ao conselho fiscal compete:
a) Examinar e emitir parecer, a qualquer tempo, livros
contábeis, os documentos e papéis da tesouraria geral da
diretoria executiva da Sobama e o balanço dos congressos.
b) Emitir parecer sobre o balanço e as contas anuais da dire-
toria executiva da Sobama e o balanço dos congressos,  en-
caminhando posteriormente para aprovação em assembléia.
Encaminhar ao conselho consultivo até 90 (noventa) dias
antes da instalação da assembléia geral o referido parecer.

Seção V
Da Diretoria Executiva

Art.31o. - A diretoria da Sobama compõe-se de: presidente,
vice-presidente, secretário geral, 1º secretário, tesoureiro
geral e 1º tesoureiro.

Art.32o. - A diretoria executiva será eleita pela assembléia
geral ordinária, podendo haver voto por procuração de acor-
do com o disposto neste estatuto e seu mandato terá a dura-
ção de 2 (dois) anos, sem limite de re-eleição.

§ 1º - No caso de vacância de cargo de presidente, o vice-
presidente o substituirá até o fim do mandato. Se as vagas
ocorrerem em qualquer dos demais postos da diretoria, se-
rão preenchidas através de eleição, com colégio eleitoral
formado pelos conselhos consultivo e fiscal.

§ 2º - Aos membros da diretoria é proibido receber qualquer
tipo de remuneração pelo exercício das funções de cargo.

Art.33o. - À diretoria compete:
a) Cumprir e fazer cumprir este estatuto;
b) Exercer a administração superior da Sobama;
c) Defender, em qualquer ocasião, os interesses dos sócios
da Sobama;
d) Encaminhar ao conselho fiscal inicialmente, e depois à
assembléia geral, o relatório anual e o balanço financeiro;
e) Reunir-se em sessão ordinária, no mínimo uma vez por
ano, devendo as decisões ser tomadas pela maioria dos vo-
tos presentes cabendo ao presidente, além do seu voto, o
de qualidade;
f) Decidir sobre as propostas de novos sócios e recomendar
ao conselho consultivo as penalidades estatutárias;
g) Resolver os casos omissos, cientificando a seguir, caso
necessário, o conselho fiscal e o conselho consultivo;
h) Apresentar à assembléia geral proposta para outorga de
título de sócio honorário;
i) Apresentar à assembléia geral a nomeação do presidente
do congresso brasileiro e sede do evento;

j) Homologar pedidos de afastamento dos sócios.

Art.34o. - Ao presidente compete:
a) Exercer a representação legítima da Sobama em juízo ou
fora dele;
b) Presidir as assembléias e reuniões da diretoria executiva;
c) Assinar conjuntamente com o tesoureiro geral, os docu-
mentos que representem valores.
d) Indicar e propor à assembléia geral o editor-chefe da re-
vista da Sobama.

Art.35o. - Ao vice-presidente compete:
a) Colaborar com o presidente e substituí-lo em suas ausên-
cias e impedimentos legais;
b) Suceder o presidente em caso de vacância do cargo, até o
final do mandato.

Art.36o. - Ao secretário geral compete:
a) Assinar, com o presidente, diplomas concebidos pela
Sobama;
b) Editar e redigir, com a diretoria, o Boletim da Sobama;
c) Organizar os serviços de secretaria.

Art.37o. - Ao primeiro secretário compete:
a) Secretariar as atas de reuniões da diretoria;
b) Substituir o secretário geral em seus impedimentos e su-
cedê-lo em caso de vacância do cargo, até o final do manda-
to.

Art.38o. - Ao tesoureiro geral compete:
a) Dirigir e ter sob sua responsabilidade a tesouraria da
Sobama;
b) Efetuar o recebimento de anuidades;
c) Assinar, juntamente com o presidente, os documentos
que representem valores;
d) Apresentar à diretoria executiva, para encaminhamento
ao conselho fiscal até 31 de maio o balanço anual do exercí-
cio anterior.

Art.39o. - Ao primeiro tesoureiro compete:
a) Substituir o tesoureiro geral em seus impedimentos e su-
cedê-lo em caso de vacâncias, até o final do mandato.

Capítulo IV

Dos Órgãos Auxiliares da Administração

Seção l
Diretoria do Congresso

Art. 40o. - A diretoria do Congresso Brasileiro de Atividade
Motora Adaptada será composta de presidente, vice-presi-
dente, secretário executivo e tesoureiro do congresso.
Art. 41o. - O presidente do congresso brasileiro e a sede do
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evento serão indicados pela diretoria executiva da Sobama.

Art.42o. - O vice-presidente, o secretário executivo e o te-
soureiro do congresso serão escolhidos pelo presidente do
mesmo.

Art.43o. - São atribuições do presidente do congresso:
a) Tomar as providências necessárias para a realização do
Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada;
b) Presidir o referido congresso.

Art.44o. - Ao vice-presidente cabe:
a) Colaborar com o presidente e substituí-lo em seus impedi-
mentos legais.

Art.45o. - Ao secretário executivo cabe:
a) Auxiliar o presidente do congresso na organização e rea-
lização do Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adap-
tada.

Art.46o. - Ao tesoureiro do congresso cabe:
a) Dirigir e ter sob sua responsabilidade a tesouraria do con-
gresso.
b) Assinar, juntamente com o presidente, documentos ne-
cessários ao pagamento das despesas autorizadas.
c) Apresentar à diretoria executiva da Sobama o balanço do
Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada.
d) Abrir e fechar contas bancárias em conjunto com o presi-
dente.

Art.47o. - Constitui objetivos do Congresso Brasileiro de
Atividade Motora Adaptada difundir e atualizar a área de
estudo através dos procedimentos utilizados neste tipo de
evento.

Art.48o. - Todos os trabalhos científicos e demais ativida-
des do Congresso deverá obedecer ao disposto e estabele-
cido pelas respectivas Comissões organizadoras e respon-
sáveis pelo congresso.

Seção ll
Dos Representantes Estaduais

Art. 49o. – Cada estado terá um representante titular e um
representante suplente, cujas funções são estabelecidas
neste estatuto, com mandato coincidente com a da diretoria
executiva.

Art.50o. - Os representantes estaduais (titular e suplente)
serão eleitos pelos associados de cada estado presentes na
assembléia geral.
Parágrafo único - A sede do representante estadual coinci-
dirá sempre com o domicílio representante titular eleito. Na
presença de um único sócio de um estado da Federação a
representação do mesmo será definida pelos sócios presen-
tes na assembléia geral.

Art.51o. - Ao representante estadual compete:
a)  Repassar as informações das ações da Sobama e informa-
ções recebidas, exceto a convocação da assembléia geral.
b) Promover a implementação das finalidades da Sobama em
seu estado;
c) Divulgar e popularizar os serviços da Sobama,
disponibilizando informação aos interessados;
d) promover a adesão de novos sócios e encoraja-los a par-
ticiparem ativamente dos trabalhos da Sobma;
e) Apresentar relatórios das atividades desenvolvidas no
seu estado à diretoria executiva.

Capítulo V

Das Eleições

Art.52o. - As eleições na Sobama se efetivarão mediante a
inscrição de chapas completas, (diretoria executiva, conse-
lho consultivo e conselho fiscal) e, por escrutínio secreto.

§ 1º - As chapas deverão ser registradas na secretaria geral
da Sobama, até uma hora antes da instalação da assembléia
geral.

§ 2º - O requerimento de registro da chapa deverá conter o
nome completo de cada ocupante de cargo, sua qualificação
e assinatura.

§ 3º - Para fins de elaboração de material indispensável à
eleição, será obedecida à ordem de inscrição.

§ 4º - Em caso de empate, será considerado eleito o candida-
to o presidente mais idoso.

Art.53o. - A diretoria executiva nomeará a comissão eleitoral
composta por 3 (três) sócios, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias para a instalação da assembléia geral.

Art.54o. - Compete a comissão eleitoral:
a) Dirigir os trabalhos de eleição;
b) preparar o material necessário para a eleição;
c) Proceder à apuração dos votos;
d) Divulgar o resultado oficial e empossar a chapa eleita
imediatamente.

Capítulo Vl

Das Disposições Gerais

Art.55o. -  Os sócios não respondem, solidária ou
subsidiariamente pelas obrigações que a diretoria e seus
representantes legais contraírem tácita ou expressamente em
nome da entidade.
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Art.56o. - A Sobama "estabelece que aplica suas rendas,
recursos e eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos institucionais no território
nacional."

Art.57o. - A Sobama estabelece que "não remunera, nem
concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou
título, a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes."

Art.58o. - A Sobama estabelece que a entidade é sem fins
lucrativos e não distribui resultados,  dividendos,
bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio
sob nenhuma forma ou pretexto.

Art.59o. - A Sobama estabelece que "em caso de dissolução
ou extinção, destina o eventual patrimônio remanescente à
entidade registrada no CNAS ou entidade pública a critério
da instituição."

Art.60o. - A Sobama estabelece o "livre ingresso aos que
solicitarem sua filiação, conforme os critérios estabelecidos
por este estatuto."

Capítulo Vll

Das Disposições Finais

Art.61o. - Este estatuto entrará em vigor imediatamente após
a sua aprovação pela assembléia geral e o devido registro
no cartório competente.
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