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Keynote Speaker

Principal Theories in the Area of Adapted
Motor Activity
Claudine Sherrill
International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA)
Texas Woman University, USA

Greetings from the International Federation of Adapted
Physical Activity (IFAPA)! Please, let me share with you
how excited our IFAPA members are to be coming to Brazil
in July 2007. It will be a time of wonderful sharing, learning,
and joy!
Thank you also for inviting me to this conference and
giving me a topic that I love to speak about. I hope you will
understand and forgive me as I use the term adapted physical
activity instead of the Brazilian term adapted motor activity.
I believe that the meaning of words is socially constructed.
Societies construct meanings in keeping with their cultural
needs, beliefs, and values. So, I will assume that adapted
physical activity and adapted motor activity have the same
or similar meanings.

The Importance of Theorizing
Theories are extremely important to the continued
advancement of adapted physical activity. We seem to have
few theories that are unique to APA beliefs and practices.
Theorizing can be genuinely fun when conceptualized as
problem solving. It is good to agree on common definitions.
So, let’s say that theorizing refers to the creative and critical
thought and action by which theories, conceptual
frameworks, and models are developed. Experts seem to
agree that theorizing begins with personal or professional
philosophy: your beliefs and values, the way you prioritize
them, and why. For example, the person who taught me
about theorizing challenged: “What is the one value you
most believe in and how will you implement it in your
teaching?” Why? What variables affect your decision? Will
you ever change your answer? Why? Who agrees with you?
Who disagrees with you? Why? Does it matter? How? Why?
Through theorizing, we learn to play with ideas. We learn
to ask, “What if?” and “Why?” and lots of other questions.
The one big question that guides play with ideas, however,
should be of immense significance to oneself and to society.
It should be a question that needs to be answered.
Theorizing encompasses all of the activity preliminary to
creation of a theory. It requires deciding on two or more
major concepts (or constructs), defining concepts,
examining basic assumptions, positing relationships

between concepts, developing a method for establishing
whether the relationships are true or creditable, following
through, and then stating your finding as a theory or, more
than likely, a part of a theory. In summary, “theorizing strives
to enlarge vision, to present new possibilities, and to bring
deeper understanding”(Jewett & Bain, 1985, p. 13).
Theorizing, and subsequently theories, is needed about
the nature of adapted physical activity. What are the beliefs
underlying the concept of APA? For example, what is it?
Where is it delivered? Who is qualified to deliver APA
services? What are the services that comprise the part of
APA that focuses on direct services to children with special
needs? What special needs should APA address? What age
groups should APA serve? What are the goals of APA?
What are the expected outcomes? Answers to these
questions constitute APA philosophy.
I believe the philosophy of direct service delivery to
persons with special needs should be determined first, then
a separate philosophy for APA as a profession, and another
separate philosophy for APA as an academic discipline. I
have arrived at this belief primarily through 42 years of
teaching university courses and directing research, most of
which have centered on physical education teacher
education (PETE) or adapted physical education teacher
education (APETE) and the conducting of practica of various
kinds to be sure that we all stay in touch with the reality of
families and the diversity of human beings, homes, and
communities. In addition to health, physical education, and
recreation colleagues, I have interacted a lot with nurses,
occupational therapists, and the creative arts therapists
within the university and the community. I have learned that
nursing, occupational therapy, and many of the creative arts
therapies consider themselves to be both professions and
academic disciplines. These areas have worked hard to
become accepted by other professions and disciplines as
equal status subject matter areas (more-or-less; there are
still prejudices). I have learned from their commitment, their
strategies, their labor, and their persistence. I believe the
principal APA theories today center about defining ourselves
and our knowledge base. Those of you who know me or
who have read my works know that I have developed many
definitions of APA. I have been theorizing. I hope you will
join me. My newest definition follows.

C. Sherrill

Defining Adapted Physical Activity
Adapted physical activity refers to the profession, the
service delivery system, and the academic discipline that
facilitates CHANGES that will enhance inclusion in home,
school, and community practices of healthy, active living
through daily engagement in enjoyable sports, dance,
aquatics, exercise, and other large muscle activities. I have
just given you the broadest, most encompassing definition
that I can think of. It is also a NEW definition and reflects a
playful engagement with knowledge-making theory.
Inclusion and empowerment for inclusion are particular
initiatives of this millenium and should be related specifically
to APA. There are numerous theories of inclusion and of
empowerment. However, I am aware of no theory that combines concepts on meaningful, enjoyable physical activity in
settings of choice with concepts of persons striving to
overcome barriers (both environmental and hereditary) in
order to obtain rights of access and equal opportunities to
engage with friends and family in enjoyable physical activity
that affords many benefits. I am still working on naming and
defining these concepts, but you get the idea.
My definition of adapted physical activity is also a
vision or a goal for leaders in various countries to consider,
because there are many crosscultural differences in the
conception and operationalization of adapted physical
activity (APA). The possible contributions of APA to quality
of life are enormous, but these contributions may be limited
by economic constraints, morality, and human imagination.
Some countries, like the United States (USA), predominantly
use the more limited term adapted physical education (APE)
because most of their services are delivered in schools. In
many other countries, salaried APA personnel provide
services for persons of all ages in rehabilitation, therapy,
recreation, sport medicine, and disability sport as well as in
schools (see APA definition in By-Laws of the International
Federation of Adapted Physical Activity, IFAPA, on website,
www.ifapa.net).
Whether or not APA is conceptualized broadly and
developed as a profession, a service delivery system, and
an academic discipline depends on societal and cultural
needs, priorities, and resources. A recent survey of Board
Members of the International Federation of Adapted Physical
Activity (IFAPA) revealed that most believed that APA was
or would become a profession and a service delivery system
in their countries but that there was uncertainty with respect
to APA as a discipline (Hutzler & Sherrill, 2005). This is
understandable in that academic disciplines are generally
associated with university doctoral programs and highly
productive researchers whose works contribute to the
growing knowledge base underlying the discipline. Only
three universities in Europe, two in Canada, and 30 in the
USA have granted doctoral degrees with a specialization in
APA or APE (McCubbin & Dunn, 2000). The number of
universities granting doctoral specializations in APA/APE
in other countries is, as yet, unknown.
The politics of doctoral degree preparation are enormous
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because this level of education is expected to develop the
professional leaders and researchers who will create and
preserve the knowledge base and actions for keeping APE/
APA alive and vital to the well-being of society as a whole.
In many universities in the USA, the trend seems to be
combining the specializations of APE/APA with pedagogy
(e.g., Ohio State University, Texas Woman’s University).
This trend is supported by the need to produce teacher
educators and administrators with the values, beliefs,
theories, and skills that will enable them, in turn, to empower
future teachers, as well as those already in the field, with
regard to inclusion of all children in regular physical
education and in home and community physical activity. The
trend is also supported by need for university faculty to
teach and conduct research in several areas. Few universities,
as yet, employ full-time APA/APE specialists.

Definitions of Profession, Service
Delivery, and Academic Discipline
Profession
The APA profession, according to IFAPA’s past president
Greg Reid of Canada, is “a service occupation and research
enterprise, supported by a cross-disciplinary knowledge base
that empowers individuals with personal and/or movement
difficulties to participate in instructional, recreational, and
sport settings as well as to engage in unstructured activity”
(Reid, cited by Hutzler and Sherrill, 2005). Members of a
profession must (a) meet standards of competence that are
mastered through advanced schooling in specified theory
and practice under the supervision of experts; and (b)
maintain a current license, registration, or certification as
specified by its professional association and/or law. In the
USA, teacher certification is extremely political in that special
education has traditionally believed that everything
pertaining to children with disabilities is their domain.
Because APE/APA is crossdisciplinary and seems to not
really be a subspecialization of any one academic area, its
leaders must substitute creativity and perseverance for
power. We have to adapt, to look for other ways to meet
some of these criteria for professionals. Again, in the USA,
when most states would not issue teacher certifications
specifically in APE and thus enable us to provide quality
control over who was being employed, the National
Consortium for Physical Education and Recreation for
Individuals with Disabilities (NCPERID) sought and received
federal funding to establish its own national certification
program (Kelly & Gansneder, 1998; NCPERID, 1995).
Whenever you see the initials CAPE after someone’s name,
you know that this professional has passed a voluntary
national examination that permits her or him to be called a
Certified Adapted Physical Educator or CAPE. Now the
task is spreading this information to all of the administrators
who employ APE personnel, to university faculty who pre-
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pare APE personnel, and to the parents who care enormously
about the quality of services their children receive.
Professional organizations can be powerful tools for
improving the lives of their members and the lives of the
public. We hope that professional organizations will have
the power to convince politicians to increase our salaries
and improve our work conditions, but we need to expect
much more of professionals and of ourselves as active
members.
To be considered a true professional, practitioners must
be active members of a professional association, advocate
for this association and the services it offers, regularly read
and use the content of its professional journals, and uphold
the code of ethics of its association. To do these things
costs money, and although they may not receive high
salaries, professionalism demands prioritization for these
expenditures. To be professional leaders, practitioners must
become really involved in the changes that an organization
can facilitate; they must serve as officers and committee
members; they must conduct research; they must help the
profession to be visible in as many ways as possible. Being
a professional leader is like being a local, state, or national
government politician. In APE/APE we fight for rights and
opportunities of minorities, namely persons with movement
limitations and participation barriers.
Leaders emphasize that a profession must have a
theoretical base of knowledge (Newell, 1990; Reed, 1998;
Reid & Stanish, 2003; Sherrill, 2004). In applied professions,
this “theoretical base must be translated and developed into
specific guidelines for practice that can be continuously
examined for their effectiveness” (Reed, 1998, p. 523). A
theoretical base is comprised of theories drawn from
declarative and procedural forms of knowledge (Newell, 1990)
or more recently declarative, procedural, and metacognitive
forms (Wall, 2003). These forms of knowledge will be defined
and discussed later. The important point here is that there
are many kinds of knowledge, many kinds of theories, and
many kinds of research. Practitioners, even paraprofessionals without undergraduate degrees, need to be
welcomed into research and appreciated for their tremendous
practice knowledge. To make APE/APA work, there must be
increased collaboration.

Service Delivery
Service delivery is the broad term for the job functions
(i.e., services) that general and adapted physical educators
(and many other professionals) perform in a salaried job.
However, a service delivery system in APA ideally is the
collaborative efforts of home, school, and community to
help persons of all ages and performance levels to achieve
their physical activity goals and to maximize the benefits of
inclusive, active, healthy living to persons with movement
limitations and to society as a whole. If such collaboration
does not exist already, the APA specialist is expected to
initiate it. An essential part of their professional preparation
must be theories and practices of collaboration, cooperation,
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 1-8

and communication.
The APA specialist is ideally involved daily in many
services that require collaboration of teachers, parents,
community recreation personnel, and administrators.
According the Sherrill (2004), these services are (a) planning;
(b) assessment of participation barriers and facilitators; (c)
preparation, paperwork, and participation in meetings (the 3
Ps); (d) teaching and counseling/coaching; (e) evaluation,
both formative and summative, of services in many types of
settings; (f) consulting; and (g) advocacy. A way of
remembering all of these services is to use the first initial of
each service in a chant or song, PAP-TE-CA. Practitioners
task analyze each of these services into ordered lists of
specific job functions to guide the day’s work. Many
practitioners work in a variety of settings or contexts, so the
task analysis of specific job functions varies widely from
day to day. Learning to plan time and prioritize tasks often
requires help.

Scholarly or Academic Discipline
A discipline is a recognized field of academic study with
a unique body of knowledge and a rigorous program of
learning experiences that produces researchers and scholars
committed to critiquing, transforming, and improving the
“truth value” of this body of knowledge. According to
Meleis (1991, p. 97), a discipline is a “unique perspective, a
distinct way of viewing all phenomena, which ultimately
defines the limits and nature of inquiry.” An academic
discipline has also been defined as a “branch of knowledge
or learning recognized by the university community as
legitimate for scholarly investigation” (University of
Southern California, 1989, p. 13).
Generally, the university community demonstrates its
recognition of an academic discipline or subdiscipline by
approving the program of studies that culminates in a
dissertation and the completion of a doctoral level emphasis.
The university community also recognizes disciplines
through inclusion. This inclusion may be through invitations
to specialists in emerging disciplines to join those in
established disciplines in conducting interdisciplinary
research; in writing books, chapters, and research articles;
and in presenting at conferences (e.g., Massengale &
Swanson, 1997; Woods, Goc Karp, & Feltz, 2003) or through
formal recognition of members of an emerging discipline in
its awards systems (e.g., election as Fellows in the prestigious
American Academy of Kinesiology and Physical Education).
Again, politics is important in making these advances
occur!!!

The APA/APE Knowledge Base
Academic disciplines and their underlying knowledge
bases do not just happen. In addition to campus, state, and
federal politics with respect to approving new specializations
3
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and obtaining funding, faculty and graduate students who
wish to initiate a new program of studies must learn theories
of knowledge and knowledge making. The nursing
profession and occupational therapy profession both have
textbooks written specifically to help their graduate students
become involved in the knowledge-making process, the
theorizing, and the theories that guide this process (e.g.,
Kielhofner, 1992; Meleis, 1991; Reed, 1998). These helping
professions consider themselves academic disciplines. They
have worked hard and won the political battles that ultimately
have gained them visibility, respect, and power. Members
and leaders of their professional organizations have met
repeatedly to reach consensus on what constitutes the
knowledge and theories in their specializations. Moreover,
they have generated many theories that they claim are unique
to their academic disciplines. If these professions can do
this, they why can’t APE/APA?
APE/APA leaders have been less active (indeed almost
passive) in proposing theories unique to their profession.
One reason for this may be widespread belief that theory
must evolve through the use of the scientific method,
typically the only approach to knowledge creation that is
taught in their basic methods of research and statistics
courses. Many of us planned dissertations and subsequent
studies believing that only one kind of theory existed: the
scientific, also called positivistic, that called for collection
of quantitative data and objective analysis of what statistics
told us. What we studied and what we learned seemed to
have little application to everyday teaching and to the diverse
movers and learners we strove to work with. Our profession
thus became divided between those who seek to know (the
scientists doing so-called scientific research) and those who
seek to teach (the practitioners using observational and
discourse techniques to improve their service delivery).
Today, we realize that this split cannot continue. A profession
divided cannot endure. An academic discipline divided
cannot develop the rich, integrated, unique body of
knowledge that gives it meaning and power.
In contrast, the social sciences (as well as the academic
disciplines of pedagogy, nursing, and occupational therapy)
have long recognized both quantitative and qualitative
research. Among the forms of qualitative research that most
professionals know is the case study, which is based on indepth observation, generally by several experts, and on
interviews and other ways of collecting word-and-idea data.
The trouble is that most of us do not recognize case studies
as research or that we have been indoctrinated to believe
that case studies are inferior research. Recently, Exceptional
Children, the official research journal of the Council of
Exceptional Children (CEC) published a list of 16 types of
qualitative research (Brantlinger, Jimenez, Klingner, Pugach,
& Richardson, 2005). Moreover, the Brantlinger et al. article
provides a good list of quality indicators for use in evaluating
qualitative research.

4

Overcoming Prejudice and Creating Knowledge
at One University
The Texas Woman’s University (now coeducational) is
one of the few institutions in the USA that has graduated
four or more doctoral candidates with a specialization in
adapted physical education annually for the past 16 years
(Dunn & McCubbin, 1991; McCubbin & Dunn, 2000; Sherrill
& DePauw, 1997). As initiator of this doctoral specialization
program in 1972, Sherrill had to justify the need for the
doctoral program to faculty and administrators (i.e., the
scholarly community) throughout the university, obtain
external grant money to fund it, recruit high quality doctoral
students, develop new, unique theory and practicum
courses, help students develop individual lines of research
within APA/APE, and ascertain that the university had
library and other resources to support the specialization.
Achievement of these tasks was made difficult by
numerous faculty biases and prejudices. Among these was
the frequently expressed belief of colleagues and friends
that Sherrill had moved into a different world, was distancing
herself from them, was using her energy in nonessential ways
that really had nothing to do with a Kinesiology Department.
Repeatedly they asked, “Why do you care about them?”
“So you help them develop skills and become fit, what
difference can they make?” I desperately wanted my friends
to change with me, but they wanted me “to come back.”
Today, I believe that change is the essence of adaptation, of
inclusion, of empowerment. Therefore, I believe that some
of APA’s theories should focus on change.
Fortunately, Sherrill, with the help of a federal grant
agency and departmental colleagues, was eventually able
to convince the power figures in the university to employ
two other fulltime doctoral level faculty in APE on hard
money. Do you see Politics, Politics, and more Politics in
these tasks: Politics of appearance, of communication, of
collegiality, of collaboration, and of personal resources?
Over the years, these three faculty (plus occasional parttime PhD faculty who have graduated from our program and
taken residence in the Dallas-Fort Worth-Denton metroplex)
have managed by extreme effort to keep master’s and doctoral
specializations in APE progressing, to encourage infusion
of APE content in the kinesiology courses of departmental
colleagues, to provide one or more undergraduate courses
for general PE majors, and to collaborate with the Denton
public schools in conducting PE programs for community
children which serve as practica for our university students.
Also, each faculty member has aimed for 2-3 publications
and several conference presentations annually as his or her
personal contribution to the knowledge base of APE/APA
and has acted in numerous roles (e.g., officers, committee
members, program chairs) in at least three professional
organizations. Additionally, we continue to devote much
energy to mentoring our students and facilitating their selfimages as leaders with much responsibility to their
profession and to the ongoing development of a strong
knowledge base.
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Our faculty and students function as family. Our extended
family are the parents and children we work with and the
adults with disabilities who advise and collaborate with us.
Everyday we generate knowledge. Much of this is practice
or procedural knowledge and professional preparation
theories related specifically to change. Much of it is also
practice knowledge about ecological assessment and
instruction and the development of self-efficacy, self-esteem,
self-actualization, and self-empowerment.

Types of Knowledge and Theories
The term practice theory is derived from the traditional
classification of knowledge into three types: procedural,
declarative, and metacognitive. Procedural (also called
practice, process, or action) refers to understandings of
process, or more simply stated, knowledge of doing things.
Declarative (also called scientific or theoretical) refers to
factual information that has been repeatedly verified by high
quality research about a particular phenomenon. Generally,
this research underlying declarative knowledge is experimental and uses randomized clinical trials (Odom et al., 2005),
although the Council for Exceptional Children (CEC) is now
emphasizing the importance of multiple scientific research
methodologies in the identification of effective practices.
Metacognitive refers to personal knowledge about oneself,
one’s emotions, attitudes, beliefs, knowledge, motivations,
performance abilities, learning styles, and such. Readers of
Adapted Physical Activity Quarterly can learn much about
these categories of knowledge, specifically how to develop
them in children, from the works of A.E. Ted Wall, the 2003
IFAPA Rarick Memorial Lecturer (e.g., Wall, 2004) and
colleagues ( Martini, Wall, & Shores, 2004). I wish Wall and
colleagues would produce parallel research on adults who
are learning or teaching APE/APE.

Practice Theories
Like other faculty throughout the world with similar
visions, APE/APA leaders have been slowly developing
practice theories to describe, explain, and predict what works
in the achievement of each of these large-scale efforts.
Practice theories, which obviously refer to the procedural
knowledge underlying the practices or everyday work of
professionals, is what nursing and occupational therapy call
their organized structures of concepts, constructs, and ideas.
Practice theories are also explained in detail by Lawson
(1999) in Quest, the official journal of the National
Association for Kinesiology and Physical Education in
Higher Education (NAKPEHE). Specifically, Lawson
contrasts the now outdated academic discipline model of
Franklin Henry (1964, 1978), which emphasized the value of
only one kind of discipline (that of the disciplinary scientist),
with a new model based on assumptions that promote the
practices of social trustee and civic professional (roles that
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 1-8

are remarkable similar to advocates for disability rights).
Lawson (1999), like most educators, is primarily interested
in change theories. He defines six kinds of change theories:
grand theories, theories of action, policy theories, theories
of program, program theories, and microintervention
theories. The category of umbrella or grand theories of
change refers primarily to actions or practices in changing
the vision of organizations or professions. Lawson (1999, p.
148) states, “Theories of change chart the journey from here
to there, the preferred future. In other words, theories of
change are framed in relation to visions of the good, just
society and improved social welfare in a world changed by
and in relation to globalization.” Lawson’s article, including
the several pages of Notes, Appendices, and Definitions at
its end, is well worth studying.
Space prohibits a discussion of scientific theories, but
everyone knows about these: the theories that have been
generated by the scientific method (i.e., a combination of
deductive and inductive processes), with much emphasis
on statistical analyses or the older theories like those of
Piaget, Maslow, and Bandura that are widely accepted but
still being tested, reconstructed, and refined.

A Structure of Knowledge Model Concerning
APA/APE Practices
By the time I wrote the fourth edition of my textbook
(Sherrill, 1993), I had studied the professions of occupational
therapy, nursing, special education, and physical education
teacher education (PETE) so intensely that I finally was
motivated to construct a structure of knowledge model to
orient APE students to the overall relationships between
professional philosophy, core areas of knowledge, job
functions, services, and competences. An edited version of
this model, which is still in progress, appears in Figure 1. At
the time I developed the initial model, I did not realize how
difficult it was to teach about philosophy, theories,
assumptions, principles, and the like. However, during the
last years of my salaried teaching, I switched to the critical
pedagogy teaching style. This change (or perhaps I should
call it an adaptation) taught me a lot and, I think, enlarged
the vision of my students.
Figure 1 shows components of knowledge that are
important to university students and faculty who are
teaching them APE/APA subject matter. These components
are professional philosophy, core areas of knowledge
(scientific and practice), roles as a practitioner, job functions
or services to be delivered, and competencies that enable
performance of specific job functions. The job functions
originally came from Janet Wessel (1977) but later were
modified, based on survey and observational research of
what APE practitioners really do (Dillon & Sherrill, 2003;
Kelly & Gansneder, 1998).
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Figure 1. A structure of knowledge model for the adapted physical activity specialization and/or courses that focus on direct
service delivery.
Following are definitions, some cited and some made up,
that I particularly like.
Philosophy is “a distinct discipline in its own right, and
all disciplines can claim their own philosophical bases that
form guidelines for their goals. Philosophy is concerned with
the values and beliefs of a discipline and with the values
and beliefs held by members of the discipline” (Meleis, 1991,
p. 11).
Domain is “the perspective and the territory of the discipline” (Meleis, 1991, p.12). It is the unique knowledge base
that members of an academic discipline believe belongs
specifically to them and which, in some cases, law protects
by certifications or licensures. Many leaders of kinesiology
and other academic disciplines, however, support
interdisciplinarity or crossdisciplinarity in which domains
are common or shared (Henry, 1978; Klein, 1990; Lawton &
Morford, 1979; Newell, 1990). Since 1998 (5 th ed.), Sherrill
has subtitled her APA textbook Crossdisciplinary and
6

Lifespan. Advocates of interdisciplinarity and
crossdisciplinarity generally believe that the concept of
domains and the actions involved in protecting territories
of knowledge are outdated in a world that increasingly needs
collaboration (Klein, 1990).
Metaparadigm is the “most abstract component in the
structural hierarchy of contemporary nursing knowledge; it
is made up of highly abstract concepts that identify the
phenomena of interest to the discipline and general
propositions that describe the relationships among the
phenomena. The phenomena of particular interest to the discipline of nursing are represented by four concepts: person,
environment, health, and nursing” (Fawcett, 1993, p. 2). Some
experts refer to metatheory rather than metaparadigm.
Assumptions are embedded ideas within theories, ideas
that are taken for granted that may be held without evaluation
or verification. Assumptions are “givens”—that is,
statements assumed to be true without proof. For instance,
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 1-8
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some common assumptions are (a) disability is located in
biology and accepted categorically as an independent
variable; (b) disability, as something within a person or
possessed by a person, is measurable in quantitative terms;
and (c) disability is an undesirable state. Are these
assumptions true or false? This returns us to theorizing.
It is perhaps fitting, in terms of our time and space
allotment, to end here, for theorizing and theory constructing
are never ending. I am convinced that we do not spend
enough time on these endeavors and do not begin teaching
them to others as early as we should.
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Keynote Speaker
Accessibility in Sports and Adapted Physical
Activity. Not just a matter of motivation
Anne-Mette Bredahl
University of Sport, Norway

In this paper I want to discuss and challenge the viewpoint
that participation in physical activity in itself is positive. It
can be, but not always, and not automatically. It is down to
the practice, the way it is organized, and the situation of the
people potentially participating. When talking about
participation, accessibility and adapted physical activity in
relation to people with disabilities there are important issues
to be considered.

other things. When living with a disability we are likely to
be reminded of our body more often and in a negative or
intrusive way.
As Leder points out, either by:
The body it self (for instance by pain or
spasms)
The environment (for instance stairs you can’t
climb or books you can’t read)

People With Disabilities
Who is disabled, and what characterises having a
disability? It is not so easy to define. We have definitions
like the one by IFC 1 “Disability is characterized as the
outcome or result of a complex relationship between an
individual’s health condition and personal factors, and of
the external factors that represent the circumstances in which
the individual lives” 2 . In one way one could say, that we are
all at a continuum between being able and disabled in
different areas in life. While this is said, there are exceptional
challenges that living with a severe physical and sensory
disability do bring, and that people with disabilities have to
face in daily life—for instance places you can’t go and
literature you can’t read because they are not accessible.
Living with (bodily) limitations can, for some, be
experienced like the “body gets in the way” with regard to
what they want to do, what they were able to do earlier on or
what others are able to do. Experiences like these are likely
to affect the person’s attitude toward their own body and its
abilities.
Inspired by the American philosopher Drew Leder (1990),
Duesund (1995) writes about one of the special aspects about
the body, namely the fact that we mostly don’t think about
the body until it causes us trouble. When everything works
well, we tend to forget about the body, while engaging in

1
”The International Classification of Functioning, Disability and Health”,
developed by the World Health Organization.
2
”WHO (2002): Towards a Common Language for Functioning,
Disability and Health: ICF. World Health Organization, Geneva
(http://www3.who.int/icf/beginners/bg.pdf.) p.17.

Other people (who react to the disability in a
way that reminds you of being different)
How does it affect a person that is often (or at least more
often than others) being reminded of their body and their
limitations?
To get a deeper understanding of this, there is a lot to
learn from literature and poetry. One example of this is a
poem written by the Norwegian Ewy Halseth, who describes
some of the experiences in living with cerebral palsy and a
body that doesn’t always seem to cooperate.
I want so much to master my body,
But my mind can’t always make it happen.
My body doesn’t want the same as I will.
It doesn’t want to cooperate,
when I with my thoughts try to execute an
action!
It is not so easy for you to see, who I am and
what I can do!
You look at me, but you glance is shifty,
When we sit at a nicely decorated dinner table,
to share a nice meal,
I see the clean and white table cloth,
which I am sure I am going to stain.
I concentrate all I can,
turn my attention and energy towards what I
am going to master….!
I feel how my body tightens, as the fork gets
closer to the bit of meat at the plate.
Just when I am close to hit it
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A spasm grasps my hand,
one of these incomprehensible jerks,
so I suddenly loose control.
The meat lands on the white tablecloth,
and I whisper a ”sorry”, as I feel the flush
reach my forehead.
(An extract from “Mind and body out of step
though life” in Bredahl, 2000).

which is why Merleau-Ponty speaks about our being-tothe-world. As Duesund & Skårderud writes; “Through
movement we place ourselves in an active relation to the
world and can ‘forget’ ourselves by being present
attentively” (2003 p.58).

The Body and Theoretical Perspectives

When it comes to the field of adapted physical activity,
research has mainly been focusing on medical, physiological
and biological aspects, and to a certain extent to sociological
aspects. Focus has been more on optimising training, finding
or pushing the limits for physical capacity and at organising
activity. The study of people’s experiences with regard to
participation in physical activity is a lot rarer. There are a
few very interesting exceptions, however: Duesund, as
mentioned previously; Fitzpatrick (2003) and Goodwin (2004),
researching on physical activity, and physical awkwardness
and people with disabilities respectively. What meaning does
the activity have for the participants, how does it affect
their lives and what possible roles can participation in
physical activity play?
From 1999-2002 I carried out a study at Beitostølen Health
Sports Centre in Norway. This is a rehabilitation centre for
people with disabilities, where they use sport as a main tool
in the rehabilitation process. I worked there as a clinical
psychologist, providing counselling for the clients who
needed and asked for it. During the 3 years I had counselling
sessions with 320 adults with different physical and sensory
disabilities (1-8 sessions per client, with an average of 3,1
sessions per client). Amongst many other interesting
findings, the study provided an important insight into the
problems people with disabilities4 are struggling with, but
also the challenges when it came to participating in physical
activity. Many of the clients flourished in being (re)introduced to adapted physical activity, experiencing that
there were activities they could still do while having a
disability. To some, these experiences meant that they gained
courage to speak about difficult issues that they had not
dared to speak about before. I witnessed some of the gains,
as well as the problems, challenges and possible downsides
in participating in physical activity.

In my training at university to become a clinical
psychologist, very little attention was given to the fact
that quite a large number of people are living with a disability
and with the challenges that brings. A study by the European
Union found that approximately 8% of all Europeans between
the ages of 16 and 64, today live with a serious disability3 .
Not only did we not learn about how it is to live with a
disability, we didn’t thematize what it means to live with a
body (in spite of the fact that we all one). The philosopher
Maurice Merleau-Ponty (1962) however, is one of the few
philosophers who thematizes the body in seeing us as bodily
beings or embodied minds, considering the mind and body
as two sides of the same token, perceiving and experiencing
our world through the body. We are in the world as body,
with the duality that we both are our body and we have a
body.
Talking about the phenomenal body—the experiencing,
communicating and meaning seeking body, as the very ‘site’
for development. The body is not a mechanical object
responding to the stimuli in its environment, it is constantly
interacting and in dialogue with the world, it is intentional.
One of Merleau-Pontys central concepts is the lived body,
which is more than its physical aspects and the body
perceived by others (body as object), it is our experiences
as well (body as subject). How is it being experienced living
with a disability, with a body, which in some situations (to a
greater extent than for most people) sets limitations? Having
a disability might (understandably) as mentioned, bring more
focus on the bodily limitations, or the body “as a problem”.
When/if adapted physical activity has a mission, it might be
exactly this. Managing (with the disability) focusing on
everything which is still possible and engaging in activities
out there in-the-world, perhaps together with others, might
be one way of boosting a sometimes troublesome relationship
with one’s body.
Had Merleau-Ponty been interested in these aspects, he
might have seen that as one way of surpassing the body.
According to him it is in movement that reflection and action
comes closest to merging. Not only our body, but also our
thoughts often wander. Movement is a direction to the world,

Physical activity and people with disabilities

A Matter of Motivation?
Quite a few studies have been focussing on how to
motivate people with disabilities to participate in physical
activity. Clearly in my study, not everybody was equally
motivated to participate, and for many of them with good

3

Eurostat (2001): Disability and social participation in Europe,
Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, European Commission.
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reason based on past experiences. Quite a few of them had
experiences of being the odd, clumsy or different child—
never being able to catch a ball, always last when running,
stumbling over ones own legs. Stories told by clients often
included experiences of failure in physical education at
school, like the situation where two classmates had to
choose teams, and everybody else was slowly being picked,
except one!
I too was a “clumsy kid,” and I remember these
experiences of being the one never picked, leaving me
standing there, embarrassed, wishing that the floor would
open up and I would disappear. Too me these experiences
meant that I quickly developed into becoming a “sportshater.” Not until my sight finally deteriorated completely
22years old, I was “accidentally” re-introduced to sport, and
I hesitantly gave physical activity a second chance. At that
point I was very little motivated, mostly because I was
absolutely convinced that I couldn’t make it, and that I would
make a fool out of myself, as I had done so many times
before. I had lost the confidence in my body and its abilities,
so to speak.
Physical activity can be a powerful tool, equally beneficial
or harmful to a person’s self esteem if not used with care. As
Duesund (1995) points out: when participating in sport, you
are standing there, in the middle of the floor, you are exposed
with nowhere to hide and it is obvious to everyone if you
can’t do it. You are visible in a different way than in maths
lessons, where you can pretend that you listen or understand
even when you don’t, as long as you keep quiet.
Participation in physical activity involves a vulnerability,
with the risk of failure, visible to everybody.
However, in my experience both the world of practical
sports and in research in sport and physical activity, these
matters are rarely looked into, at least not when it comes to
people with disabilities. When I talk to researchers, teachers
and trainers, it is not usually a topic of importance to them.
I think one of the major challenges in paying attention to
these aspects is that very few of them have a background as
being “the clumsy, fat or disabled kid” that couldn’t keep
up, that nobody wanted on their team, and was always
chosen last. They have not themselves experienced the
effects on the person’s self-esteem, opportunities and
projects in life, as very few “clumsy or fat kids” choose a
career in the world of sport. Instead most of them probably
do like I did, choose to be as far away from sport as they can
get, refusing to be forced to “move” any more.
As I found in my study for some people with disabilities
“lack of motivation” or hesitation with regard to
participation, was a much more complex issue, of which some
had to do with former experiences or shame towards their
body. Quit a few people had an allergy against chorine, which
turn out to be more of a psychological nature, fearing to go
to the swimming pool as it meant letting others see their
body, which was different from the norm. Other people had a
progressive illness, which meant that they slowly lost
abilities, and participating in physical activity made it
painfully clear how much weaker they had become.
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 9-12

The Benefits and Challenges in
Physical Activity
One of the challenges in the world of sport is that we
might too often concentrate uncritically on the positive site
of sport, without the proper respect with regard to the
possible downsides and difficulties. The Norwegian Sports
Federation had a poster that they used in a campaign to
motivate people to get involved in sport, by pointing out all
the positive effects of physical activity like; Joy, Health,
Companionship, Honesty, Democracy and so one. But what
if you can’t relate to these because your former experiences
were the opposite, or you can’t relate to them any more as a
result of changed life circumstances in getting a disability?
Physical activity can just as well be associated with fear,
insecurity, feeling like an outsider, being clumsy and being
the one nobody wants (on their team). Both the positive and
negative is possible, there is nothing in sport as such, that
from my point of view, automatically makes sports
participation a positive experience—it can just as easy
become the opposite.
I find that sport and physical activity encompass a lot of
possibilities, both positive and negative, and it all has to do
with:
1. The person’s motivation, based some on (former)
experiences
2. The framework for the activity
3. The way the activity is organised
Unfortunately too in arenas which was supposed to be
adapted physical activity, I have experienced how I highly
motivated have started out participating in the activity, but
after a very short time have been left behind. First feeling
bewildered, taking a brake while trying to figure out how the
activity is developing, trying to participate again with no
success what so ever and nobody making the effort to help
me out, finally leaving the activity disappointed, ashamed,
feeling like a failure, losing trust in my abilities, the
instructors and the activity. If I wasn’t already convinced
that physical activity can be fun, I wouldn’t have returned
and given sport a second chance. This too is what clients
from my study told.
This is why it is necessary to use professionals (trainers,
teacher, leaders and helpers), who in addition have insight
into the problematic aspects of participation in physical
activity. This includes understanding what living a life with
a disability entails, the daily challenge it brings and the
potential vulnerability involved in participating in physical
activity.
When people with disabilities do not participate in
physical activity, it is not all down to lack of motivation:
there can be a lot of things at stake. It can be practical issues,
for instance; today I am highly motivated, but when I don’t
run as much as I would like to do, it in my case is down to
lack of running partners, not to lack of motivation. For others
however, it can be lack of transportation, finances or practical
difficulties with leaving home.
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All these aspects have to be considered, challenged and
changed when possible. Participation also has to do, not
only with the motivation and attitude when it comes to the
(potential) participant, but also just as much the environment
and the people around. Not only what their attitudes are,
but also what actions are they willing to take to make
participation possible. More important to me in my daily life
are not so much peoples attitudes, but their action—or lack
of actions. It does not help me as a runner with visual
impairment if everybody around me has a positive attitude
towards my wish to run, if nobody is prepared to take me
running. A positive attitude towards sport, may make one
more likely to participate, but a positive attitude as such,
doesn’t make anyone active or fit—disabled or not.
So after all my hesitation, do I after all find that adapted
physical activity has something to offer to people with
disabilities?
In my case, getting involved (again) in sports activity
made major changes in my experiences of myself, my
capabilities, my body, my disability, and my future life. Not
at least boosted by being the first Dane to win a gold medal
at the winter games (Olympics/Paralympics). In my everyday
life physical activity is important to me, as it makes me strong
enough to master my daily life challenge, strong enough to
carry my shopping, climb the stairs and exercises my balance, so I don’t lose my foothold as easy. But most of all I
move because I like it! Given the right circumstances it gives
me a feeling of mastery and energy, even the courage to
dance, which I never dared before.
Physical activity is now an arena, where I (with necessary
assistance) to a certain extend can forget my disability and
sometimes troublesome body. Participating makes me a
runner or a skier, enjoying the activity like everybody else.
Adapted physical activity can help to make these types
of experience accessible, available and possible when used
with thoughtfulness. My study showed that a number of
the people who participated in the project, were not only
struggling with a challenging life, they too were less active
both socially and physically than they would wish.
As a young man from my study described;
“It is four years ago now, that my body was
destroyed. Since then I have been occupied
with getting my home adjusted to my needs
after becoming a wheelchair user and to get a
car I would be able to drive. Now my home is
OK and I finally got the car that I have been
longing for, and suddenly I realise, that I have
no idea where to go.”
How is it to live a life which seems to lack direction and
feeling that ones body was “destroyed”, and often a low
self esteem to follow? For him and others participation in
physical activity (organised the right way) can contribute
with one meaningful place to go—a new and more positive
experience and direction in life, with the body and abilities
one has got now.
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Keynote Speaker

The Test of Gross Motor Development-2nd
Edition: Uses, Administration, and
Applications
Dale A. Ulrich
University of Michigan

AbstractThe second edition of the Test of Gross Motor Development is being used in more then 15,000 elementary
schools in the United States and in the Department of Defense Military Schools throughout the world as their
primary method of assessing children’s fundamental motor skills. Most elementary physical education and adapted
physical education teachers use the test to: determine the child’s current level of performance, plan the child’s
physical education program, and evaluate the child’s progress. The test consists of 12 locomotor and object
control skills that are frequently taught in elementary schools in the United States. The test is also being used in
4-5 other countries although the national norms that come with the test should not be used in making decisions
about children outside of the United States. It is recommended that norms from other countries be collected and
used for making these decisions.
Keywords: Test of Gross Motor Development, assessment.

The Test of Gross Motor Development was first published
in 1985 (Ulrich, 1985) in response to the growing demand to
serve children with disabilities in public schools throughout
the United States. In general, elementary and adapted
physical education teachers were at a loss to find and use
methods to assess children with disabilities who were
enrolled in physical education classes. Most of the available
tests at that time were primarily oriented towards physical
fitness or had no application to the physical education
curriculum being taught. It became very obvious to me that
if we were to be successful in meeting the needs of children
with special learning needs and individualizing the physical
education instruction, we needed to design new methods of
assessment that were linked to the movement skills commonly
used by young children.
The second edition of the Test of Gross Motor
Development (TGMD-2) was published in 2000 (Ulrich, 2000).
New national norms were collected during the autumn of
1997 and the spring and autumn of 1998. A total of 1208
children were tested across the ages of three through ten
years and included 51% males and 49% females. The
Statistical Abstract of the United States (U.S. Bureau of the
Census, 1997) was employed to insure that the norm sample
conformed to the percentages of five important
characteristics of the school aged population: gender,
geographic region, race, rural or urban residence, parent
education, and disability. Several modifications were made
to the first edition prior to collecting norms. The primary
changes included dropping the skill of skipping from the
locomotor sub-test, adding the skill of underhand rolling to

the object control subtest, and reducing the number of test
trials for each item from three to two. The other important
modification occurred after the norms were collected. The
norms are presented in 6 month intervals rather one year
intervals for most age groups. All of these changes occurred
based on feedback that I received from teachers who were
using the test over a 10 year period. The reason that the skip
was eliminated was that most adapted physical education
teachers who work with children with disabilities and who
provided feedback indicated they typically do not teach
skipping to children who are having serious movement
problems (children with Down syndrome, cerebral palsy,
moderate cognitive delays).
The TGMD-2 measures six locomotor skills: run, gallop,
hop, leap, horizontal jump, and slide. The test also measures
six object control skills: strike a stationary ball, stationary
dribble, catch, kick a stationary ball, overhand throw, and
underhand roll. Each skill is broken down into three or four
important qualitative components to allow the teacher or
therapist to observe whether they are present or absent when
the child executes the skill. A practice trial and two test
trials are administered. If the qualitative component is present
a score of 1 is recorded for the component. If the component
is absent a score of 0 is recorded. The three or four
components of the skill are scored during each of the two
test trials and then are summed to derive the total skill score.
The locomotor and object control sub-test total scores
consist of the sum of the six skill scores. The total sub-test
score is used to locate the child’s standardized norm score
(percentiles) in a series of norm tables presented by age (313
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10 years) and gender. The percentile scores allow the teacher
to determine if the child is delayed and if so, to what degree.
Gross motor development quotients and age equivalents are
easily calculated using the norm tables
Learning how to administer the TGMD-2 is quite easy.
The most challenging aspect of test administration is learning
how to observe and analyze the three or four qualitative
components of each of the 12 skills. There are illustrations
of the components for the skills included in the test manual.
It is recommended that the test administrator practice
observing the components of each skill with children who
are very skilled and display most or all of the components
and then practice with children who are much less skilled.
Once the test administrator is trained, it should only take
about 15-20 minutes to administer the complete test to one
child.
If teachers are only interested in using the TGMD-2 for
making instructional decisions and will not be using the
norms, they can make adaptations to the test. Common
adaptations that teachers are making are to add or delete
some of the components from a skill, adding or deleting skills
from a sub-test, adding more test trials, modifying the actual
test conditions (changing the distances used in the test items
or the equipment), and modifying the scoring system. Some
adapted physical education teachers use a score of .5 score
to indicate that the component was observed but it did not
quite meet the standard used in the skill component or was
not yet consistent. An example would be a child who is asked
to run a distance of 50 feet (15.24m) and displays correct arm
movement for half of the distance only. This adaptation is
fine if you only use the total raw score and do not use the
norm tables. You should not compare this child’s raw score
to another child’s score. It is acceptable to use this modified
score to determine improvement over time within a child.
Teachers who work with young children (3-5 year of age)
like to ignore the standardized procedures of a test item and
instead use fun activities that require the child to perform
the skills. An example would be a preschool teacher who
elects to use a holiday theme or a carnival type activity where
children are asked to kick a stationary ball at various holiday
ornaments or common artificial farm animals. Most young
children exhibit more effort when the activity is fun and
appropriate for their age. Most young children do not live
under standardized conditions.
I frequently get requests from teachers and university
professors for permission to convert the TGMD-2 into
another language so they can use it in their country. The
publisher of the test has never denied permission for this
purpose. I am always concerned that the teachers who are
using the test in their country realize that the norms that are
included in the test manual are not valid for use in another
country. I always encourage them to modify the test by
eliminating skills that are not part of their culture, and collect
their own norms.
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Future Research Involving the TGMD-2
There is a need to develop special group norms involving
common disabilities such as Down syndrome, cerebral palsy,
autism, visual impairments, and developmental coordination
disorder. By having special group norms, teachers could
compare how their students who have the specific disability
compares to others with the same disability, and compare
how they are progressing over the school year. There is a
need to do more research to establish the validity and
reliability for the various disability groups.
Modifications to the test item components are being
considered. The most likely changes will include dropping
some of the qualitative components in each skill and adding
some quantitative components. For example, in the kick, we
would like to add quantitative components such as kicking
the ball into a goal from 5, 10, and 15 meters. Before we
would make these changes, we would survey teachers for
ideas on the quantitative components they commonly use
during their teaching.
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Atividade Física Adaptada e Reabilitação:
Ciclo Percepção-Ação
José Angelo Barela
Universidade Estadual Paulista, Rio Claro

Resumo—A aquisição de habilidades motoras envolve, inicialmente, que o aprendiz explore as várias configurações dos segmentos corporais no contexto ambiental e, então, selecione a configuração mais apropriada. Esta
visão de desenvolvimento motor assume que este processo é dependente do fluxo de informação sensorial para
obter informação sobre o resultado da ação motora e ser utilizada para manter ou alterar a próxima execução,
caracterizando o ciclo percepção-ação. Quando este ciclo percepção-ação é alterado, invariavelmente, a aquisição
de habilidades motoras é dificultada e o desenvolvimento deste indivíduo é prejudicado. Tendo em vista a ocorrência de atrasos desenvolvimentais em diversas populações especiais, pode ser sugerido que estes atrasos seriam
decorrentes de alterações no ciclo percepção-ação. Assim, atividade física adaptada teria como papel minimizar
esta dificuldade ou limitação no ciclo percepção-ação.
Palavras-chaves: Desenvolvimento motor, sala móvel, díndrome de Down.

Abstract“Adapted Physical Activity and Rehabilitation: Perception-Action Cycle.” The acquisition of motor
skills implies that a learner explores the many possible body segment configurations in the environment and
selects the most appropriate one. This motor development view assumes that this process is dependent on a
continuous sensory information flow in order to obtain information about the action performed and uses it to
maintain or to change the next performance, characterizing the perception-action cycle. When this cycle is changed,
motor skill acquisition is also changed and the motor development course is disrupted. Considering the occurrence
of motor delays in special populations, it is possible that these delays are the result of changes in the perceptionaction cycle. Therefore, adapted physical activity should minimize limitations in the perception-action cycle.
Keywords: Motor development, moving room, Down syndrome.

Atividade Física Adaptada e Reabilitação:
Ciclo Percepção-Ação
No início do século passado, observações e descrições das
aquisições motoras de bebês e crianças tiveram seu início.
A realização destes estudos marcou o surgimento da área
de desenvolvimento motor e teve como principais estudiosos Arnold Gesell, Myrtle McGraw e Mary Shirley (p.ex.,
Gesell, 1928; McGraw, 1945; Shirley, 1931).
Desde as primeiras observações, duas características do
desenvolvimento motor chamaram a atenção: ordem e regularidade na aquisição das habilidades motoras observadas
no repertório motor de bebês e crianças nos primeiros meses e anos de vida. A observação destas duas características contribuiu fortemente para que os pioneiros da área de
desenvolvimento motor sugerissem que o curso do desenvolvimento motor era determinado pela maturação do sistema nervoso central (Gessel, 1928). Nesta visão, a aquisição
e o refinamento das habilidades motoras eram decorrentes

de processos geneticamente desencadeados comuns a todos os representantes da raça humana.
De forma geral, estes estudos iniciais foram decisivos para
o nascimento e direcionamento dos estudos em desenvolvimento motor durante muito tempo. Na verdade, estes estudiosos fizeram seu trabalho bem até demais, pois os mesmos
influenciaram os principais estudos e explicações da área
até recentemente. Como conseqüência desta contribuição
marcante, a área de desenvolvimento motor passou por um
período “moribundo”, até por volta da metade do século
passado (Thelen, 1995). Os estudiosos, durante este período, pareciam saber tudo sobre desenvolvimento motor sendo que a visão maturacional fornecia subsídios biológicos
para os mais variados aspectos do desenvolvimento.
Este quadro começou a ser alterado quando as idéias de
Bernstein (1967) e Gibson (1979) começaram a provocar
questionamentos e mudanças paradigmáticas da visão tradicional de desenvolvimento motor. A partir disto, uma nova
visão de desenvolvimento motor, radicalmente diferente da
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visão maturacional, passou a ganhar forma, impulsionada
principalmente pelos trabalhos de Thelen e colaboradores
(Thelen, 1986; 1989), culminando com uma proposta mais
organizada, na década de 90, baseada em princípios dinâmicos (Thelen & Smith, 1994, Thelen, 1995; 2000).

Desenvolvimento Motor: Visão Dinâmica
Tendo em vista que desenvolvimento motor tem como
característica principal a ocorrência de mudanças no comportamento motor ao longo da vida, o mesmo deve ser entendido como um processo dinâmico. Neste caso, mudanças desenvolvimentais devem ser entendidas como sucessivos estados de estabilidade, instabilidade e mudanças de
fases que propiciam ao sistema mudar de um estado atrativo
para outro estado atrativo (Thelen, 1989), que quando
visualizadas dentro de um contexto mais amplo, dariam forma ao curso desenvolvimental.
Mesmo entendendo desenvolvimento motor como um
processo dinâmico, duas questões básicas estão presentes
desde os estudos pioneiros da área: a) qual é a origem dos
movimentos presentes no repertório motor e b) qual é o fator desencadeador de mudanças relacionadas ao desenvolvimento motor. A seguir, algumas considerações são apresentadas que podem sugerir possíveis respostas a estas
duas questões.

Kit Nascimento
A mão natureza, ao longo do processo evolutivo, incumbiu de nos “presentear” com um repertório básico e inicial,
ao nascermos. Na verdade, mesmo antes do nascimento, no
útero materno, vários movimentos já são executados e
vivenciados. Após o nascimento, estas expressões motoras
são ampliadas e amplificadas com o recém nascido sendo
capaz de realizar vários movimentos. Entretanto, os movimentos observados logo após o nascimento são, em sua
maioria, involuntários, espontâneos ou reflexivos. Assim,
vários autores têm denominado este período inicial do processo desenvolvimento de “reflexivo” (Clark, 1994; Pellegrini
& Barela, 1998; Gallahue & Ozmun, 1995; Gabbard, 1996).
Neste caso, movimentos expontâneos são aqueles desencadeados por estímulos do meio ambiente mas sem uma relação direta como aquela observada em um ato reflexo. Os
movimentos reflexivos, por outro lado, são desencadeados
por estímulos específicos, como nos atos reflexos, entretanto, no caso reflexivo, as respostas não são estereotipadas e
podem ser alteradas.
A primeira função destes movimentos reflexivos é a sobrevivência do recém-nascido. A existência deste repertório
de movimentos reflexivos propicia as condições básicas, com
respostas já incluídas no repertório motor do recém-nascido, para facilitar a sua sobrevivência (Clark, 1994). Um exemplo desta situação é o reflexo de sucção, que desencadeia o
ato de sugar, entretanto, logo após as primeiras sucções, o
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ato de sugar é controlado conforme o interesse do recémnascido.
Além de propiciar a sobrevivência inicial, os movimentos reflexivos também têm uma outra função tão importante
quanto a de sobrevivência: este repertório inicial possibilita
o início de um “diálogo” do recém-nascido com o ambiente
(Clark, 1994). Movimentos reflexivos possibilitam ciclos
interativos nos quais permitem ao recém-nascido vivenciar
conseqüências sensórias decorrentes dos atos motores realizados. Assim, o recém-nascido tem a oportunidade de usar
estas informações sensoriais para ampliar e refinar as ações
motoras realizadas. Neste caso, os movimentos reflexivos
não são unidades de estímulo-resposta fixas, mas padrões
comportamentais que podem ser alterados e modificados com
base nas experiências sensório-motoras.
Então, a resposta para a origem dos movimentos no repertório motor seria que o sistema nervoso central fornece
um conjunto de possibilidades que resultaria em padrões
motores organizados, o “kit nascimento,” que seriam
adaptativos às condições ambientais. Mais ainda, estas formas de movimentos básicas formam a base ou fundação para
os movimentos que são adquiridos mais tarde no processo
de desenvolvimento motor.

Princípios da Multicausalidade e
Exploração-Seleção
Contrário à visão maturacional, a visão dinâmica de desenvolvimento motor tem como pressuposto o fato de que o
comportamento motor e, em específico, mudanças
desenvolvimentais podem ser implementadas por vários fatores (Thelen, 1986), denominados de restrições (Newell,
1986). Esta visão multicausal decorre do fato que um ser em
desenvolvimento é um sistema complexo, composto e
influenciável por muitos fatores (Barela, 2001), sejam eles
orgânicos, emocionais, psicológicos, ambientais, etc.
Desta forma, mudanças no comportamento motor são decorrentes de mudanças no conjunto de restrições relacionados à execução de uma determinada ação motora (Clark, 1994).
Neste caso, códigos genéticos perdem o papel de
prescritores da aquisição de novos comportamentos motores, como enfatizado pela visão maturacional. Maturação do
sistema nervoso, neste caso, é visto como um fator (restrição) importante para a manifestação e/ou aquisição de uma
determinada ação motora, mas não o único fator para tal
comportamento aparecer.
Assumindo esta multicausalidade no curso
desenvolvimental, faz-se ainda necessário entender como
estes muitos elementos, que podem contribuir com o desenvolvimento motor, interagem e contribuem para a emergência de novas habilidades motoras. Thelen (1995) sugeriu dois
princípios que permeariam este processo: exploração e seleção.
O princípio de exploração envolve a “descoberta” de
como realizar uma determinada tarefa, identificando a configuração e a relação dos segmentos corporais no contexto
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ambiental necessária para a realização da tarefa. Por exemplo, durante a aquisição do andar independente o bebê necessita buscar a configuração corporal necessária para manter os segmentos alinhados sobre a base de suporte enquanto realiza a passada. O problema é como fazer isto sem
nunca ter realizado antes e a solução está em descobrir o
que é possível fazer. Neste caso, o bebê terá que explorar as
diversas possibilidades de movimentos e selecionar a que
satisfaça os requisitos para a execução da tarefa. Portanto,
este é um processo de explorar o que possamos fazer neste
ambiente em que vivemos (com o corpo que temos) e selecionar aquelas ações mais apropriadas, considerando os objetivos almejamos.
No caso do andar, as primeiras tentativas são caracterizadas por muita dificuldade, inconsistência, quedas, etc. Entretanto, após algumas tentativas frustradas—porém muito
importantes—bebês conseguem coordenar e controlar os
segmentos corporais de forma que o andar passe a ser realizado. Tendo adquirido o relacionamento corporal necessário para a realização do andar independente, agora se faz
necessário refinar a execução desta habilidade, de forma que
a mesma se torne consistente e estável. Portanto, a aquisição de uma habilidade motora ocorre em dois estágios: aquisição da configuração corporal necessária e refinamento das
ações (Thelen, 1995).
A exploração e seleção e, conseqüente, aquisição e refinamento de habilidades motoras dependem de repetições
da tarefa que propiciariam ciclos correspondentes de percepção e ação das conseqüências da ação realizada com
referência ao objetivo da tarefa. Neste caso, o relacionamento entre a ação e as conseqüências sensoriais provenientes desta ação realizada. A Figura 1 apresenta uma representação da visão de interação dos fatores do organismo,
ambiente e tarefa para a ocorrência de uma determinada habilidade motora e do relacionamento entre percepção-ação
para que esta interação entre estes elementos ocorra.

organismo

percepção
coordenação
e controle

ação
ambiente

tarefa

Figura 1. Representação esquemática do conjunto de restrições do organismo, ambiente e tarefa que propicia a emergência do ato motor (adaptado de Newell, 1986) e o ciclo
percepção-ação que permeia o relacionamento e interação
das restrições.
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Assumir a influência de vários fatores no curso
desenvolvimental e que este processo ocorre a partir de exploração da potencialidade do aprendiz no ambiente em que
está inserido, implica que todos os movimentos são aprendidos, mesmo aqueles considerados filogenéticos. Mais ainda, este processo de aprendizagem ocorre através de modulação de vários aspectos do movimento de forma que a nova
tarefa venha a ser realizada a partir de um amplo universo de
possíveis tarefas, norteado pela exploração e seleção. Desta
forma, a participação ativa do ser em desenvolvimento (bebê,
criança, adulto ou idoso) é essencial para o desenrolar deste processo. A motivação é o motor propulsor e a tarefa
constitui a razão para que mudanças ocorram na aquisição e
refinamento de habilidades motoras (Thelen, 1995; 2000).
Tendo em vista esta estreita relação entre o ser em desenvolvimento e o meio no qual ele está inserido, informação sensorial coerente constitui o combustível que
propulsiona mudanças desenvolvimentais conforme bebês
aprendem a agir no meio físico e social em que estão inseridos (Thelen, 1995; Thelen & Smith, 1994). Sendo assim, o
processo dinâmico de exploração e seleção está baseado
fundamentalmente na habilidade do ser em desenvolvimento de gerar comportamentos que fornecem uma ampla variedade de experiências percepto-motoras e, então, este ser
venha a reter àquelas ações que permitam que o mesmo apresente comportamentos funcionais no seu meio (Barela, 2001).

Desenvolvimento Motor: Visão Dinâmica em
Populações Especiais
Uma característica marcante no desenvolvimento motor
de bebês e crianças com necessidades especiais é que a
aquisição dos principais marcos motores ocorre mais tarde
quando comparada com as respectivas aquisições de crianças neurologicamente normais (NN), embora demonstrem a
mesma sequência desenvolvimental. Como exemplo, crianças portadoras de síndrome de Down (SD) adquirem o sentar independente em média aos nove meses (amplitude de 6
a 16 meses) enquanto que crianças NN adquirem o sentar
independente em média aos sete meses (amplitude de 5 a 9
meses). Com relação à aquisição do andar independente,
crianças portadoras de SD adquirem o andar independente
em média aos 19 meses (amplitude de 13 a 48 meses), enquanto que crianças NN andam em média aos 12 meses (amplitude de 9 e 17 meses) (Schwartzman, 1999). Ainda, em
crianças portadoras de Paralisia Cerebral, dependendo do
seu grau de comprometimento, a aquisição do andar independente ocorre por volta dos 24 meses (Sherril, 1998).
Na visão maturacional, esta demora na aquisição dos
marcos motores é atribuída às alterações do sistema nervoso, refletindo na impossibilidade de produzir e controlar ativações musculares apropriadas para a realização dos movimentos. Embora não se possa negar o importante papel do
sistema nervoso no desenvolvimento motor das crianças e
as conseqüências quando este sistema está alterado pela
ocorrência de algum trauma, paralisia ou anomalia, há a ne17
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cessidade de aprofundar o entendimento do processo
desenvolvimental que ocorre em populações especiais.
Neste caso, gostaria de sugerir que os princípios que
norteiam o desenvolvimento de bebês e crianças com necessidades especiais são os mesmos que norteiam o desenvolvimento motor de bebês e crianças NN. Recentemente,
Ulrich, Ulrich, Angulo-Kinzler e Yun (2001) demonstraram
que intervenção apropriada pode antecipar a aquisição do
andar independente em crianças portadoras de SD. Neste
caso, a aquisição do andar independente nestas crianças foi
estimulada através da utilização de um programa de intervenção em esteira motorizada. As crianças que participaram
do programa de intervenção adquiriram o andar independente em média três meses e meio antes daquelas que não
participaram do programa de intervenção. Com base nestes
resultados, a supremacia da maturação do sistema nervoso
e, ainda, o papel da experiência (intervenção), no curso
desenvolvimental, necessitam ser revistos.
Bebês e crianças com necessidades especiais teriam diferentes restrições do organismo, que levariam a um relacionamento diferente entre as demais restrições para a produção de ações motoras. Conseqüentemente, o ciclo percepção-ação também estaria alterado e, portanto, o ser em desenvolvimento apresentaria diferenças nos processos de
explorar as potencialidades de ação motora no ambiente em
que vive e, conseqüentemente, teria conseqüências sensórias também diferentes. Se este for o caso, o papel da atividade física adaptada é crucial para promover e ampliar
esta possibilidade e variedade de experiências perceptomotoras e, então, este ser venha a reter àquelas ações que
permitam que o mesmo apresente comportamentos funcionais no seu meio. Neste caso, atividade física adaptada teria, entre outros, o papel de propiciar oportunidades de experiências percepto-motoras para pessoas com necessidades especiais que os seus pares NN vivenciam “naturalmente.”

Percepção-Ação em Crianças Portadoras de SD
Como mencionado anteriormente, crianças portadoras de
SD demoram um tempo maior para adquirir os principais
marcos motores quando comparadas a crianças NN. A pergunta que surge é se esta demora na aquisição, tendo por
base pressupostos de uma visão dinâmica de desenvolvimento, não poderia estar associada à diferenças no
acoplamento entre informação sensorial e ação motora. Será
que crianças portadoras de SD apresentariam acoplamento
entre informação sensorial e ação motora similar ao observado em crianças NN?
Recentemente, crianças portadoras de SD com níveis diferenciados de experiência no sentar independente foram
submetidas a situação da sala móvel (Polastri, 2002; Polastri
& Barela, 2002; 2005). A utilização da sala móvel possibilita
verificar o relacionamento entre informação sensorial e ação
motora, ou seja, o ciclo percepção-ação. Neste paradigma, a
sala móvel produz uma situação em que a manipulação da
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informação visual, através da movimentação das paredes da
mesma, provoca percepção ilusória de movimentação corporal nestas crianças, que, conseqüentemente, levaria à oscilação corporal correspondente.
Quando expostas à situação experimental da sala móvel,
crianças portadoras de SD acoplaram à informação visual,
demonstrando oscilações corporais correspondentes ao
movimento da sala. A Figura 2 apresenta exemplos desta
influência da movimentação da sala móvel na oscilação corporal de uma criança novata, na freqüência de 0,2 e 0,5 Hz
(Figuras 2a e 2b), ao longo de uma tentativa. Verifica-se que
as características da oscilação corporal dessa criança foram
influenciadas pelo movimento da sala, apresentando padrões
diferenciados nas duas freqüências de movimento da mesma (0,2 e 0,5 Hz).
Embora o estímulo visual tenha influenciado a oscilação
corporal de ambos os grupos, esses resultados indicaram
que a natureza do acoplamento entre informação sensorial e
ação motora foi diferente de acordo com a experiência no
sentar apresentada pelos dois grupos. Com mais experiência na posição sentada, o acoplamento entre informação visual e oscilação corporal foi mais forte (Polastri & Barela,
2005).
Com base nestes resultados verificou-se que experiência,
em realizar uma determinada ação motora, interfere no
acoplamento entre informação sensorial e atividade motora
em crianças portadoras de SD. Neste caso, mais experiência
no sentar independente refletiu em um acoplamento mais
forte entre informação visual e oscilação corporal nestas
crianças, enquanto que, menos experiência nesta posição
levou a um acoplamento mais fraco.
De forma geral, Polastri e Barela (2005) sugeriram que
crianças portadoras de SD apresentam acoplamento sensório-motor, mesmo a partir dos primeiros anos de vida. Ainda,
quando comparados aos resultados observados em outros
estudos (Barela et al., 2000; Barela, Freitas Júnior et al., 2001)
crianças portadoras de SD apresentam um acoplamento similar ao observado em populações NN. Contudo, este
acoplamento entre informação sensorial e ação motora em
crianças portadoras de SD mostrou-se diferente frente às
diferentes experiências que estas crianças haviam tido na
posição sentada. Então, prática parece ser um fator
determinante para a aquisição e refinamento de um
acoplamento coerente e estável entre informação sensorial
e ação motora também em crianças portadoras de SD.
Polastri (2002) também verificou quais seriam os efeitos
da prática sobre o acoplamento entre informação sensorial e
ação motora em crianças portadoras de SD. Neste caso, crianças portadoras de SD foram submetidas à situação experimental da sala móvel em sessões realizadas em sete dias
consecutivos. Os resultados indicaram que mesmo depois
de submetidas à estimulação prolongada ao estímulo visual,
as oscilações corporais das crianças portadoras de SD, novatas e experientes no sentar independente, foram induzidas
pelo movimento da sala. Resultados similares foram observados em bebês NN de sete meses de idade submetidos às
sessões de prática na sala móvel (Barela, Freitas Júnior et
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Figura 2. Exemplos da movimentação da sala e oscilação corporal de uma criança portadora de SD, na direção ântero-posterior,
ao longo de uma tentativa, quando a sala foi movimentada na freqüência de 0,2 Hz e 0,5 Hz. Nota: A linha clara corresponde
ao movimento da sala e linha escura à oscilação corporal.

indicaram que crianças portadoras de SD experientes no sentar independente apresentaram um enfraquecimento no
acoplamento entre informação visual e oscilação corporal,
enquanto que as crianças novatas apresentaram um fortalecimento deste relacionamento. É importante apontar que o
comportamento observado nos resultados das crianças experientes deste estudo foi similar àquele verificado para os
bebês NN de sete meses de idade do estudo de Barela, Freitas
Júnior et al. (2001), que tinham experiência na posição sentada de até 1,5 meses.
Uma possível explicação para o enfraquecimento entre
informação visual e oscilação corporal, após um período de
prática, seria que a sala móvel provoca uma situação ilusória e conflitante que as crianças conseguiram identificar. Na
situação da sala móvel, o estímulo visual fornece a informação errônea de oscilação corporal, desencadeando oscilação corporal acompanhando o movimento da sala. Com a
exposição contínua a esta situação, pode ter ocorrido que
as crianças portadoras de SD experientes no sentar independente, com base em outras informações sensoriais, conseguiram discriminar a incoerência da informação visual produzida por esta situação ilusória. Esta discriminação pode
ter ocorrido, pois estas crianças já tinham um mapeamento
sensório-motor coerente e, assim, puderam discriminar corretamente a informação ilusória provocada pela sala móvel.
Contrariamente, no caso das crianças novatas, elas ainRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento pp. 15-21

da estavam explorando e buscando um relacionamento mais
coerente e estável entre as informações sensoriais e as oscilações do tronco. Desta forma, quando expostas à situação
da sala móvel, essas crianças não conseguiram resolver o
conflito entre as informações sensoriais e discriminar as informações relevantes para a manutenção da posição sentada. Ainda, a prática nesta situação promoveu um fortalecimento no acoplamento, mesmo que incorreto, entre as informações visuais e suas oscilações corporais.
Com base nestes resultados, pode-se salientar dois aspectos importantes. Primeiro, a experiência tem papel crucial
no desenvolvimento do acoplamento entre informação sensorial e ação motora em crianças portadoras de SD. Neste
caso, experiência constitui uma possibilidade única na busca de novos mapeamentos sensório-motores através da identificação de acoplamentos coerentes entre informação sensorial relevante e ação motora, conseqüentemente, aquisição de novos comportamentos motores. Segundo, experiência é fundamental para o refinamento dos comportamentos
motores já adquiridos. Neste caso, experiência possibilita o
fortalecimento do acoplamento entre informação sensorial
relevante e a ação motora, tornando este acoplamento mais
estável.
Sendo o acoplamento entre informação sensorial e ação
motora de crianças portadoras de SD similar ao de populações NN, qual seria a causa para as diferenças
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desenvolvimentais? Uma possível causa poderia estar relacionada às dificuldades dessas crianças em explorar o ambiente e selecionar configurações funcionais para interagir com
o mesmo. Desta forma, as crianças portadoras de SD necessitariam de um tempo maior para o mapeamento sensó-riomotor decorrente dos processos de exploração e seleção.
Pensando de forma mais generalizada, a maioria das populações especiais apresenta um repertório motor reduzido,
caracterizado por comportamentos estereotipados e rígidos
(Sherril, 1998; Schwartzman, 1999). Estas diferenças poderiam dificultar que estes bebês e crianças interagissem com o
meio ambiente. Sendo assim, a possibilidade destes bebês e
crianças em explorar seus movimentos no ambiente estaria
reduzida e não teriam as mesmas oportunidades em alcançar
um relacionamento coerente e estável entre informação sensorial e a ação motora frente às demandas do ambiente. Mais
ainda, estes bebês e crianças não conseguiriam avançar no
curso desenvolvimental com a mesma velocidade, pois o
processo de seleção de novos comportamentos motores
estaria também sendo influenciado.
Nesta visão, intervenção assume um papel importante e
passa a ser um instrumento valioso para minimizar estas dificuldades. Intervenção preencheria a lacuna deixada pela
falta de exploração dos movimentos que populações especiais apresentam. Intervenção deveria, assim, ser direcionada
para promover a experiência e prática dos movimentos a serem incorporados no repertório motor, pois através de ciclos
repetitivos promoveria o mapeamento sensório-motor inerente à realização da ação motora a ser adquirida. Neste sentido, pais e profissionais devem, o mais precocemente possível, estimular e intervir, continuamente, no desenvolvimento motor desses bebês e crianças. Esta estimulação e intervenção potencialmente minimizariam as dificuldades encontradas por essas populações, levando, desta forma, a aquisição de novos comportamentos motores, a fim de auxiliar
no pleno desenvolvimento destes indivíduos.
Finalmente, crianças com necessidades especiais deveriam ser expostas a um ambiente rico em possibilidades de
movimentos, em que esses bebês e crianças possam, pelo
maior tempo possível, explorar novas possibilidades frente
a um conjunto variado de tarefas. Contudo, como eles podem estar tendo dificuldades em explorar o ambiente, o papel de pais e profissionais, além de proporcionar este ambiente, deve ser o de auxiliar nesta exploração e seleção dos
movimentos, tanto no sentido de encorajar e motivar esses
bebês e crianças, mostrando o significado e a importância
de se realizar movimentos (por ex., de ficar em pé e andar ao
invés de somente engatinhar para alcançar um brinquedo)
quanto o de oferecer recursos que minimizem as restrições
para o aparecimento dos marcos motores (por ex., esteiras
motorizadas). Conseqüentemente, pais e profissionais estariam ajudando esses bebês e crianças a discriminar as informações relevantes para a realização dos movimentos, frente
às demandas do ambiente e da tarefa e, desta forma, a “encontrar” um acoplamento coerente e estável entre as informações sensoriais e suas ações motoras.
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Reabilitação Cardiovascular
Ivani Credidio Trombetta
InCor, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Introdução

A. Unidade InCor

Investigações epidemiológicas sugerem que a atividade física regular está associada a menor freqüência de eventos
cardiovasculares do que a observada em indivíduos sedentários. Mudanças nos hábitos de vida tem sido muito aconselhadas nos últimos anos como uma conduta efetiva para
melhorar a qualidade de vida e, neste sentido, os exercícios
físicos freqüentes são parte integrante de qualquer lista de
recomendações. Através do exercício físico pacientes cardíacos passam a ter capacidade funcional semelhante a de
uma pessoa sadia da mesma idade. Até mesmo sintomas e
sinais como alterações eletrocardiográficas podem melhorar
ou até normalizar. Isto ocorre pela resposta de ajustamentos
fisiológicos que reduzem o trabalho cardíaco para a mesma
sobrecarga de esforço. A redução na freqüência cardíaca e
na pressão arterial e a melhora na contratilidade miocárdica
diminuem o trabalho do coração, retardando, assim, o
surgimento da dor anginosa.
O termo reabilitação cardíaca é definido como o processo pelo qual o paciente busca retornar a níveis bons do
ponto de vista físico, mental e social.
Os programas de reabilitação têm um enfoque
multidisciplinar, no qual deve haver uma equipe de apoio
para o controle dos fatores de risco associados à doença
arterial coronariana. No entanto, o exercício físico é considerado a parte fundamental.
Nos últimos anos os programas de reabilitação cardíaca
foram amplamente aceitos e indicados pelos médicos
cardiologistas como uma modalidade terapêutica de grande
importância.
Para atender a comunidade paulistana, a Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício do InCor
tem se empenhado em contemplar as diversas camadas sociais, oferendo programas supervisionados e não supervisionados e, assim, abranger um grande número de pessoas.
A Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia
do Exercício é uma Unidade do Serviço de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular do Instituto do Coração. Esta Unidade dedica-se à assistência, ensino e pesquisa, promovendo ações de atendimento à sociedade, fundamentado em
conhecimento científico, de técnicas e tecnologias em sua
especialidade.
No âmbito da assistência, é oferecida uma variedade de
serviços tanto na Unidade InCor, quanto nas Unidades Apoiadas: USP, Homs, General Motor e CONFIPA (programas
nos parques), cujas descrições serão apresentadas a seguir.

‘Na unidade InCor são oferecidos a Avaliação
Cardiopulmonar em esforço (Ergoespirometria), o atendimento ambulatorial no Ambulatório de Cardiologia do Exercício
e o Programa de Reabilitação Cardiovascular e Condicionamento Físico - Fase II.
A Avaliação Cardiopulmonar em Esforço é um importante exame para avaliação do sistema cardiovascular em esforço e capacidade física.
O Ambulatório de Cardiologia do Exercício atende atletas, preventivos e cardiopatas, e oferece exame clínico inicial, avaliação cardiopulmonar em esforço, avaliação da
composição corporal, avaliação e orientação nutricional, avaliação e orientação psicológica e prescrição e orientação de
exercício físico.
O Programa de Reabilitação Cardiovascular e Condicionamento Físico – Fase II, é o programa de condicionamento
físico iniciado na fase precoce, isto é, pós-alta hospitalar,
realizado por um período de aproximadamente 3 meses. Participam deste programa pacientes submetidos à
revascularização miocárdica ou acometidos por evento
coronariano agudo, sem complicações clínicas no período
pós-operatório ou pós-evento coronariano e sem contra-indicações para condicionamento físico, conforme indicação
do médico responsável pelo paciente.
Ele é importante à medida que representa um estímulo ao
paciente para aderir ao controle clínico dos fatores de risco
e modificar mais eficientemente o seu estilo de vida e comportamento psicológico, reduzindo, portanto, a reincidência
de eventos a médio prazo.

B. Unidades Fitness
A Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do
Exercício do Instituto do Coração, em parceria com a Fundação
Zerbini, criou em 1989 o Programa de Prevenção Primária e Secundária de Doença Cardiovascular na Escola de Educação Física da USP. Mais recentemente, em 2001, abriu uma segunda
unidade em parceria com o Club Homs, com sede na Avenida
Paulista. Tem como objetivo a prevenção primária e secundária
doença cardiovascular, através da identificação e controle dos
fatores de risco cardíaco, incentivando a adoção de alternativas
para mudanças no estilo de vida. O programa é desenvolvido
por uma equipe multiprofissional composta por cardiologista,
professor de educação física, nutricionista e psicólogo.
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C. General Motors (GM)
A Unidade é responsável por um Programa de Avaliação
Cardiológica e Condicionamento Físico na sede da General
Motors do Brasil, em São Caetano e São José dos Campos,
nos últimos 17 anos. Nestas Unidades são realizados testes
ergométricos e programação e orientação de condicionamento físico especializado para os funcionários / diretores da
General Motors.

D. Condicionamento Físico no
Parque - Confipa
Visando o fácil acesso da população às informações sobre exercício físico e saúde, desde junho de 1998 a Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo (Prodam), em colaboração com o Instituto do Coração
(InCor/HCFMUSP), iniciou um programa pioneiro de orientação informatizada do exercício físico no Parque Ibirapuera
(Projeto “Saúde no Parque”- hoje “Confipa”).
Em 2001 esta parceria estendeu-se à prefeitura, através
das secretarias de Esportes, da Saúde, de Governo e a do
Meio Ambiente, com o objetivo de viabilizar o programa para
um número maior de pessoas e parques. Profissionais de
Educação Física estão diariamente no quiosque localizado
no Parque do Ibirapuera e do Carmo para proporcionarem
prescrição, orientação e acompanhamento individual do exercício físico. Para isso são usados também recursos da
informática (internet).O InCor, através da Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício, fornece a
supervisão e a atividade profissional de uma equipe
multidisciplinar (Cardiologia, Nutrição e Psicologia) para o
desenvolvimento adequado do Programa. O suporte médico
é dado pelos Postos de Saúde, onde os usuários do Programa que não possuem convênio médico são encaminhados
para avaliação médica e acompanhamento das doenças crônicas degenerativas. Um outro suporte importante ao programa é o do Ambulatório de Reumatologia e do Hospital
das Clínicas, dando atendimento e acompanhamento aos
usuários que apresentam lesões ósseas e/ou músculo
esqueléticas.

Efeitos do Condicionamento Físico
Na continuada investigação do efeito do exercício físico
na qualidade vida, estudamos, em nosso Programa Condicionamento Físico Aplicado à Prevenção Primária e Secundária de Doença Cardiovascular, a influência do exercício físico regular, realizado por um período de 6 meses nos níveis
de qualidade de vida de 26 participantes deste programa,
através de um inventário de qualidade de vida. Verificamos
que o programa de condicionamento físico melhorou a qualidade de vida na esfera da saúde e diminuiu os sintomas de
stress.
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Nas décadas de 80 e 90, cresceram as evidências de que
o exercício físico pode alterar sobremaneira o perfil lipídico.
De fato, nós observamos que um período de 3 a 6 meses de
condicionamento físico, com freqüência de 3 vezes por semana, numa intensidade de 50 a 60% do consumo máximo de
oxigênio, os níveis de triglicérides diminuíram significativamente, enquanto os níveis de HDL-colesterol aumentaram
significativamente.
Um outro aspecto que merece destaque está relacionado
ao efeito do exercício físico nas subclasses das lipoproteínas,
o que, recentemente, tem sido considerado até mais importante que o seu efeito nas dosagens rotineiras do colesterol
total. Por exemplo, o treinamento físico reduziu expressivamente as subclasses de LDL small (SƒO-7), sem alterar as
subclasses de LDL large (Sƒ7-12). Outra observação de interesse diz respeito ao fato de corredores apresentarem maiores concentrações de apolipoproteina (apo) A-I que indivíduos sedentários. O exercício físico também pode modificar
a hiperlipidemia pós-prandial, sendo que isto é um fator de
risco para aterosclerose em múltiplos leitos vasculares. Neste
caso, o exercício físico atua aumentando a atividade da lipase
lipoproteica no plasma, diminuindo os níveis de triglicérides
pós-prandial e elevando as concentrações de HDLcolesterol.

Prática de Exercícios Físicos
Antes de iniciar um programa de exercícios físicos é recomendável que as pessoas se submetam a uma avaliação
cardiológica em esforço, principalmente, aquelas que apresentam fatores de risco de doenças cardiovasculares ou que
tenham mais que 35 anos. Esta avaliação permitirá uma análise efetiva do funcionamento do sistema cardiovascular
durante exercício e, conseqüentemente, a detecção de possíveis alterações, bem como a avaliação da capacidade máxima de esforço do examinado.
Após a avaliação cardiológica em esforço, é preciso programar os exercícios físicos. Neste caso, deve-se levar em
consideração a intensidade, a duração e a freqüência desse
exercício físico. Em nossa experiência, o exercício físico deve
ser realizado numa intensidade que varie do limiar anaeróbio
até 10% abaixo do ponto de compensação respiratória, com
duração entre 30 e 45 minutos e freqüência de 3 a 5 vezes por
semana.
A intensidade do exercício físico baseada em parâmetros
metabólicos, tais como, o limiar anaeróbio e o ponto de compensação respiratória só é possível se o participante realizar
um teste ergoespirométrico, o que, apesar de ser o ideal,
nem sempre é possível. Quando não for possível realizar um
teste ergoespirométrico, a intensidade de exercício físico
pode ser determinada pela diferença entre a freqüência cardíaca máxima, obtida durante um teste de esforço ou estimada a partir da idade do participante, e a freqüência cardíaca
basal. Esta diferença corrigida por 0.5 ou 0.6 e acrescida da
freqüência cardíaca basal determinará uma intensidade de
exercício de 50 ou 60% da freqüência cardíaca de reserva,
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conforme mostrado na seguinte fórmula:
FCR = [(FC max - FC basal) x 0.5 ou 0.6] + FC basal;
onde FCR = freqüência cardíaca de reserva; FC max = freqüência cardíaca máxima obtida no teste de esforço, ou calculada
como sendo 220 menos a idade em anos; FC basal = freqüência
cardíaca basal, medida durante um minuto, pela palpação do
pulso radial, pela manhã, ao acordar, e 0.5 ou 0.6 a intensidade
de exercício físico.
A caminhada, a corrida, o ciclismo ou a natação são os tipos
de exercício físico cíclicos recomendados na redução dos fatores de risco cardiovascular. Comprovadamente, esses são os
exercícios que mais beneficiam os indivíduos obesos,
dislipêmicos e hipertensos.
Em conclusão, o exercício físico regular passa a ser, hoje,
parte integrante de um programa de qualidade de vida. No entanto, antes de aderir a um programa de exercícios é preciso que
se tomem os cuidados necessários para que este programa atinja os resultados esperados.
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Inclusão e Acessibilidade: Contribuições da
Educação Física Adaptada
Edison Duarte
Faculdade de Educação Física, Unicamp

Resumo—O objetivo deste estudo foi mostrar a importância da acessibilidade no processo de inclusão e a contribuição da educação física nesse binômio. Consideramos os documentos da Organização das Nações Unidas
(ONU), e do Ministério da Educação (MEC) sobre a inclusão e a importância da escola nesse processo. Observamos que a acessibilidade e a inclusão dependem de redes sociais e que há forte interesse econômico na inclusão em
países como o Brasil. Entendemos que a educação física pode facilitar a sentimento de se estar incluído. A
criatividade associada com a prática reflexiva são necessárias ao professor.
Palavras-chaves: inclusão, acessibilidade, educação física adaptada.

Abstract“Inclusion and Accessibility: Contributions of Adapted Physical Education.” The purpose of this
study was to show how accessibility is important to the inclusion process and how physical education contributes
to the process. We discussed this process with respect to the guidelines of the United Nations and to the laws of
the Brazilian Ministry of Education. We also discussed how the school system influences the inclusion process. In
countries like Brazil, accessibility and inclusion are issues advocated by social organizations and they are strongly
limited by economic interests. We found that physical education helps students feel included. Conscientious
practice and creativity are important strategies for teachers to use in order to implement inclusion.
Keywords: inclusion, accessibility, adapted physical education.

Introdução
Segundo Block (1992) a inclusão social é “o
processo pelo qual pessoas com qualquer tipo
de necessidade especial se preparam para
assumir papéis na sociedade e, simultaneamente, a sociedade se adapta para atender as
necessidades de todas as pessoas.”
O termo inclusão ganhou destaque na última década e se constitui em palavra de ordem para a luta social dos considerados
“excluídos,” quer sejam pela etnia, pelo gênero, pela deficiência
ou outros atributos. O desvio dos padrões impostos pela estrutura econômica e social , assim como a exclusão “velada,” fazem do tema em pauta um desafio para educadores e pesquisadores. O ideal de se ter uma sociedade igualitária, onde as diferenças, a diversidade, a cooperação, a qualidade de vida por
toda a vida e o direito de pertencer estejam sempre presentes é
antagônico à ordem econômica colocada pelo capitalismo, onde
predominam a competição e a lógica de mercado. No entanto os
esforços dos organismos internacionais para que a inclusão
possa ocorrer ficam evidentes em documentos das Nações Unidas: “The Salamanca statement and framework for action on

special needs education” (1994), “Monitoring of international
plants of programmes of action”(1995), entre outros; assim como
em nosso país, na própria Constituição (Art. 208, inciso III) ao
se referir ao atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências, “preferencialmente na rede regular de
ensino,” e também em documentos do Ministério da Educação
e da Secretaria de Educação Especial como: “Política Nacional
de Educação Especial.” (Brasil-1995); ”O processo de integração
escolar dos alunos portadores de necessidades especiais no
sistema educacional brasileiro.” (Brasil-1995a); “Subsídios para
organização e funcionamento de serviços de educação especial: área de deficiência mental.” (1995b); entre outros.
A própria a LDB (Brasil-1996) reconhece a importância deste
aspecto como pré-requisito para a inclusão ao estabelecer, em
seu artigo 59, que: “Os sistemas de ensino assegurarão aos
educandos com necessidades especiais:”
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
Num primeiro momento podemos julgar que a intenção da
Inclusão por governantes é grande e que há um esforço para
que o processo tenha sucesso, pois a justiça social estará na
gênese da convivência.
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A lógica, no entanto, passa por questões de fundo, e poderíamos levantar pelo menos uma: se o objetivo do governo é a
inclusão, por que uma Secretaria de Educação Especial ainda se
encontra na estrutura do Ministério da Educação? A mudança
deverá ser gradual e por isso essa estrutura ainda permanece?
Cremos que ela será necessária por um bom tempo.
As questões relativas à inclusão podem ser discutidas em
várias instâncias e com várias considerações: econômica, política, educacional, entre outras. Como o objeto da presente discussão diz respeito à educação física, centraremos nossa discussão na educação.
Ao centrarmos nossa questão na escola observamos, no
modelo atual, o produto final como foco, ou seja, o resultado da
avaliação determina a progressão e o sucesso do aluno. O processo de aprendizagem e a evolução desse processo (e não no
produto) não é valorizada. No modelo inclusivo,o processo, a
atenção no aluno e as alterações de sistemas de avaliação, que
deve ser contínua, são fundamentais para se ter uma escola
para todos. As práticas educativas devem ser constantemente
atualizadas, e o profundo conhecimento do ser humano se faz
necessário a quem trabalha com o ser humano. O que observamos, em nossa prática, ao ministrarmos cursos na área, para
profissionais da educação, é que a maioria dos professores não
conhecem em profundidade as particularidades de crescimento
e desenvolvimento da criança e do púbere “normais.” Isto posto, fica difícil conversar sobre diferenças no processo de crescimento e desenvolvimento de crianças com deficiências. Observamos também, a fragilidade no processo de reflexão sobre o
ato educacional. Encontramos aí um primeiro obstáculo: a formação do professor que, ao nosso ver, salvo exceções, não
apresenta boa qualidade.A formação profissional centrada
nadiversidade e diferença humana, e não na igualdade trará nova
perspectiva educacional. Uma formação consistente, em vários
aspectos, dará base para uma reflexão sobre a prática educativa.
A prática reflexiva deverá estar presente durante todo o trabalho e isso, segundo Pérez Gómes (1992), vem do desejo de superar a relação linear e mecânica entre a racionalidade técnica e a
prática em sala de aula. Essa premissa é fundamental a quem
trabalha com ensino, pois o educador deve ser um profissional
reflexivo, como bem salienta Perrenoud (1999).
Ao considerarmos a formação em educação física, dentro
desse contexto, somente após a reforma curricular em 1990, a
maioria dos cursos introduziu em seus programas conteúdos
relacionados às pessoas com deficiências. Foi um primeiro passo, embora o conteúdo ministrado em praticamente todos os
cursos considere, na maioria das vezes, a categorização das
deficiências. Essa abordagem, do ponto de vista educacional, é
contrária ao que preconiza a inclusão. Enfim, estamos diante de
um momento histórico interessante: a categorização que sempre esteve presente na Educação Física e o “novo” paradigma
da inclusão, que não se quer categorial.

Sobre Inclusão, Acessibilidade e Redes Sociais
Devemos ter claro que inclusão, antes de mais nada, se trata
de um sentimento ou talvez uma percepção pessoal e
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intransferível, difícil de ser mensurada. As pessoas se sentem
incluídas ou não. O sentimento de estar incluído, embora possa
ser freqüente, não ocorre todo tempo em todas as situações de
vida. Muitas vezes nos sentimos excluídos. No entanto, a maioria das pessoas, têm recursos emocionais para entender a situação. Mesmo assim são situações desagradáveis que geram,
em maior ou menor grau, certa frustração. Em nosso país, devido a desigualdade social significativa, a situação de pobreza se
coloca como fator, predominante, de exclusão social. Pertencer
a uma classe social desfavorecida significa, quase sempre, não
ter o direito primário à escolha. O assistencialismo passa a ser
visto então como benefício de governo e não como direito do
cidadão.
Nesse sentido, a diferença entre estar excluído ou não,
passa pelo direito à “garantia de acesso a ...”
As “garantias de acesso a ...” poderão facilitar o desenvolvimento de se estar efetivamente se sentindo incluído. Por
outro lado, constrói-se socialmente a inclusão e a exclusão.
Não são fenômenos isolados. Eles se encontram no contexto particular de cada cultura.
Isso posto, podemos considerar Oliveira (2003) que coloca em seu trabalho o viés econômico que está por trás de
todo movimento inclusivo, principalmente nos países considerados periféricos, como o Brasil. Segundo a autora, orientações do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e de outros organismos financeiros internacionais são
explícitas em apontar as vantagens econômicas, por exemplo, de serem colocadas todas as crianças na rede regular de
ensino. Deduz-se que o gasto com o ensino especial é
minimizado, gerando economia no sistema educacional. Dessa forma, houve uma “corrida” dos países periféricos na
promulgação de leis e decretos para garantir a inclusão em
todos os níveis. É a inclusão por decreto, e não por transformação social. Inclusão essa que as minorias ao longo do
tempo, sempre reinvidicaram das mais variadas formas. Por
um lado, os decretos e leis impõem obrigações aos governos e à sociedade como um todo, que favorece a
conscientização, pelo tecido social, sobre os direitos dos
“excluídos.” Por outro, em nosso país, não há ainda uma
rede de apoio para atender, de forma adequada, as necessidades de todos. Devemos considerar que a inclusão supõe
uma rede de suporte em várias áreas: saúde, educação, assistência social, justiça, transporte, entre outras, e não se
restringe a questões no campo da educação, como
freqüentemente é colocada. No entanto, para que o processo de inclusão aconteça é necessário que as redes sociais
estejam preparadas (escolas, unidades básicas de saúde,
centros comunitários, entre outros). Não podemos pensar
nesse processo ocorrendo somente na escola, como é muito
pesquisado e, em particular em nossa área pela educação
física. Ele é maior. Envolve uma rede, que deverá dar suporte
às demandas dessa população.
As redes de atenção são necessárias para estruturar a base
para as ações inclusivas. Carvalho e cols. (1998) relacionam as
“Ações de atenção à pessoa com deficiência,” a saber: prevenção; estimulação precoce; habilitação; reabilitação; formação
profissional; acesso ao mercado de trabalho e a programas de
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geração de rendas; residência-lares; abrigos de proteção; atendimento à pessoa com deficiência no próprio domicílio, e serviços de informação e aconselhamento.
É necessário também o amplo acesso aos bens e equipamentos sociais para que a inclusão possa ocorrer. A acessibilidade portanto é básica para o processo. Acesso à comunicação, ao transporte, a educação, ao trabalho, ao lazer, entre outros. Eles fazem parte da vida de qualquer cidadão, e devem
também fazer parte das “populações excluídas.” A acessibilidade, em todas as suas dimensões, é pressuposto básico de qualquer ação que se queira inclusiva. O binômio “AcessibilidadeInclusão” é inseparável. Então: “garantir o acesso a...” é básico
para o profissional que trabalha em educação. Garantir o acesso
ao aprendizado através de estratégias de ensino e de conteúdos adequados ao nível cognitivo da população considerada.
Garantir o acesso às práticas de atividades físicas, de esporte,
de lazer através de políticas públicas é fundamental para o processo inclusivo.

Contribuições da Educação Física para o
Sentimento de Estar Incluído
Estar incluído, do nosso ponto de vista, significa ter acesso
aos bens sociais, ser aceito e ter participação social efetiva.
Nesse sentido, a educação física, através de seus conteúdos:
jogos, dança, ginástica, esporte e lutas pode ser um “instrumento” eficaz nesse processo. A educação física pode contribuir em várias fases da vida de alunos com deficiência: no processo de reabilitação; no “pós-reabilitação”; na transição para
a vida adulta; no desenvolvimento da autonomia e da independência, entre outros.
Embora o trabalho com educação física não deva ser categorial
para que realmente a inclusão possa ocorrer, o conhecimento
das particularidades de cada deficiência é necessário para se
estruturar um programa e também para entender as dificuldades
que são inerentes a cada tipo de deficiência. Nesse sentido,
vários aspectos devem ser considerados ao se estruturar um
programa onde estejam presentes alunos com diferentes deficiências, como: adaptação de material pedagógico; aplicação de
metodologia que contemple todos os alunos (níveis de dificuldades deverão ser considerados); avaliação permanente como
mecanismo de feed back para as adequações de cada aula. Nesse contexto é desejável que o professor ao estruturar suas aulas
considere o desempenho da turma, portanto deve estar atento
aos eventos que ocorrem durante as aulas.
Ao se trabalhar com alunos com deficiência, vários objetivos podem estar incluídos na programação da disciplina. Alguns exemplos podem ser dados: a) as atividades em educação
física, realizadas com alunos deficientes mentais adolescentes,
preparando-os para o mercado de trabalho, onde são priorizados:
cooperação, habilidades motoras específicas, concentração,
regras, entre outros; b) atividades em cadeiras de rodas com
deficientes físicos visando sua independência; c) trabalho de
orientação espacial com deficientes visuais através de atividades físicas, objetivando sua locomoção independente.
Sem dúvida, poderíamos dar numerosos exemplos, mas o
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fundamental é garantir o acesso à prática da atividade física
através de estratégias de ensino específicas. Essas estratégias
exigem maior criatividade do professor. A educação física poderá ser o elemento indutor do sentimento ou da percepção de se
estar incluído, já que, como falamos no decorrer desse texto, é
algo individual. Para isso, algumas situações podem desencadear esse sentimento. A vivência do ganhar e perder, o sentimento de pertencer a um grupo/time, a descoberta de possibilidades motoras, a vivência da autonomia durante o jogo, da
cooperação, da independência (na piscina, por exemplo), entre
outros, são elementos que podem contribuir para o sentimento
de estar incluído e de não ser tão “diferente” dos demais.
Para isso, o compromisso e a reflexão sobre o processo de
ensino devem ser uma constante. Essa postura, a maioria dos
professores não tem e ela, é necessária para garantir a participação de todos os alunos. Talvez, a presença do aluno com deficiência na escola regular, faça com que os professores de educação física repensem suas práticas pedagógicas e se tornem
mais criativos. Talvez contribua também para o resgate da atitude reflexiva sobre o processo de ensinar, esquecida por muitos
professores.

Conclusão
Ingênuo pensar que a instituição “escola” dará conta da
inclusão e que as melhorias de formação profissional, de
estratégias de ensino e de conteúdos diferenciados mudarão de vez a cultura da exclusão. Ela (escola) é fundamental
no processo, mas as ações para a inclusão deverão ocorrer
de forma sistêmica, porque a teia da sociedade é plural, não
se resume a escola. A discriminação, o preconceito e a exclusão são inerentes, ainda, ao ser humano, e dessa forma
há muito que evoluir. Talvez, possamos melhorar a escola
quando a formação do profissional da educação considerar
efetivamente as diversidades culturais e de ambiente; as diferenças e as desigualdades dos nossos alunos e uma prática
educativa reflexiva, priorizando o processo e não o produto.
Gostaria de concluir lembrando o professor doutor José
Luiz Rodrigues que em seu trabalho, já na década de 1980,
colocava como premissa uma “Educação Física ao Alcance
de Todos.” Quando essa premissa se viabilizar, não será
mais necessário escrever sobre acessibilidade e inclusão em
educação física.
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Resumo—Inclusão e acessibilidade são temas presentes atualmente. Objetivando ampliar essa discussão, pretende-se expor algumas diferenças conceituais entre os termos acesso e acessibilidade; apresentar os resultados de
um estudo sobre acessibilidade no Campus da Unesp de Marília; apresentar um protocolo para avaliar a acessibilidade em escolas do ensino fundamental. Os termos acesso e acessibilidade têm sido interpretados como condições para que a inclusão social ocorra. Porém, o que garante a acessibilidade são as condições presentes nas
estruturas física e administrativa das instituições. Em um estudo sobre acessibilidade desenvolvido na Unesp de
Marília, foram entrevistados alunos com deficiência. Uma avaliação, por meio de planilha, indicou os problemas da
estrutura física. Frente aos dados, iniciaram-se algumas modificações nas estruturas física e social do campus, que
culminou em melhorias da acessibilidade. Em estudo sobre acessibilidade física em escolas do ensino fundamental,
foi desenvolvido um protocolo para avaliar as condições de acessibilidade. Foi possível mapear e quantificar as
áreas escolares que necessitariam de mudanças para melhorar a acessibilidade.
Palavras-chaves: inclusão, acessibilidade, avaliação.

Abstract“Inclusion and Accessibility.” Today inclusion and accessibility are controversial subjects. Aiming to
extend this discussion my intention is 1. to discuss some of the conceptual differences between the terms “access”
and “accessibility;” 2. to present the results of a study about accessibility at Unesp, Marília campus; 3. to present
a protocol to assess accessibility in elementary schools. The terms access and accessibility have been interpreted
as the criteria indicating how social inclusion occurs. However, accessibility can materialize only if several conditions
in the physical and administrative structures of institutions are satisfied. In a study on accessibility developed at
Unesp, Marília, students with disabilities were interviewed. The results pointed out problems in the campus´
physical structure. According to the data, some adaptations in the physical and social structures of the campus
were initiated, and they improved accessibility. In another study about physical accessibility in elementary schools,
a protocol was designed to evaluate accessibility conditions. School areas that would need changes to improve
accessibility were mapped and quantified.
Keywords: inclusion, accessibility, assessment.

Introdução
O presente trabalho tem como objetivos: 1) expor algumas
diferenças conceituais entre os termos acessibilidade e acesso; 2) apresentar e discutir os resultados de um estudo sobre acessibilidade realizado no Campus da Unesp de Marília
(Manzini, et al. 2003); e 3) apresentar a metodologia utilizada
para o desenvolvimento de um protocolo para avaliar a acessibilidade em escolas do ensino fundamental desenvolvido
por Audi (2004).

Os Conceitos de Acessibilidade e Acesso
Uma primeira leitura da palavra acessibilidade faz lembrar de
outra: acesso. Mas acesso a que? Acesso a um maior salário?
Acesso a um cargo mais elevado? Uma segunda leitura, mais
atenta, faz refletir que acesso significa sair de uma determinada

situação ou local para uma outra situação ou local diferente
do anterior, quer dizer, acesso significa chegar a um lugar ou a
uma situação diferente da anterior.
O termo acesso tem sido muito utilizado atualmente. Na área
da educação, fala-se sobre o acesso ao currículo; na de saúde,
pode-se observar a questão do acesso a medicamentos; em
termos de participação social, pode-se visualizar o assunto acesso ao trabalho. Esses conceitos estão, de certa forma, relacionados, mas suas essências são diferentes.
Uma das interpretações que distingue acesso de acessibilidade é que o primeiro termo parece refletir um desejo de mudança e a busca a algum objetivo. Acesso parece significar o processo para atingir algo. O termo acesso significa a necessidade
de luta para alcançar um objetivo. Parece estar também relacionado à questão da atitude em relação à exclusão.
Já o termo acessibilidade parece refletir algo mais concreto,
palpável. O conceito de acessibilidade se sedimenta em situações que podem ser vivenciadas nas condições concretas da
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vida cotidiana, ou seja, a acessibilidade parece ser algo que
pode ser observado, implementado, medido, legislado e avaliado. Dessa forma, pode-se criar condições de acessibilidade para
que as pessoas possam ter acesso a determinadas situações ou
lugares.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2004)
define acessibilidade, por meio da norma NRB 9050, como a
possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento
para a utilização com segurança e autonomia de edificações,
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos e elementos. A
mesma norma define o termo acessível como espaço, edificação,
mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa,
inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo acessível
implica tanto acessibilidade física como de comunicação.
Dessas definições, quatro elementos principais podem ser abstraídos. O conceito de acessibilidade salienta diretamente as
condições relacionadas a: 1) edificações; 2) transporte; 3) equipamentos e mobiliários; e 4) sistemas de comunicações. Tais
condições são expressas em várias normas técnicas da ABNT
(1997, a,b,c; 1999; 2004).
Tomando como base essas definições, os termos podem ser
confundidos e utilizados erroneamente. Um exemplo disso se
refere à expressão: é preciso que as pessoas com deficiência
tenham acesso à escola. O que isso significa? Pelo apresentado
até aqui, o acesso significaria a abertura de vagas nas escolas,
ou que elas devam ser aceitas na escola. O que seria diferente
ao dizer: é preciso que as escolas tenham acessibilidade para
receber pessoas com deficiência. O que significaria a adequação do espaço físico em termos de edificações, equipamentos,
mobiliários, transporte e sistemas de comunicação.
Resumindo essa primeira incursão, pode-se concluir que os
termos acesso e acessibilidade têm, muitas vezes, sido interpretados como condições para que a inclusão social ocorra e isso
nem sempre é verdadeiro. A inclusão social deve ser vista, medida e interpretada tendo como referencial o próprio meio social
e não somente as condições de acessibilidade. As condições
de acessibilidades presentes na estrutura física das instituições,
como escolas e universidades devem estar relacionadas às políticas inclusivas das estruturas administrativas, que devem refletir uma atitude de luta contra a exclusão. Porém, a cultura de
incorporar o outro, o diferente, ainda está sendo formada.

Um Estudo Sobre Acessibilidade no
Campus da Unesp de Marília
As barreiras em ambiente universitário podem estar relacionadas a questões arquitetônicas ou atitudinais e têm sido
pesquisadas mais recentemente por vários pesquisadores
(Manzini et al., 2002; Oliveira, 2003; Oliveira & Manzini,
2003).
Oliveira (2003) desenvolveu uma pesquisa cujo objetivo
era que tais barreiras pudessem ser indicadas por estudantes universitários com deficiência. Os resultados indicaram
que acessibilidade esteve presente e ausente durante a trajetória acadêmica dos estudantes, independente do tipo da
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deficiência. Segundo os onze participantes entrevistados,
os professores contribuíram para criar condições de acessibilidade ao utilizarem estratégias e recursos adaptados, bem
como a rede de relações de ajuda de colegas, que criou possibilidade para estudo em grupo e auxílio ao estudante com
deficiência em situações intra e extra-sala de aula. Pontos
negativos também foram relatados, como a existência de
barreiras arquitetônicas e falta de adaptações em banheiros,
bebedouros, telefones e mobiliários; dificuldades para acesso aos serviços de apoio ao estudante; barreiras pedagógicas por parte de alguns docentes; barreiras atitudinais presentes em toda a rede de relações interpessoais, entretanto,
evidenciada com maior freqüência na díade professor-estudante. A importância do estudo se verifica no sentido de
indicar que a acessibilidade é um caminho para a inclusão
do estudante com necessidade especial no contexto universitário. Concluiu a autora, apontando que a Universidade
Estadual de Londrina, local onde o estudo foi desenvolvido, trilha pelo caminho de criar condições para acessibilidade há muitos anos, entretanto, precisaria intensificar e delinear suas ações para promover e assegurar o acesso, ingresso, permanência e a terminalidade do curso superior com
qualidade, por meio da igualdade de oportunidades e respeito a este segmento.
Nessa segunda parte deste trabalho, enfocaremos um
estudo realizado no Campus da Unesp de Marília, que teve
como objetivo identificar e mapear as barreiras arquitetônicas
da Faculdade, bem como sugerir mudanças nas estruturas
físicas e administrativas.
O contexto da pesquisa foi a Faculdade de Filosofia e
Ciências da Unesp de Marília (FFC). A FFC é uma das referências no Brasil em educação especial, pois apresenta a
formação de professores para o ensino ao deficiente visual,
mental, auditivo e físico. Apesar disso, possui uma grande
contradição, pois, o campus, principalmente salas de aulas,
possui inúmeras barreiras arquitetônicas.
Devido à configuração arquitetônica, a faculdade necessita, ainda, de uma política administrativa para implementar
mudanças estruturais, e assim, extinguir ou diminuir as barreiras existentes.
Uma boa forma para avaliar a existência dessa política
seria quantificar e mapear as barreiras e verificar se, ao longo do tempo, essas barreiras estariam sendo removidas.
Nesse sentido, uma das primeiras ações do projeto foi
quantificar as barreiras existentes ao longo de quatro anos e
verificar a ocorrência ou não de mudanças.
Neste mesmo sentido, pareceu necessário identificar
onde estavam as barreiras e quais eram elas.
Metodologicamente, uma boa forma para registrar
edificações, e preservar a memória entre o velho e o novo,
seria fotografar os elementos arquitetônicos como escadas,
rampas, banheiros, entradas de edifícios, estacionamentos.
O arquivo, por meio de imagens, auxiliaria lembrar e relembrar
como estavam constituídos esses elementos e verificar como
agora estariam constituídos. Com esse objetivo, foram fotografados, digitalmente, os vários elementos arquitetônicos
do campus.
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tos, a única solução seria fazer esse percurso pela rua, utilizando as sarjetas como guias, porém, um local que ofereceria perigo frente ao trânsito de veículos. O ideal seria construir uma passarela, sobre o gramado, para ligar os blocos.
A figura que segue apresenta informações sobre banheiros.
Podemos perceber que os banheiros adaptados foram
construídos em 2002. Em 2004, nenhum banheiro foi adaptado na Unesp de Marília. A figura que segue apresenta as
informações sobre as escadas.
Escadas
30
25

Quantidade

Para quantificar as barreiras, foram elaboradas planilhas
para cada um dos prédios do campus: prédio de atividades
didáticas, prédio administrativo, graduação, pós-graduação,
dentre outros. Por meio das planilhas, foi quantificado o
número de degraus e escadas, rampas, passarelas inadequadas, passarelas ampliadas na qual passavam uma pessoa e
uma cadeira de rodas, passarelas com referenciais (possuíam uma mureta na qual a pessoa cega que se locomovesse
com apoio de bengala poderia sentir a mureta e tê-la como
referencial de orientação para mobilidade).
A planilha ainda continha um espaço para quantificar
pontos de perigo, como, por exemplo, bueiros sem grades,
blocos de concretos salientes, canaletas pluviais sem grades, mourões de concreto em locais de trânsito de pedestres. Os dados foram coletados entre os anos de 2000 a 2004
(Manzini, et al, 2003; Manzini & Imamura, 2004). A figura a
seguir apresenta os dados referentes às passarelas na FFC.
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Podemos verificar que de 2000 para 2002 houve diminuição de escadas no prédio da graduação. Tal empreendimento ocorreu após conversas de sensibilização entre os membros do grupo de pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais e os executores das obras de construção do prédio de
atividades administrativas. Como o prédio da graduação ficava anexo ao prédio em construção, foi possível que, ao
invés de degraus, fosse utilizado a inclinação natural do
terreno e as escadas existentes foram substituídas por rampas.
Além das variáveis quantificadas, foi dada atenção à questão dos pontos de perigo que cercava o campus. Foram feitas sugestões para retirada de mourões, colocação de grades em canaletas, dentre outras. As fotos que seguem
exemplificam os pontos de perigo.
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Ao observar os dados verifica-se que em 2000 não existiam passarelas com referencias, posteriormente, foram
construídas três em 2002 e apenas uma em 2004. Podemos
observar que o gráfico indica que ainda existe uma passarela a ser construída, que se refere ao caminho entre o prédio
de atividades didáticas e o prédio da graduação. Nesse caminho, as pessoas são obrigadas a se locomoverem pela rua
ou pela grama. Se levarmos em consideração que as pessoas
cegas perdem os referenciais de orientação em espaços aberRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 31-36

Figura 1. Grades em bueiros.
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Figura 2. Grades em canaletas pluviais.

às adaptações arquitetônicas decresceram na FFC. No início de
2005, sugeriu-se à direção da faculdade a composição de uma
comissão permanente de acessibilidade para que o assunto
pudesse permanecer em pauta.
Cabe salientar que ao implementar projetos de mudanças
ambientais seria necessário:
! Levar em consideração o ponto de vista do aluno com
deficiência.
! Ater-se às normas técnicas no planejamento das modificações, mas, principalmente, verificar a execução da obra.
! Verificar quais as prioridades para mudanças.
! Sensibilizar os responsáveis administrativos para as
mudanças.
! Lembrar que pequenas mudanças podem gerar grandes
benefícios.

Avaliação da Acessibilidade em Escolas do
Ensino Fundamental

Figura 3. Retirar bicicletas de rampas.

Figura 4. Retiradas de blocos.
Durante os anos de 1999 a 2003 o grupo de pesquisa
Deficiências Físicas e Sensoriais discutiu e assessorou, em
termos técnicos, algumas mudanças na estrutura física, como
rebaixamento de guias e pintura e sinalização de vagas para
estacionamento de carros para deficientes físicos. Foi utilizado um slogan: Pequenas mudanças & Grandes benefícios.
Os dados coletados e o registro em imagem digital foram
importantes para a discussão das implementações. Pode-se concluir que, principalmente no ano de 2004, as mudanças quanto
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Para estudar e avaliar a acessibilidade física em escolas
do ensino fundamental, foi desenvolvido um protocolo para
avaliação (Audi, 2004).
O protocolo foi resultado de dissertação de mestrado do
Programa de Pós-graduação em Educação da Unesp de
Marília, linha de pesquisa em educação especial, realizado
por Audi (2004). Os pressupostos para a concepção do protocolo eram que ele: 1) deveria ser auto-aplicável, ou seja,
dispensaria manual de instruções; 2) pudesse fornecer aos
usuários informações ou feed-back sobre as normas técnicas; 3) pudesse ser utilizado por profissionais da educação,
portanto com linguagem técnica simples; 4) fosse formatado
em branco e preto, para permitir a reprodução de cópias sem
perder a qualidade das informações.
O desenvolvimento do instrumento foi executado em cinco fases. Na primeira, foi realizada uma apreensão do ambiente físico escolar, ou seja, a identificação da composição e
das configurações espaciais da escola de ensino fundamental. Isso foi possível por meio da análise de projetos de escolas disponíveis na Secretaria de Educação Estadual de
São Paulo, Diretoria de Ensino da Região de Marília e em
bibliografia específica. Assim, foram analisados espaços
como recepção de alunos, salas de aulas, biblioteca, dentre
outros. Observações in lócus foram realizadas a fim de fotografar esses espaços e seus componentes, como bebedouros, escadas, corrimãos, degraus. As fotos foram transformadas em desenhos com caneta nanquim em papel vegetal,
pois o intuito seria que o material pudesse ser reproduzido
em cópias em preto e branco.
O estudo inicial permitiu verificar que as composições e
configurações dos espaços escolares eram parecidas. A partir
dessa primeira análise, foi composta uma primeira versão do
protocolo que trazia os vários itens que deveriam ser avaliados em um ambiente escolar.
Iniciou-se, então, a segunda fase, na qual o protocolo
foi julgado por arquitetos. A primeira versão trazia uma representação bidimensional, ou seja, muito parecida com os
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desenhos apresentados pela norma técnica NBR 9050/94. A
sugestão dos juízes foi transformar os desenhos em uma
reprodução tridimensional, o que deveria permitir uma melhor iconicidade dos itens¸ como portas, itens relacionados
aos banheiros, diversidade de tipos de degraus.
Na terceira fase, designada como experimental, foi realizada a aplicação-teste do protocolo. Quatro avaliadores, alunos do curso de pedagogia da Unesp, aplicaram o protocolo
em três diferentes escolas. Assim, para cada escola havia
quatro avaliações a serem analisadas, cujo intuito era verificar a interpretação dada frente aos itens reais (degraus, portas, pisos, etc) e os correspondentes desenhos apresentados, bem como identificar as dificuldades encontradas.
Os critérios utilizados para selecionar as escolas, no qual
o protocolo seria aplicado, foram: 1) escolas municipais e
estaduais de ensino fundamental, de 1ª a 4ª séries da cidade
de Marília; 2) data da construção do prédio anterior a 1996,
pois, de acordo com a LDB (1996), as escolas construídas
após essa data deveriam atender aos requisitos de acessibilidade; 3) ocupação do solo com pavimentos diferenciados,
para que a amostra representasse vários tipos de configurações espaciais; 4) escolas que possuíam alunos com deficiência matriculados, cuja hipótese era a de que, talvez, algumas mudanças arquitetônicas pudessem ter ocorrido.
Os avaliadores não tiveram contato em si durante aplicação,
pois a avaliação foi realizada em dias e horários diferentes
para cada escola. Nesta fase experimental, em que o protocolo foi testado, analisaram-se os registros através de cálculos de índices de concordância, entre pesquisadora e
juízes, para verificar se os desenhos demonstravam com
objetividade os enunciados.
Para analisar as dificuldades de aplicação foi marcada
uma reunião em grupo com todos os avaliadores na qual
foram discutidas questões relacionadas à interpretação dos
desenhos, bem como as dificuldades encontradas. A reunião foi gravada e a análise indicou os itens do protocolo
que deveriam ser reformulados.
A quarta fase do desenvolvimento do protocolo culminou com a revisão conceitual do instrumento. Pelas informações fornecidas pelos juízes, pôde-se constatar que o
instrumento utilizado avaliava itens como degraus, portas,
banheiros, mas essa avaliação ainda ocorria de forma secionada, ou seja, não era possível uma análise mais integrada
dos espaços. A solução encontrada foi fazer uma análise
baseada em rotas ou caminhos que eram percorridas pelos
usuários: 1) entrada da escola para a sala de aula; 2) sala de
aula para refeitório; 3) sala de aula para diretoria; 4) sala de
aula para banheiros; 5) sala de aula para secretaria; 6) sala
de aula para biblioteca; 7) sala de aula para quadra esportiva/piscina. Com essa revisão conceitual, para cada rota, eram
avaliados os itens como portas, degraus, corrimões, rampas, dentre outros. A partir do re-direcionamento conceitual,
foi possível avaliar a acessibilidade de cada uma das rotas
da escola.
A quinta fase correspondeu à validação do protocolo,
ou seja, se ele poderia ser sensível para medir as diferenças
de acessibilidade entre as rotas e entre as escolas. Para isso,
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desenvolveu-se um escalonamento da acessibilidade, por
meio da somatória de pontos (Bunchaft & Cavas, 2002), na
qual cada elemento arquitetônico avaliado recebeu um valor
numérico. Para avaliar o escalonamento, o protocolo foi aplicado nas três escolas anteriormente citadas, designadas
como escola A, B, C e elegeu-se uma quarta escola D, que
devido a sua história de atendimento a alunos com deficiência física, havia sido arquitetonicamente adaptada.
Os resultados desta aplicação foram discutidos através
das seguintes comparações: as somatórias dos pontos acumulados com as características dos elementos arquitetônicos,
em cada rota de acesso ou caminho nas escolas A, B, C e D;
as somatórias dos pontos obtidos em todas as rotas, com as
configurações espaciais das escolas.
O escalonamento permitiu observar quais os elementos
que atuavam como diferenciadores da acessibilidade em escolas. Assim, foi possível estabelecer parâmetros de comparação de acessibilidade entre as escolas avaliadas. Verificou-se que o protocolo era sensível para medir a acessibilidade em escolas com configurações espaciais diferenciadas
e que por meio da pontuação obtida em cada elemento
arquitetônico fornecia-se feedback, sobre a acessibilidade
existente, ao usuário do protocolo.

Conclusões
Os dois trabalhos apresentados partiram de pontos
metodológicos diferentes. O primeiro realizou uma análise
quantitativa, objetivada a partir da remoção de barreiras
arquitetônicas. Deu-se dentro de uma corrente da pesquisaação, na qual as pessoas envolvidas tinha em mente os mesmos problemas e que deveriam resolvê-los. Utilizando registros fundamentados na pesquisa tradicional, foi possível
mensurar as modificações do meio ao mesmo tempo em que
agia sobre ele.
No segundo, teve como fundamento a pesquisa aplicada, ou seja, ao finalizar a pesquisa, o produto final poderia
ser utilizado para aquilo que ele foi desenvolvido: avaliar a
acessibilidade em escolas do ensino fundamental por profissionais da educação, fornecendo feedback sobre as normas técnicas. Ao terminar a avaliação, seria possível identificar as prioridades para mudanças na estrutura física da
escola.
O ponto forte, em ambos os estudos, se relaciona com o
próprio conceito de acessibilidade, ou seja, ambos estudos
indicaram resultados concretos, palpáveis, mesuráveis que
poderiam ser utilizados na vida cotidiana em escolas de ensino fundamental ou em universidades.
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A Mulher e o Esporte Adaptado:
Atualidades
Ruth Eugênia Cidade
Universidade Federal do Paraná

Para observar o processo feminino de envolvimento nos
esportes, é preciso ter em mente que cada época é válida em
si mesma; tem sua lógica interna segundo a razão histórica,
suas possibilidades de felicidade, seus riscos de infelicidade, seu sentido ou seu sem-sentido, e “convém não projetar
levianamente sobre outras épocas nossa maneira particular
de julgar a realidade” (Marías, 1981, p. 9).
Proibidas na Antiguidade de participar dos Jogos Olímpicos como atletas e como espectadoras, o caminho percorrido pelas mulheres foi longo. Desde o princípio, as mulheres tiveram que se esforçar para ter um pé no mundo do
esporte. Isso pode ser visto, por exemplo, através da ainda
dominante presença masculina no esporte e da menor exposição das mulheres (Dunning, 1999). A participação maior
ou menor da mulher em atividades esportivas, seja como
praticante ou expectadora, variou de cultura para cultura, de
época para época.
Foi a partir da Revolução Francesa e do surgimento da
burguesia que a prosperidade e o desenvolvimento econômico começaram a mudar significativamente o cotidiano e a
vida doméstica da mulher do século XIX, isto é, do mundo
desenvolvido. A iluminação a gás, seguida pela luz elétrica,
iluminou todos os cômodos das casas; em lugar das tinas
cheias de água nos lombos dos burros ou das carroças, a
água corrente e abundante passou a sair das torneiras; o
frio no interior das residências foi vencido, as chaminés tornaram-se mais eficazes pois o carvão de pedra superou as
limitações da lenha; apareceram as primeiras cozinhas modernas, com fogão—uma grande placa de ferro—e suas diversas bocas com discos que regulavam a intensidade do
fogo, conservavam as panelas sempre quentes e permitiam
várias possibilidades culinárias. Na área médica, a introdução da anestesia e da assepsia facilitou os partos e evitou
as infecções puerperais, diminuindo a mortalidade materna.
Nos transportes, os trens afastaram o perigo das viagens
em diligências, tombando pelos caminhos, temíveis em tempos de gravidez. A invenção da máquina de costura e da de
escrever (Marías, 1981) trouxe, para dentro das casas, afazeres antes possíveis somente fora delas.
De 1875 em diante, as mulheres do mundo desenvolvido
visivelmente começaram a ter menos filhos. “Não obstante,
é razoável supor que o fato de ter menos filhos foi, na vida
das mulheres, uma mudança mais notável do que a de ver
sobreviverem mais filhos seus” (Hobsbawm, 1988, p. 273).
A vida da mulher nessa época melhorou admiravelmente, no
entanto, ela continuou no mundo privado. A condição femi-

nina consistia no fato de que uma mulher só podia fazer
aquilo sobre o que havia um acordo positivo, uma aprovação social. Em outros termos, a vida da mulher estava muito
determinada pelas formas sociais, estritamente canalizada a
um conjunto de possibilidades muito limitado.
Após a década de 1870, tornou-se óbvia a mudança na posição e nas expectativas sociais das mulheres, principalmente
as das classes médias e sua afinidade de idéias com a burguesia. A campanha ativa em prol do direito feminino ao
voto; a notável expansão da educação secundária para meninas; embora irregular, a incorporação da mulher à cultura
universitária e a identificação com os movimentos operários
e socialistas; o direito de sair para o trabalho e de ter profissão (Hobsbawm, 1988; Marías, 1981).
O afrouxamento das convenções possibilitou uma maior
liberdade da mulher dentro da sociedade. A prática de dançar, social e ocasionalmente, em bailes e o desaparecimento
gradual das barbatanas nas roupas femininas, assim como a
socialização dos corpos em torno das máquinas para tornar
os movimentos mais livres firmes, exigindo o uso de sutiã
(criado depois de 1910), são alguns exemplos. O esporte
possibilitou aos jovens (homens e mulheres) encontraremse fora dos limites da casa, alargando o estreito círculo familiar, pois algumas mulheres tornaram-se sócias de clubes de
turismo e alpinismo. O tênis, inventado em 1873, rapidamente tornou-se o jogo preferido dos subúrbios da classe média, em grande parte por ser bissexual e, por conseguinte,
promover o encontro de filhos e filhas desse universo social. Em 1884, depois de seis anos de criadas as disputas simples masculinas, criaram-se as femininas em Wimbledon.
Nessa época, a invenção da bicicleta emancipou mais a mulher do que o homem, assim como a prática crescente dos
esportes de inverno entre as mulheres; as férias em estações de veraneio possibilitaram os banhos mistos
(Hobsbawm, 1988).
Essas transformações estão associadas a uma lenta mudança na balança de poder entre os sexos, ao desenvolvimento de modernas formas de controle da natalidade, e às
invenções de máquinas domésticas. Dunning (1999) coloca
que, provavelmente, as mulheres, ao buscarem o esporte,
foram motivadas pelo seguinte:
a) interesse em obter as satisfações miméticas, sociais
e de mobilidade que se pode conseguir através do esporte,
juntamente com os ganhos relacionados com a identidade e
autoconceito que podem advir dessas atividades;
b) igualdade de oportunidades como resultado das li37
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mitações impostas tradicionalmente aos papéis femininos.
O ideal do amadorismo, que reunia classe média e nobreza, concretizou-se em 1896, nos primeiros Jogos Olímpicos
da época moderna. Realizados em Atenas, seguindo a tradição cultural dos jogos, somente os homens competiram. A
participação feminina foi admitida formalmente em 1900, nos
Jogos Olímpicos de Paris, em que 19 mulheres competiram
em dois esportes—o golfe e o tênis (Olympic, 2003).
No final do século XIX e início do século XX, mulheres
que praticavam esportes considerados categoricamente
inaceitáveis—como o rugby, o boxe e o hockey—, isto é,
esportes que ainda são tidos como inapropriados para mulheres, provavelmente estavam conscientes da idéia então
dominante da implicação entre modalidade e masculinização.
Caso se tornassem feministas ou não, estariam
deliberadamente se posicionando contra os ideais contemporâneos de então (contra o acordo e aprovação social),
quanto à feminilidade e ao habitus feminino.
A condição do esporte como um locus de masculinidade
se altera à medida que aumentam a autoconfiança, a
assertividade e a independência das mulheres no âmbito de
seu habitus e de seu poder. Em termos organizacionais, à
medida que elas ingressavam no esporte, tais experiências
concorreram para questionar as idéias e instituições tradicionais de preponderância masculina. Para tentar combater a
idéia do esporte como reduto exclusivamente masculino, as
mulheres, nos EUA, receberam suporte de alguns homens
influentes. James Naismith, por exemplo, que inventou o
basquete, em 1891, como um esporte de inverno para os
jogadores de futebol, proclamou o basquete como um esporte ideal para mulheres (Dunning, 1999).
O movimento esportivo feminino ganhou força com uma
mulher extremamente dedicada, a francesa Alice Melliat, que
começou a freqüentar os estádios convencida de que o esporte auxiliava no desenvolvimento da personalidade, do
arrojo e de um espírito desenvolto. Com o tempo, tornou-se
uma excelente esportista e a primeira mulher a obter o diploma que era concedido a remadores de longa distância. Em
1917, Alice Melliat fundou a Federação de Sociedades Femininas da França (FFSF). Em 1921, em Mônaco, ela organizou
a Olimpíada Feminina, com a participação de cinco países:
Inglaterra, Suíça, Itália, Noruega e França. Em 31 de outubro
de 1921, com o apoio dos Estados Unidos, Inglaterra, Itália,
Tcheco-Eslováquia e França, organizou a Federação Internacional Desportiva Feminina (FSFI). Em 1922, aproximadamente 300 mulheres, de sete países, participaram da segunda Olimpíada Feminina. Alice Melliat, não contente com a
pouca atenção dada às mulheres nos Jogos Olímpicos de
1928 e 1932, decidiu realizar, em 1930 e 1934, os Jogos Mundiais Femininos em Praga, Tcheco-Eslováquia, e Londres,
respectivamente. A FSFI se dissolveu em 1938, pois as provas femininas foram pouco a pouco incluídas nos Jogos
Olímpicos (Carrillo, 2000).
A partir do incremento do movimento feminista e com o
conseqüente questionamento dos papéis sociais, mesmo as
mulheres que rejeitavam o feminismo passaram a participar
de atividades esportivas. Tal situação contribuiu para con-
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testar antigas crenças, como, por exemplo, a idéia de que as
mulheres são o sexo frágil ou que lhes falta espírito competitivo e coletivo (Alonso, 2003).
O esporte, em sua dimensão social, ainda é um lugar de
predominância masculina.
O fato de o esporte ter emergido de um passado de desigualdades, carregado de valores
masculinos, influencia na menor participação
das mulheres na prática esportiva. (Rocha
Ferreira, 1997, p. 126)
O envolvimento feminino em atividades esportivas ainda é menor que a masculina, mas vem aumentando lenta e
gradualmente. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, em 1900,
eram 19 mulheres participantes (1,6% do total dos participantes); em 1984, 1.567 mulheres (23% do total dos participantes) e 4.069 (38,2% do total dos participantes) nos Jogos
Olimpicos de Sydney (IOC, 2002).
Para avançar na discussão, é necessário esclarecer que,
apesar de tabus, crenças e valores criados em torno da participação feminina no esporte, o fato de a mulher participar
dessas atividades é uma realidade sociocultural a ser mais
investigada.
O esporte é um fenômeno cultural de caráter universal,
multirracial, praticado em países ricos e pobres. Tem uma
lógica própria, isto é, são valores, normas, regras; noções,
ordem, função; problemas de tensão e formas de exercício,
e, principalmente, controle do poder. São traços peculiares
presentes em maior ou menor intensidade, que podem ser
denominados de estrutura. Entretanto, quando o esporte é
colocado desta maneira, podemos facilmente interpretar que
aquilo a que chamamos de estrutura está separado das pessoas que a constituem, o que não é real.
As raízes do esporte para deficientes foram lançadas no
início do século XX e podem ser identificadas inicialmente
por meio de eventos isolados. Em 1918, na Alemanha, durante a Primeira Grande Guerra, um grupo de sobreviventes
lesionados reuniu-se para praticar esporte. Há registros de
que em 1932, surgiu, na Inglaterra, a Associação do Golfista
de Um-Só-Braço, que não conseguia efetivar a prática dessa
modalidade (Comité Olímpico Espanhol, 1994).
Nos Jogos Paraolímpicos, os brasileiros competiram pela
primeira vez em 1972, na Alemanha. No Canadá, em 1976, o
Brasil ganhou suas primeiras medalhas paraolímpicas: os
atletas Robson Sampaio de Almeida e Luiz Carlos “Curtinho”
conquistaram duas medalhas de prata na modalidade de
bocha.
Na Holanda, em 1980, a delegação brasileira foi representada apenas pelo time de basquetebol sobre rodas masculino e por um nadador, mas não conseguiu medalhas. Os jogos de 1984 foram divididos em duas sedes (Aylesbury, Inglaterra, e Nova York, EUA). Em Nova York, uma mulher, a
atleta Anaelise Hermany, foi a primeira cega brasileira a conquistar uma medalha no atletismo na prova de 100 metros
rasos. Na Inglaterra, participaram somente atletas em cadeiras de rodas e o Brasil conquistou 21 medalhas. Em 1988, a
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equipe brasileira trouxe de Seul 27 medalhas (4 de ouro, 10
de prata e 13 de bronze), obtendo a 25.ª colocação num total
de 65 países participantes. Nas Paraolimpíadas de Barcelona, em 1992, o Brasil ganhou 7 medalhas (3 de ouro e 4 de
bronze), ficando em 30.º lugar na classificação geral, num
total de 92 países participantes. Em 1996, a equipe brasileira
retornou ao Brasil trazendo de Atlanta 21 medalhas: 2 de
ouro, 6 de prata e 13 de bronze. Na última Paraolimpíada do
milênio, em Sydney (Austrália), em 2000, o Brasil conquistou 22 medalhas: 6 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze (Cidade; Freitas, 2002).
Ao longo desse processo de documentação do esporte
para deficiente, que teve seu início nos meados do século
XX, algumas mudanças, mesmo que acanhadas, foram sendo observadas.
O esporte para deficiente não é apenas uma atividade
realizada por voluntários sem um objetivo específico. Existem, hoje, estudos, pesquisas e principalmente profissionais competentes para atuarem nessa nova área. Ao observarmos as Paraolimpíadas de Sydney, vemos que o desporto para deficientes no mundo cresceu, inspirando as pesquisas sobre fisiologia do exercício, doping, órteses e
próteses esportivas, regras, técnicas, sistemas de treinamento e muitos outros temas correlatos.
Entretanto, apesar dessa evolução internacional, no âmbito nacional, ainda carecemos de informações, bibliografia,
capacitação de recursos humanos, estudos e pesquisas.
Além de atletas, precisamos de pesquisas objetivas, informações concisas e da disseminação do conhecimento entre
as entidades esportivas de deficientes, universidades, pesquisadores, técnicos e atletas. Uma verdadeira rede de relações.
Assim, são os organismos internacionais que atualmente tratam das questões da mulher no esporte. São agrupamentos de pessoas em configurações, com a sua dinâmica e
conformidades, com o intuito de orientar, sistematizar e regular as ações e, principalmente, ocupar e consolidar o espaço legitimado. Esses indivíduos, organizados em configurações, têm se reunido sistematicamente para discutir,
apontar caminhos e fortalecer os espaços já alcançados. O
processo mulher-esporte foi e continua a ser um contínuo
entrelaçar de planos e ações dos indivíduos em grupos.

Mulher e Esporte:
Desdobramentos a Partir de Brighton
A mulher no esporte tornou-se um tema que, desde o
princípio dos anos 90, tem recebido crescente atenção no
cenário mundial. Em função da realização da “I Conferência
Mundial sobre a Mulher e o Esporte”, é possível apontar
alguns dos desdobramentos ocorridos. Essa conferência
reuniu políticos e dirigentes de âmbito nacional e internacional em Brighton, Inglaterra, de 5 a 8 de maio de 1994. Foi
organizada pelo Conselho Britânico do Esporte (British Sport
Council), com apoio do COI, e reuniu 280 representantes de
organizações governamentais e não governamentais de 82
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países.
Esse evento internacional de amplo alcance, dirigido a
representantes de setores públicos e privados com poder
de decisão, concentrou-se exclusivamente na participação
da mulher no âmbito esportivo. O evento analisou especificamente como acelerar o processo de trocas de experiências
para minimizar as barreiras que as mulheres enfrentam quando participam ou se interessam por esporte. Nesse sentido,
criou importantes oportunidades para acumular experiência
a partir de casos de sucesso e também para conhecer os
problemas que se apresentavam em outros lugares (IWG,
2002). O enfoque internacional sobre a mulher e o esporte
abrangeu muitos países em todos os continentes; reconheceu e valorizou as mulheres de todo o mundo e a diversidade das culturas; examinou temas como: cultura, gênero, sexualidade e necessidades especiais; incluiu deliberações
sobre liderança, comercialização e meios de comunicação;
além de treinamento com conselheiros e a formação de redes
de contato.
Para muitos, foi uma oportunidade para descobrir soluções, conhecer pessoas com diferentes opiniões e renovar
o compromisso de multiplicar as oportunidades para que a
população feminina participe no esporte.
No entanto, o que destacou essa conferência mundial
como marco nos avanços sobre a mulher e o esporte foram
seus três resultados principais:
! a elaboração da Declaração de Brighton;
! o desenvolvimento de uma Estratégia Internacional
para o Esporte Feminino;
! a formação de um Grupo de Trabalho Internacional
sobre a Mulher e o Esporte.
A Declaração de Brighton é, em si, um conjunto de princípios estabelecidos para acelerar as mudanças frente à participação e envolvimento das mulheres no esporte. Ela é um
marco histórico que vem, no decorrer destes anos, transformando-se no eixo das estratégias, articulações e ações em
favor de uma cultura esportiva que capacite e valorize a participação da mulher em todos os aspectos do esporte.
A declaração reconhece o valor do esporte, uma vez que,
quando praticado de maneira honesta e igualitária, enriquece a sociedade, fomenta a amizade entre os povos e proporciona muitos benefícios aos indivíduos.
Reconhecida como um dos três principais resultados da
Conferência de Brighton, a Estratégia Internacional para o
Esporte Feminino foi estabelecida para coordenar, entre 1994
e 1998, no âmbito internacional, os trabalhos realizados em
favor da participação da mulher no esporte. Nela, recomenda-se aos governos e organismos de todo o mundo que
implementem a Estratégia e a Declaração de Brighton.
A elaboração do enfoque estratégico internacional buscou facilitar o intercâmbio de programas-modelo e de casos
de sucesso entre federações esportivas nacionais e internacionais, a fim de acelerar o desenvolvimento global para uma
cultura esportiva mais igualitária.
Um dos principais objetivos da Estratégia Internacional
foi, e ainda é, o de que a declaração seja adotada por todos
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os países do mundo, especialmente pelos organismos e indivíduos com maior poder de decisão e influência. A meta
inicial de cem instituições adotarem a Declaração de Brighton
entre 1994 e 1998 foi amplamente superada. Em maio de 1998,
mais de 200 organismos nacionais e internacionais já haviam adotado a declaração (IWG, 2002).
Sua ampla aceitação demonstra que a Declaração é relevante para numerosos organismos e países de diversas tradições culturais e religiosas.
Entre tais instituições governamentais, encontram-se os
chefes de governo do Caribe e a Comunidade Britânica, os
ministros de esporte europeus e o Supremo Conselho para o
Esporte da África. Entre os organismos internacionais
poliesportivos, estão o COI, o Comitê Paraolímpico Internacional, a Federação de Jogos da Commonwealth, o Conselho Internacional para a Ciência do Esporte e Educação Física (ICSSPE) e as federações internacionais de atletismo, tiro
com arco, badminton, ciclismo, vela, halterofilismo e outros
(IWG, 2002).
Também estão na liderança do movimento várias associações não governamentais internacionais e regionais que
promovem a participação da mulher no esporte. Entre elas,
destacam-se: a Associação Internacional de Educação Física e Esporte para Meninas e Mulheres (IAPESGW) e
WomenSport International (WSI).
Junto a essas associações internacionais, encontram-se
vários grupos regionais, tais como as associações esportivas, que fomentam a participação da mulher na Arábia, Ásia,
Europa e África. Todas essas associações esportivas estimulam, pressionam e convencem numerosos organismos nacionais e internacionais a adotarem a Declaração de Brighton.
A influência e recursos de todas essas instituições internacionais são inegáveis. Em conjunto, representam uma porção significativa da população mundial; cada um desses
Organismos Internacionais de Educação Física e Esporte
possuem afiliadas espalhadas por todo o mundo. E estes
contam com o respaldo de mais de 150 organizações nacionais, responsáveis pelo esporte em mais de 80 países (IWG,
2002).
Outro resultado fundamental da conferência de 1994 foi
a criação do Grupo de Trabalho Internacional sobre a Mulher e o Esporte (GTI). Seus integrantes são do mais alto
nível na área do esporte e representam todos os continentes. O GTI foi instituído para supervisionar a implementação
da Estratégia Internacional para o Esporte Feminino (19941998). É um organismo independente, integrado por representantes de organizações não governamentais provenientes de diversas regiões do mundo.
O objetivo principal do GTI é promover e facilitar a criação de oportunidades para a participação da população feminina no esporte e na Educação Física em todo o mundo. O
GTI atua como agente aglutinador dos organismos governamentais e não governamentais que se ocupam do desenvolvimento das meninas e mulheres através do esporte.
Segundo dados da IWG (2002), os principais objetivos do
GTI na fase compreendida entre 1994 e 1998 foram:
! promover e supervisionar a adoção e implementação
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da Declaração de Brighton por parte dos governos e organismos nacionais e internacionais em todo o mundo;
! estabelecer um plano de ação e apoiar a implementação
do mesmo, dando prioridade às áreas e organismos que ainda não tenham incluído em suas agendas de trabalho a igualdade da mulher no esporte;
! atuar como organismo de conexão e consulta para
entidades e grupos internacionais, nacionais e regionais,
centrando-se nos avanços internacionais em matéria de participação da mulher no esporte e facilitando o intercâmbio
de informação;
! estimular o trabalho de redes regionais, nacionais e
internacionais para o avanço da participação da mulher no
esporte;
! procurar incluir questões relativas aos temas da mulher e o esporte nos programas das principais conferências
internacionais e assessorar os conferencistas sobre tais temas;
! atuar como entidade organizadora das conferências
mundiais sobre a mulher e o esporte;
! assegurar a gestão e o avanço do GTI.

Avanços e Ações a Partir de Brighton
O Informe de avance 1998-2002 sobre la mujer y el deporte (GTI, 2003a) foi elaborado pelo Conselho de Esporte
do Reino Unido, sob o título: Women and Sport. From
Brighton to Windhoek: Facing the Challenge.1 O documento contém: diretrizes para colocar em prática os dez princípios da Declaração de Brighton; uma descrição completa das
atividades realizadas por organismos internacionais e nacionais e de outros que até aquele momento haviam adotado a
declaração.
Quanto à avaliação dos avanços e à identificação das
inquietações, o informe destacou o progresso alcançado
entre 1994 e 1998 em termos de maior tomada de consciência
sobre a mulher no esporte. Como fruto dessas ações, em
1995, em sua Assembléia Geral, o Comitê Paraolímpico Internacional examinou a questão da igualdade dos gêneros e
aderiu à Declaração de Brighton. O COI não só adotou a
declaração em 1995 como também criou seu próprio Grupo
de Trabalho sobre a Mulher e o Esporte. Cabe colocar aqui
que, em 1981, Anita de Frantz ocupou um cargo e, posteriormente, foi a primeira mulher a se tornar vice-presidente do
COI. Dados levantados por Mourão (2003) apontam que,
nas diretorias regionais do COI, apenas 14,4% dos cargos,
entre 1970 e 1995, foram ocupados por mulheres.
Em 1996, esse grupo de trabalho do COI fez várias recomendações, entre as quais estava a definição de que um
mínimo de 10% dos cargos com poder de decisão nos comi-

1
A versão impressa do informe foi publicada em inglês, francês e
espanhol. Foi amplamente distribuída durante 1999 e 2000. Desde
2001, o informe encontra-se no site do GTI: www.iwg-gti.org

Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 37-46

A Mulher e o Esporte Adaptado

tês olímpicos nacionais e nas federações internacionais deveriam ser ocupados por mulheres antes do fim de 2001, e
20% deles antes do final de 2005 (Kluka; Melling; Scoretz,
2000; Mourão, 2003).
As inquietações expressadas concentraram-se na expressão de como os Princípios da Declaração de Brighton estavam sendo colocados em prática. O informe sugeriu ainda
que os organismos podiam classificar-se em quatro categorias:
!
organismos que não adotaram a Declaração de
Brighton e que não reconheceram que o gênero é um problema da área do esporte;
! organismos que adotaram a Declaração de Brighton
ou que se comprometeram, por algum outro instrumento escrito, a promover a igualdade da mulher, mas não colocaram
em ação nenhuma outra iniciativa;
! organismos que elaboraram um plano de ação, mas
não asseguraram os recursos humanos e financeiros necessários para colocar em prática a Declaração de Brighton;
! organismos que tomaram medidas favoráveis, estabelecendo objetivos e assegurando os recursos necessários, e que seguiram com as ações, obtendo resultados.
O Informe de avanço sobre a mulher e o esporte (19941998) conclui que é necessário continuar criando uma maior
conscientização entre os organismos que ainda não reconheceram a importância da questão da mulher no esporte
(IWG, 2002; Grupo de Trabajo..., 2003).
Outra decisão adotada em Brighton foi estabelecer a realização da II Conferência Mundial sobre a Mulher e o Esporte, que reuniu 400 delegados de 74 países em Windhoek,
Namíbia, de 19 a 22 de maio de 1998. Esse encontro reafirmou a Declaração de Brighton e produziu a Carta de
Windhoek, com o objetivo de incrementar as oportunidades
de participação de meninas e mulheres no âmbito esportivo
em seu sentido mais amplo (IWG, 2002).
Resumidamente, os 11 pontos que estão contidos na
Carta de Windhoek são:
! elaborar planos de ação, estabelecendo objetivos de
implantação; supervisionar e informar sobre os avanços alcançados com a dita implementação;
! estabelecer laços de cooperação com setores que
não os de esporte;
! trocar informações sobre a contribuição positiva do
esporte;
! desenvolver a capacidade das mulheres como líderes e responsáveis pela tomada de decisões;
! adotar medidas para que as jovens tenham acesso à
educação física;
! melhor representação, nos meios de comunicação,
da mulher no esporte;
! criação de um meio esportivo seguro e estimulante,
livre de coerção, abuso e exploração;
! reconhecimento da diversidade humana;
! legislação e políticas governamentais;
! ajuda internacional para o desenvolvimento;
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 37-46

!
investigação e pesquisa (IWG, 2002; Grupo de
Trabajo..., 2003).
A estratégia para continuar avançando a partir dos resultados obtidos em Windhoek, 1998, estabelecia um
enfoque coordenado e ordenado para manter o impulso do
movimento internacional que foi promovido e supervisionado simultaneamente à implantação da Declaração de Brighton
e à Carta Windhoek. Os elementos fundamentais do enfoque
que foram relatados em IWG (2002) são:
! compromisso com a implementação e iniciativas contidas na Declaração de Brighton e na Carta de Windhoek;
! máxima utilização dos mecanismos internacionais de
coordenação, tais como a cooperação entre o GTI, o Grupo
de Trabalho do COI sobre a Mulher e o Esporte, WomenSport
International (WSI), a Associação Internacional de Educação Física e Esporte para Meninas e Mulheres (IAPESGW),
a Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher (Nações Unidas) e outros organismos similares;
! organizar conferências e trocar informações com regularidade;
! criar e manter alianças estratégicas com o movimento
mundial em favor da mulher;
! continuar o trabalho de facilitação, promoção e supervisão do GTI;
! organizar a Conferência Mundial sobre a Mulher e o
Esporte no Canadá, em 2002.
Nessa segunda conferência, a sólida liderança da Namíbia
abriu um importante precedente para o movimento em favor
da mulher no esporte. Episódio considerado significativo
foi o fato de que metade dos delegados que estavam presentes à conferência provinha da África. Isto significou que
os delegados africanos puderam exercer uma influência muito maior que o usual sobre os conteúdos das deliberações e
os resultados do evento.
A oportunidade permitiu que os participantes provenientes de outras regiões do mundo colhessem informações
sobre a luta de suas colegas africanas e, por sua vez, as
delegadas africanas conheceram e trocaram informações e
experiências. O propósito do GTI foi criar um movimento
global em favor da mulher no esporte, mas foi de inegável
importância o fato de que a segunda conferência tenha sido
realizada na África (IWG, 2002).
O incremento na comunicação e redes de contato mais
sólidas foram êxitos alcançados entre 1998 e 2002. Durante
esse tempo, a Secretaria do GTI foi propiciada pelo governo
do Canadá por meio da sua Direção Geral de Esporte e foi
integrada por representantes de organismos não governamentais e importantes associações regionais de diferentes
continentes. Nesses quatro anos, o GTI teve por base o
trabalho anterior e alcançou importantes avanços, entre os
quais, destacamos o seguintes:
! o GTI realizou reuniões regionais em 1998, na Colômbia; em 1999, no Egito; em 2000, na Finlândia; e em 2001, em
Kukamoto, Japão. Em cada uma dessas ocasiões, houve
apoio de associações femininas de esporte do país ou con41
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tinente anfitrião; também houve apoio regional com a criação de associações, como a Associação Japonesa para a
Mulher no Esporte, criada em 2001, em Kukamoto, entre outras (essas foram ações fundamentais para a disseminação
do debate sobre a mulher no esporte);
! procedimentos sistematizados e maior
transparência: o GTI sistematizou os métodos para eleger os
membros e presidentes com critérios claros para a sua
composição, baseada na representação de grupos regionais
e organismos governamentais e não governamentais;
! o avanço da comunicação com as pessoas e organismos do movimento em favor da mulher no esporte (Grupo
de Trabajo..., 2003; IWG, 2002).
Em 2002, com o tema “Investindo em Mudança,” a III
Conferência Mundial sobre a Mulher no Esporte, realizada
em Montreal, de 16 a 19 de maio, reuniu 550 pessoas de 97
países. Foi organizada pelo GTI e patrocinada pelo Ministério de Patrimônio Cultural, auxiliado pela Associação Canadense para o Avanço das Mulheres na Atividade Física –
ACAMD (GTI, 2003b). A terceira conferência centrou a discussão em infra-estrutura e recursos capazes de sustentar o
esporte e a atividade física de meninas e mulheres.
Novamente, os participantes invocaram a Declaração de
Brighton e assumiram o desafio de desenvolver um plano de
ação específico para produzir mudanças, demonstrando como
podem trabalhar em suas comunidades e em seus países
para implementar a declaração e a Carta de Windhoek.
Durante a conferência, foi possível identificar as barreiras que afrontam as mulheres e se festejaram as mudanças
positivas, tanto para as atletas quanto na atividade física
em geral, ocorridas no período de 1998 a 2002. Os participantes compartilharam suas experiências em torno do esporte e da atividade física como impulso para o desenvolvimento dos indivíduos, das comunidades e das nações (GTI,
2003b).
A terceira conferência tratou o esporte como estímulo ao
desenvolvimento, à cooperação, à liderança comunitária, ao
entendimento internacional e à paz como tema principal; no
que concerne especificamente à mulher, mencionou-se a importância do esporte para o desenvolvimento da segurança
e auto-estima, fundamentais para a saúde e realização de
meninas e mulheres. Foram expostas diversas maneiras para
garantir que todas as mulheres e meninas tenham acesso ao
esporte e à atividade física, sejam quais forem suas necessidades e capacidades.
Falou-se sobre as formas de contribuir para produzir uma
mudança na cultura e nos sistemas esportivos de tal maneira que haja maior inclusão e respeito. Além disso, foram
examinados diversos métodos para influir sobre governos,
organizações esportivas e patrocinadores (GTI, 2003b).
De Brighton a Montreal, os documentos produzidos registram, de forma clara, o modo como a Declaração de
Brighton tem sido o eixo orientador para as articulações e
estratégias de implementação de uma cultura esportiva que
proporcione e valorize a participação da mulher em todos os
aspectos do esporte.
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De 1994 a 2002, a I Conferência Mundial da Mulher e o
Esporte e, conseqüentemente, a Declaração de Brighton desencadearam muitas ações em diferentes lugares do mundo,
entre as quais apontamos:
! a criação do Grupo de Trabalho Internacional sobre
a Mulher e o Esporte (GTI) e o site criado em inglês, francês
e espanhol que está se convertendo em uma importante fonte
de informação sobre o trabalho do GTI e as diferentes ações
em prol da mulher no esporte;
! a sensibilização das Nações Unidas, que incluiu três
menções sobre o esporte e atividade física na “Plataforma
para a Ação” das Nações Unidas, considerada como principal resultado da IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, realizada em 1995, na China;
! a sensibilização do Comitê Olímpico Internacional e
do Comitê Paraolímpico Internacional, que examinaram, debateram e incorporaram a declaração. Em 1995, o COI criou
seu próprio Grupo de Trabalho sobre a Mulher e o Esporte;
! a Associação Árabe para a Mulher e o Esporte foi o
primeiro grupo regional criado logo após a Conferência de
Brighton; e foi oficialmente estabelecida a Associação Africana de Mulheres no Esporte e o Grupo de Trabalho para a
Mulher Asiática no Esporte;
! o COI organizou as Conferências Mundiais em
Lausanne, em 1996, e Paris em 2000, que resultaram em recomendações e uma série de seminários em favor da participação da mulher no esporte;
! a Associação Internacional de Educação Física e
Esporte para Meninas e Mulheres (IAPESGW) realizou conferências na Finlândia (1997), nos Estados Unidos (1999) e
no Egito (2001);
! a realização da II Conferência Mundial sobre Mulher
e Esporte, na Namíbia, em 1998, reafirmou os princípios da
Declaração de Brighton e produziu a Carta de Windhoek;
ü a Associação Japonesa para a Mulher e o Esporte (JWS)
assumiu a iniciativa de criar uma rede na Ásia sobre a mulher e o esporte;
! a realização da III Conferência Mundial sobre
Mulher e Esporte no Canadá, em 2002;
! a diversidade dos organismos que adotaram a declaração é também um indício do esforço realizado em
Brighton, o que tem assegurado a inclusão de questões
comuns que se apresentam à mulher e ao esporte em eventos,
encontros, conferências e grupos de trabalho de todo o
mundo. O número de adesões continua aumentando; em
janeiro de 2002, 250 organismos notificaram ter adotado a
declaração;
! a realização da IV Conferência Mundial sobre Mulher
e Esporte no Japão, que será em 2006.
Embora essas ações sejam recentes, desde muito tempo
existem organismos preocupados especificamente com a promoção da Educação Física e dos esportes para meninas, jovens e mulheres. Um dos mais destacados é a Associação
Internacional de Educação Física e Desportos para
Menimas e Mulheres (International Association of Physical
Education and Sport for Girls and Women – IAPESGW), que
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acaba de completar 50 anos de existência. Os organismos
nacionais dedicados a promover a igualdade da mulher no
âmbito esportivo, tal como a Fundação para o Esporte Feminino nos Estados Unidos, também existem há algum tempo (IWG, 2002).
No entanto, os documentos registram marcadamente as
iniciativas, as ações e os avanços a partir da realização da I
Conferência Mundial sobre a Mulher e o Esporte. Os resultados da conferência ainda mobilizam pessoas e em vários
lugares do mundo seu desdobramento vem transformando
ações e atitudes em benefícios para meninas e mulheres envolvidas no esporte. Considera-se a Conferência de Brighton,
de 1994, como marco, da atualidade, de uma iniciativa internacional, estratégica e coordenada.
Depois desta breve apresentação de alguns dos diferentes encaminhamentos e ações no sentido de promover uma
maior a participação feminina no esporte, pode-se ter a impressão de que as pressões sociais sobre as mulheres cederam ou se atenuaram. Na realidade, as pressões e tensões
não desaparecem, elas foram substituídas, renovadas, recriadas. As dimensões micro e macro, face e contraface do
processo social que envolve a participação da mulher no
esporte só poderão ser entendidas assim, de forma relacional,
considerando as tensões entre indivíduos e grupos
interdependentes.
A partir destas colocações, buscamos localizar, no centro deste estudo, a situação peculiar da mulher atleta com
deficiência, no sentido de explicitar esse recente fenômeno
social no qual as mulheres estão envolvidas.

Recomendações dos Organismos
Internacionais e Referências
à Mulher com Deficiência
A atenção dada a essas recomendações e princípios por
essas organizações é de fundamental importância, na medida em que têm sido debatidas internacionalmente, com vistas ao seu conhecimento e cumprimento pelos diversos órgãos que coordenam e administram o esporte mundial na
perspectiva da participação da mulher. Neste trecho, procuramos destacar nos princípios e recomendações arrolados
na seqüência cronológica apenas os enunciados que têm
conexão ou que de alguma maneira se reportam às mulheres
portadoras de deficiência.

Os princípios da Declaração de Brighton – 1994
Dentre os princípios já comentados anteriormente, destaca-se o que trata do equilíbrio e igualdade na sociedade e
no esporte:
a) todos os esforços devem ser feitos pelas máquinas
estatais e governamentais para garantir que as instituições
e organizações responsáveis pelo esporte concordem com
as cláusulas de igualdade da Carta das Nações Unidas, da
Declaração Universal dos Direitos Humanos e da ConvenRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 37-46

ção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres;
b) iguais oportunidades de participação e
envolvimento no esporte com o propósito de lazer e
recreação, promoção de saúde ou alto nível, é o direito de
todas as mulheres, sem distinção de raça, cor, língua, religião,
credo, orientação sexual, idade, estado civil, portadora de
necessidades especiais, afinidades políticas ou partidárias,
nacionalidade ou origem social (Kluka; Melling; Scoretz,
2000).
Conferência mundial do Comitê Olímpico Internacional sobre mulheres e esporte – 1996
Um evento marcante na história das mulheres no esporte
aconteceu em outubro de 1996, quando o COI deu as boasvindas para cerca de 220 participantes, de mais de 96 países,
para a sua primeira conferência sobre a mulher e o esporte.
Os líderes mundiais, representando o comércio, educação,
governo e esporte, dirigiram-se até a sede do COI, em
Lausanne (Suíça), para definir os tópicos referentes às mulheres e ao esporte (Kluka; Melling; Scoretz, 2000).
Os três dias de conferência abordaram os cinco temas
seguintes:
1.
mulheres e o movimento olímpico;
2.
o papel das mulheres na administração e orientação
técnica;
3.
cultura e mulheres esportivas: ficou claro que a cultura desempenha diferentes papéis em cada um desses países, mas que a igualdade de gênero é um problema mundial;
4.
educação das mulheres e saúde por meio do esporte
e da atividade física;
5.
apoio governamental e não governamental das mulheres esportistas.
Reconhecendo que o ideal olímpico não pode ser completamente realizado sem que—e até que—haja igualdade
para as mulheres dentro do Movimento Olímpico, é necessário:
! chamar a atenção do Comitê Olímpico Internacional,
federações internacionais e comitês olímpicos nacionais para
que levem em conta as questões de igualdade de gênero em
todas as suas políticas, programas e procedimentos e que
reconheçam as necessidades especiais das mulheres, de
modo que elas possam tomar parte no esporte completa e
ativamente;
! recomendar que sejam dadas iguais oportunidades
para avanços pessoais e profissionais para todas as mulheres envolvidas no esporte, seja como atletas, técnicas ou
administradoras. E, ainda, que as Federações Internacionais
e Comitês Olímpicos Nacionais criem comissões especiais
ou grupos de trabalho compostos de, pelo menos, 10% de
mulheres para idealizar e implementar um plano de ação voltado à promoção das mulheres no esporte.
E, especificamente em relação às mulheres portadoras
de deficiência, chamar a atenção das federações esportivas
nacionais e internacionais para facilitar e promover o esporte para mulheres portadoras de deficiência, tendo em vista
que estas encaram um duplo desafio no mundo do esporte.
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II Conferência Mundial sobre a Mulher e o Esporte – 1998
Quatro anos depois de Brighton, 400 delegados de 74 países participaram da “II Conferência Mundial sobre a Mulher
e o Esporte,” realizada em Windhoek, Namíbia, de 19 a 22 de
maio de 1998. Nesse evento, os participantes lançaram a
“Carta de Windhoek,” a fim de incrementar as oportunidades da participação de meninas e mulheres na prática de
atividades físicas. Os conferencistas reconheceram e afirmaram a importância de maior cooperação e coordenação
entre os numerosos organismos responsáveis por questões
que dizem respeito à mulher. Além de reafirmar os princípios
da Declaração de Brighton, os delegados da conferência
elencaram algumas ações para serem observadas; entre elas,
destacamos a que mais diretamente atende às mulheres portadoras de deficiências: assegurar que as políticas e programas ofereçam oportunidades a todas as jovens e mulheres,
com pleno reconhecimento das diferenças e diversidade que
as separam, incluindo fatores como etnia, capacidade, idade, religião, orientação sexual, idioma e cultura (IWG, 2002).

IV Conferência das Mulheres Européias
e Esporte – 2000
A missão da rede de trabalho das Mulheres Européias e
Esporte (MEE) é promover a igualdade de gênero na prática
esportiva. O principal objetivo do Grupo MEE é criar uma
cultura esportiva em que todos os meninos e meninas, homens e mulheres tenham iguais oportunidades de participação, tarefas e tomada de decisões. A atenção é focada nas
atividades que dão suporte a lideranças femininas no esporte.
A IV Conferência das Mulheres Européias e Esporte foi
organizada em Helsinki, Finlândia, de 07 a 10 de junho de
2000. Duzentos e cinqüenta delegados de 47 países da Europa e de outras partes do mundo estiveram presentes no evento, que tinha como tema “Mulheres, esporte e cultura – como
mudar a cultura esportiva.”
Um dos altos principais da conferência foi a apresentação de tópicos voltados para a mulher com deficiência na
cultura esportiva. A Dra. Gundrun Doll Tepper, da Alemanha, fez uma palestra sobre “O movimento internacional das
mulheres e do esporte: estreitamento de conexões para as
mulheres com deficiência”. O assunto das mulheres com deficiência foi também apresentado em diferentes sessões paralelas e em painéis de discussão. A conferência formulou
recomendações chamadas de “Espírito de Helsinki 2000” e
que estão baseadas nos princípios da “Declaração de
Brighton” e na “Carta de Windhoek” (Kolkka, 2000).
Dentre as recomendações formuladas especificamente
para atender às mulheres portadoras de deficiências, estão:
! pessoas com deficiência e com necessidades especiais devem ter as mesmas oportunidades para participar de
atividades físicas, tanto em diferentes esportes como em
diferentes níveis;
! mulheres com deficiência e com necessidades especiais devem ter iguais oportunidades na tomada de decisão
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dos esportes, em todos os níveis;
! por meio da cooperação entre pessoas com e sem
deficiência a tolerância é reforçada. Além do mais, o contato
entre diversos grupos é promovido;
! para implementar essas recomendações, planos de
gênero igualitário devem ser desenvolvidos por esses organismos e/ou solicitar a seus membros que façam isso. Esses
planos devem ser divididos pela rede de trabalho MEE.
Constante monitoramento e avaliação do processo em
direção à igualdade de gênero devem ser procedidos e
relatados.

Mulher e esporte: Sydney 2000
No dia 27 de outubro de 2000, o CPI promoveu uma reunião técnica com representantes dos países participantes
dos Jogos Paraolímpicos para discutir a situação da atleta
portadora de deficiência. As questões discutidas no encontro foram publicadas por Mushett (2000), dentre as quais
destacamos:
! a participação feminina nas Paraolimpíadas ainda é
baixa, chegando a apenas 25% em Sydney;
! o desenvolvimento e a implementação sistemática
de políticas no sentido de igualar homens e mulheres
começou a reverter o alarmante declínio da participação
feminina no esporte paraolímpico;
! a igualdade entre homens e mulheres requer uma
ação coordenada e sistemática por meio do esporte, comitês
nacionais, regionais, gerência e comitê executivo do CPI,
comitê de desenvolvimento do CPI e o apoio de toda a equipe
do CPI.

Conferência Mundial sobre a
Mulher e o Esporte – 2002
Mais de 500 pessoas de 97 países assistiram às discussões acontecidas na “Conferência Mundial 2002 sobre a
Mulher e o Esporte,” entre os dias 16 e 19 de maio de 2002,
em Montreal, Canadá. A conferência foi organizada pelo Grupo de Trabalho Internacional sobre Mulher e Esporte e nela
os participantes compartilharam suas experiências em torno
do esporte e da atividade física como ação de desenvolvimento dos indivíduos, das comunidades e das nações. Tratou-se o tema no sentido de promover desenvolvimento,
cooperação, liderança, entendimento internacional e a paz e,
especialmente no que diz respeito à mulher, mencionou-se a
importância do esporte na promoção da auto-estima e confiança. Durante a conferência, falou-se sobre as maneiras de
como produzir uma mudança na cultura e nos sistemas esportivos de tal forma que haja maior inclusão, confiança e
respeito; e, ainda, examinaram-se diversos métodos para influir sobre os governos, as organizações esportivas, meios
de comunicação e patrocinadores. Quanto à mulher portadora de deficiência, o CPI informou a situação e as iniciativas relativas à atividade física e ao esporte adaptado para
meninas e mulheres portadoras de deficiência. Entre as iniRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 37-46
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ciativas, está a criação de um instrumento que permite ao
CPI determinar o nível de participação de mulheres nos principais eventos internacionais e obter dados por país e provas. Outras iniciativas promovidas pelo CPI e que têm dado
resultado são: maior atenção para as provas de risco para
mulheres e atletas com comprometimentos graves; adição
de provas viáveis para as mulheres; divisão eqüitativa de
vagas entre os distintos esportes e países; e ênfase em difundir as ações realizadas pelos Comitês Paraolímpicos Nacionais quanto às questões relativas à mulher e o esporte
(Reuter, 2002).
Quanto à mulher portadora de deficiência, consideramos
que o avanço, tanto na Declaração de Brighton quanto na
Carta de Windhoek ou nos informes, é observado quando
esses documentos recomendam, de forma abrangente, a eliminação de todas as formas de discriminação, a adequação
dos recursos físicos e o atendimento das necessidades específicas das mulheres envolvidas com o esporte. De certa
forma, essas ações contemplam as mulheres com necessidades especiais envolvidas no esporte.
De Brighton a Montreal, muitas têm sido as discussões e
ações e destacamos que, no conjunto das reflexões, há sempre a preocupação com as meninas e mulheres portadoras
de deficiência. Destacamos que há ênfase em que as medidas possam ajudá-las a superar dificuldades pessoais e sociais, desenvolvendo auto-estima e confiança em si mesmas, assegurando igualdade de oportunidades no acesso a
atividades físicas, competições, treinamentos e posições de
liderança propiciando uma mudança na cultura e nos sistemas esportivos.

Mulher e esporte: Atenas 2004
No dia 25 de setembro de 2004, o CPI promoveu sob a
coordenação de Ann Cody uma reunião técnica com representantes dos países participantes dos Jogos Paraolímpicos
para discutir a situação da atleta portadora de deficiência.
Das questões colocadas no encontro destacamos:
! a participação feminina nas Paraolimpíadas passou
de 25% em Sydney para 30% em Atenas; houve a inclusão
de duas modalidades para a disputa entre mulheres: judô e
vôlei sentado;
! Nas Paraolimpiadas de inverno em Salt Lake City,
2002, 24% de participação feminina, superando os 21% dos
Jogos de Nagano, 1998;
! Criação de um grupo de trabalho (rede) para mobilizar a comunidade paraolímpica em torno da temática com a
finalidade de promover uma maior participação feminina em
todos os níveis do esporte paraolímpico.

Considerações Finais
Quanto à mulher portadora de deficiência, consideramos que
o avanço, tanto na Declaração de Brighton quanto na Carta de
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Windhoek ou nos informes, é observado quando esses documentos recomendam, de forma abrangente, a eliminação de todas as formas de discriminação, a adequação dos recursos físicos e o atendimento das necessidades específicas das mulheres envolvidas com o esporte. De certa forma, essas ações contemplam as mulheres com necessidades especiais envolvidas
no esporte.
De Brighton a Atenas, muitas têm sido as discussões e ações
e destacamos que, no conjunto das reflexões, há sempre a preocupação com as meninas e mulheres portadoras de deficiência. Destacamos que há ênfase em que as medidas possam ajudálas a superar dificuldades pessoais e sociais, desenvolvendo
auto-estima e confiança em si mesmas, assegurando igualdade
de oportunidades no acesso a atividades físicas, competições,
treinamentos e posições de liderança propiciando uma mudança na cultura e nos sistemas esportivos.
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Conferencista

O Esporte para Deficientes no Brasil
Vital Severino Neto
Comitê Paraolímpico Brasileiro

O esporte para pessoas com deficiências, no seu início, tinha uma função muito mais terapêutica do que competitiva.
Assim, foi trabalhado por doutor Ludwig Guttmann como
instrumento de reabilitação física, emocional e social, aplicado aos lesionados de guerra que aportavam ao hospital
de Stoke Mandeville na Inglaterra na fase final da segunda
grande guerra. Com o passar do tempo, foi ficando claro que
as pessoas com deficiências poderiam utilizar o esporte, na
sua expressão mais adequada, competição. Os anos que se
seguiram ao experimento de doutor Guttmann serviram para
difundir a prática do esporte entre as pessoas com deficiências, por meio de competições nacionais, e internacionais.
Bem mais recentemente, para ser mais preciso, nas três ultimas edições dos Jogos Paraolímpicos de Verão, acontecidos na década de 90, Barcelona, Atlanta e Sydney, o esporte
para pessoas com deficiências deu passos vigorosos para
alcançar o altíssimo rendimento, condição que se concretizou nos Jogos de Atenas em 2004. Em todos os setores da
organização esportiva, experimentamos uma evolução significativa. Atenas comprovou para o mundo que há
plasticidade e muita beleza nos espetáculos paraolímpicos.
A televisão demonstrou em Atenas e vem demonstrando
aqui no Brasil, após Atenas, grande interesse nos
espetáculos esportivos paraolímpicos. Vivemos a era do
altíssimo rendimento, da altíssima performance. Para
tentarmos manter este status e buscar sempre a melhoria, é
certo que precisamos de profissionais habilitados e mais
que isto, competentes e interessados no esporte para

pessoas com deficiências, voltado para o alto rendimento.
Estamos seguros de que para formarmos um grande atleta,
necessário se faz formar um grande cidadão, um indivíduo
pleno e para isto, são indispensáveis todas as fases que
passam pela reabilitação física motora, emocional e social.
Os profissionais de educação física, e especialidades afins,
são de importância fundamental para alcançarmos todos os
estágios desejados, para o progresso sempre crescente do
esporte para pessoas com deficiências. Conclamo aos
profissionais e cientistas vinculados a Sobama que venham
somar-se a nós nesta campanha, que fomentem em suas
universidades e instituições de ensino, a importância da
prática do esporte para este segmento ainda um tanto quanto
relegado a um plano menos privilegiado.

Nota do Autor
Doutor Vital Severino Neto é presidente do Comitê
Paraolímpico Brasileiro – CPB
Endereço:
Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPB
SBN Quadra 02 Bloco F, Edifício Via Capital, 14º Andar
Brasília, DF 70040-020
Fone: (61) 3031-3030
Fax: (61) 3031-3023
E-mail: contato@cpb.org.br ou anathiago@cpb.org.br
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O processo de inclusão nas aulas de
educação física no ensino
fundamental da rede particular de
ensino da cidade de Jundiaí, SP
Campos, K.; Tumolo, R.; Ferragut, M. H. B.; Viola,
L.; Oliveira, J. R.; Rodrigues, G. M.
Escola Superior de Educação Fisica, UNIMEP
A legislação brasileira assegura às pessoas com deficiência
o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos
direitos à educação. A literatura vem apontando que alguns
alunos com níveis diferentes de deficiência aprendem mais
em ambientes integrados e incluídos, pois são proporcionadas experiências interativas que têm reflexos diretos na aquisição de habilidades para o trabalho e para a vida em comunidade, contribuindo também para o aprendizado na atuação e interação. Com isso, seus pares e professores aprendem como agir e interagir com eles, norteando respeito e
convívio social. Assim, pode-se compreender a inclusão
como a atitude de respeitar a diversidade entendendo e reconhecendo o outro. Já nos aspectos educacionais, acrescentamos procedimentos adaptativos e diretivos que podem potencializar e maximizar as potencialidades dessas
pessoas amenizando as desigualdades do meio escolar. Com
base nessas considerações, o objetivo dessa pesquisa foi
analisar o processo de inclusão nas aulas de educação física no ensino fundamental da rede particular de Jundiaí. Foram pesquisadas 11 escolas particulares que atendem pessoas com necessidades especiais, das quais 11 professores
responderam a um questionário com perguntas abertas. Utilizamos a metodologia análise do discurso coletivo para a
análise dos dados coletados. Os resultados apontaram que
o sentido de inclusão congrega a aceitação conceitual que
implica em mudança educacional com reconhecimento e respeito dos limites de cada um, assegurado pela legislação.
Mas as percepções dos pesquisados quanto aos alunos com
necessidades especiais são de atenção, carinho, amor, receio, ética e compromisso com a escola. Nota-se que a boa
vontade dos professores facilita a inclusão, mas a falta de
infra-estrutura, materiais adequados e preconceito, atrapalham o processo. As percepções dos pesquisados quanto
ao processo revela uma relação marcada pela sobrecarga
imposta por uma dificuldade de aceitação somada a não
especificidade pedagógica, o que evidencia uma compaixão
às pessoas com necessidades especiais. Nesse sentido, vêse uma relação pedagógica impregnada pela angústia de uma
decisão imposta sem a noção da amplitude de uma relação
histórica e pedagogicamente enfraquecida pelos ranços tradicionais escolares.

A percepção sobre o processo
inclusivo no esporte de atletas
deficientes visuais participantes
dos Jogos Regionais do
Estado de São Paulo
Alves, M.L.T.; Duarte, E.; Caldeira, N.A.O.; Rocha,
L.G.F; Matsui, R.; Miranda, T.J.
UNICAMP-Faculdade de Educação Física
A inclusão tem como objetivo construir uma sociedade capaz de promover a participação social concreta de seus indivíduos. A inclusão valoriza a diversidade presente entre as
pessoas, assumindo esta como um fator enriquecedor do
convívio social. O processo inclusivo reconhece as necessidades individuais, e tem como objetivo principal fornecer
condições para que seus indivíduos atinjam um convívio em
comunidade concreto. Suas ações estão presentes em todos os aspectos da vida do indivíduo, como no campo educacional, laboral, esportivo, recreativo, social, entre outros.
Nesse contexto, a inclusão do deficiente visual torna-se fundamental. A deficiência visual acarreta para o indivíduo uma
grande perda de informações que conseqüentemente reduzem sua oportunidade de interação com o meio e com as
pessoas que o rodeiam. O objetivo de nosso estudo foi avaliar a percepção sobre o processo inclusivo no esporte de
atletas deficientes visuais, servindo como subsídio para os
profissionais de educação física que atuam com essa população, bem como para o direcionamento de atitudes com finalidade de melhoria do processo inclusivo no esporte. Para
tanto realizamos entrevistas nos atletas participantes das
provas de natação dos jogos regionais do estado de São
Paulo realizados durante o mês de julho de 2005 em 8 regiões
esportivas. Como resultado observamos que grande parte
dos atletas apresentam uma visão positiva sobre o processo inclusivo, indicando as condições fornecidas para a participação, bem como a ausência de atitudes preconceituosas
como responsáveis por tal percepção. Entretanto, a ausência de estrutura adequada em todos os locais de provas e o
reduzido número das mesmas são encarados como obstáculos importantes para a sua inclusão no esporte. Concluímos
que o processo de inclusão de atletas deficientes visuais
nos jogos regionais, apesar promover a participação dos
mesmos, ainda necessita de algumas modificações para sua
real concretização.
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Perfil psicológico de atletas com
deficiências físicas participantes do
Campeonato Brasileiro de
Natação no ano de 2004

Elaboração e validação de um
instrumento para percepção de
fatores influenciadores no rendimento
de atletas com deficiência física

Anjos, D. R. 1; Samulski, D.M.2

Anjos, D.R; Samulski, D.M.

Universidade Presidente Antônio Carlos 1; Universidade
Federal de Minas Gerais2

Universidade Federal de Minas Gerais

As investigações sobre as manifestações do estresse em
competições têm sido bastante exploradas, visando sempre
a melhor compreensão sobre este fenômeno que exerce influências no rendimento dos atletas, de diferentes níveis
competitivos. Uma clientela, que na última década, começa a
receber atenção na área da Psicologia do Esporte são os
atletas com deficiências. O objetivo do presente estudo é
descrever e analisar o perfil psicológico dos atletas participantes do Campeonato Brasileiro de Natação, promovido
pela Associação Brasileira de Desportos em Cadeiras de
Rodas -ABRADECAR, ocorrido em novembro de 2004, na
cidade de Salvador, BA. Foram entrevistados 55 atletas, os
quais deveriam ter participado de pelo menos um evento
nacional da modalidade de natação, para fazerem parte da
pesquisa. Um questionário contendo dados demográficos,
da deficiência, da carreira esportiva e também questões relacionadas à Psicologia do Esporte, foi aplicado durante a
realização do evento. Dentre os atletas estudados 41 eram
do gênero masculino e 14 do gênero feminino. Como principais causas das deficiências destacam-se as adquiridas, sendo os acidentes automobilísticos e as lesões com armas de
fogo relatados com maior freqüência, levando a maioria dos
atletas a apresentarem uma paraplegia ou a amputação de
membros. A maioria dos atletas tem o segundo grau completo e estes relataram que quem mais os motivaram a participar
do esporte foram os amigos, seguidos da família. As principais metas a serem alçadas através do esporte estão diretamente ligadas à participação em uma Paraolimpíada. Dentre
os motivos/fatores que influenciam mais negativamente no
rendimento dos mesmos estão: Conflitos /atritos com treinador; Instalações de competições inadequadas e Falta de
cumprimento do calendário esportivo pelas Associações
Nacionais. Como influenciadores positivos destacam-se: Ter
bom convívio com companheiros na competição; Contar com
apoio familiar e Ter alcançado bons resultados em competições anteriores. Como conclusões deste estudo pode-se
dizer que a Psicologia do Esporte é um campo que começa a
se destacar na área dos Esportes Adaptados e que tem contribuído para perceber quais são os principais fatores que
podem influenciar positivamente ou negativamente no rendimento esportivo das Pessoas com Deficiências e ainda
traçar o perfil psicológico de um grupo de atletas nadadores
bastante relevante no cenário esportivo nacional e internacional.

O esporte para Pessoas com Deficiência (PCD), nas duas
últimas décadas, abandonou o caráter estritamente de lazer
e reabilitação, passando a buscar também o alto rendimento.
Muitos atletas deixaram para trás o amadorismo e começaram a investir na carreira esportiva profissional. Hoje, a realidade do Esporte Adaptado no Brasil, tem possibilitado
conquistas importantes no cenário esportivo internacional,
levando nossos atletas a serem pessoas mais respeitadas
em diferentes aspectos. Através deste processo de
profissionalização dos Esportes Adaptados certamente o
fenômeno estresse passou a ser mais vivenciado pelos atletas com Deficiências Físicas (DF). Com o intuito de oferecer
subsídios científicos para esta área de atuação e de contribuir com este processo, o presente estudo aborda questões
sobre o estresse e atletas com DF e teve como objetivo elaborar e validar um instrumento para percepção dos fatores
influenciadores no rendimento da referida população. O instrumento desenvolvido foi denominado de Teste de Estresse
Psíquico para Atletas com DF (TEP–DF) e é composto por
57 itens. Os itens do questionário foram distribuídos, através da análise de 14 “Experts” da Psicologia do Esporte, em
duas dimensões: a Psicobiológica e a Socioambiental. Os
índices de alfa =0,86 e nas dimensões Psicobiológica e
Socioambiental?Cronbach foram, no geral =0,80, respectivamente. Os resultados obtidos com o processo?=0,72 e ?de
de validação são considerados satisfatórios, de acordo com
KELLMANN e KALLUS (2001); PASQUALI (1999, 2003) e
indicam validação do TEP-DF. A dimensão Socioambiental
teve média de influência mais negativa, quando comparada
à dimensão Psicobiológica (p<0,004). O percentual de influência positiva, em ambas as dimensões, foi bastante semelhante sendo de (29,7%) para Psicobiológica e de (28,8%)
para a Socioambiental. Com estes resultados de validação
dos itens do questionário, conclui-se que este instrumento
pode ser aplicado a atletas com DF.

A importância da atividade física
diária na melhoria da qualidade de
vida de crianças e jovens com
síndrome de Down
Antunes, N.; Marques, A. C.; Hax, G.; Martins, L.;
Moura, J. B.; Cardoso, L. C.
UFPel
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Nos dias de hoje não se discute mais a imensa utilidade da
atividade física, no contexto global da educação de pessoas
com Síndrome de Down (SD), seja através das atividades
lúdicas, desportivas ou ainda na realização das atividades
diárias. O objetivo deste estudo foi descrever e relacionar
os benefícios da atividade física diária na melhoria da qualidade de vida, de crianças portadoras de Síndrome de Down.
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de
corte transversal. Fizeram parte da amostra, 38 crianças com
SD do sexo masculino e feminino com idades entre 7 e 15
anos participantes do Projeto Carinho da ESEF/UFPel. O instrumento utilizado na coleta de dados foi um questionário
que caracterizou aspectos como: nível educacional, doenças associadas, hábitos do cotidiano, atividades da vida
diária, atividades físicas e de lazer e hábitos alimentares. O
instrumento foi respondido pelos pais das crianças. Observou-se que todas ass crianças freqüentam a escola, e destas
42% estão em escolas regulares; 62% apresentaram algum
tipo de doença associada a SD; 78% desenvolvem tarefas
da vida diária independentemente (vestir-se, comer, banharse.....); todas participam de atividades físicas regulares pelo
menos duas vezes na semana, além da educação física na
escola; 65% preferem atividades passivas no momento de
lazer. Verificou-se que, com a continuidade do programa de
atividade física houve uma melhora no desenvolvimento das
atividades de vida diária. Se quisermos que a criança com
SD tenha uma vida ativa, com a participação que sua capacidade lhe permita, é importante estimula-la no meio em que
vive, pois a intervenção se mantém em razão de vários aspectos, porém, sempre na perspectiva da necessidade da
pessoa com SD e o ambiente a sua volta.

A água como meio facilitador no
estímulo da psicomotricidade e do
autoconceito em crianças
com paralisia cerebral:
estudos preliminares
Arroyo, C. T.; Oliveira, S. R.G. de
Instituição: Faculdades Integradas FAFIBE - ; FAFIBE Bebedouro/FEUC
A Paralisia Cerebral (PC) é uma seqüela de agressão
encefálica que ocorre na infância, afetando o tono, a postura e o movimento. A disfunção motora dessas crianças e a
discriminação social, pode levá-las ao isolamento e a formação de um autoconceito negativo. Este estudo tem como
objetivo investigar a influência de atividades aquáticas no
padrão psicomotor e no autoconceito de crianças PCs. Para
a avaliação do autoconceito e com base em estudos de testes padronizados, elaborou-se uma entrevista sobre o desenho da figura humana. Para verificar a eficiência do instrumento, aplicou-se o teste em um jovem de 16 anos, portador
de PC atetóide-espastica-tetraparésica (S1), em outro com
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16 anos, sem deficiências (S2); e uma menina de 14 anos
paraplégica, com espinha bífida e deficiência mental acentuada (S3). Individualmente, entregou-se uma folha em branco
e um lápis, pedindo-se à criança que desenhasse uma pessoa de corpo inteiro. Em seguida, de forma lúdica, foi simulada uma entrevista, onde o pesquisador era o repórter, a
criança o entrevistado e a figura a personagem sobre o qual
seriam feitas as perguntas. O material coletado foi entregue
à duas Psicólogas separadamente. Elas interpretaram o desenho e as respostas da entrevista, dando um parecer provável do estado psicológico de cada sujeito. Ambas não
conheciam as crianças, o que foi proposital para que não
fossem sugestionadas, verificando se as características
projetadas seriam compatíveis com a realidade das crianças.
Os resultados da interpretação das duas profissionais, foram concordantes em relação aos aspectos psicológicos e
emocionais. As características extremamente distintas dos
participantes, também se mostraram um fator positivo a favor do instrumento, pois para todos eles o teste foi de fácil
aplicação, retratando muitas características particulares, que
as Psicólogas não tinham como saber. O teste de (QI), aplicado por uma das Psicólogas, não foi compatível com a realidade no caso (S2), o que pode estar refletindo a displicência e infantilidade provocativa do adolescente, durante a
aplicação. Assim, a entrevista sobre o desenho da figura
humana, poderá ser um instrumento válido, com possibilidades de ser utilizado como uma das ferramentas para se
alcançar os objetivos deste estudo.

Análise da mobilidade funcional de
indivíduos com paralisia cerebral
espástica de acordo com a idade
Ayres, T.G.1; Kleiner, A.F. R.1; Saraiva, P. M.1;
Gobbi, L.T.B. 1; Pietrobon, R.S.2
LEPLO/IB/UNESP/Rio Claro-Brasil 1; CESO/Medical
Center/DUKE University2
INTRODUÇÃO: a espasticidade é um dos distúrbios motores mais freqüentes e incapacitantes observados em indivíduos com lesão no SNC e apresenta grande incidência em
indivíduos com paralisia cerebral (PC). Crianças com PC
espástica (PCE) apresentam aquisição tardia ou não aquisição do andar e muitas necessitam de equipamentos que auxiliam na mobilidade. OBJETIVO: analisar a MF de crianças
portadoras de PCE de acordo com a idade cronológica por
meio da escala de Mobilidade Funcional (EMF) proposta
por GRAHAM et al. (2004). MÉTODOS: 35 crianças com PCE
foram divididas em 2 grupos: G1com 19 crianças entre 49anos e G2 com 16 crianças entre 10-16anos. Utilizando a
EMF, as crianças foram convidadas a percorrer 3 distâncias:
5m, 50m e 500m, em um trajeto previamente demarcado. A
MF de cada participante foi classificada como: 1 (utiliza cadeira de rodas, cadeira motorizada ou carrinho); 2 (utiliza
andador em K ou outro tipo de andador); 3 (utiliza duas
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muletas); 4 (utiliza uma muleta ou duas bengalas); 5 (sem
acessório mas com apoio); e 6 (independente em todas as
superfícies). RESULTADOS: Todas as crianças realizaram a
tarefa de 5m, sendo que 52,6% das crianças de G1 estavam
no nível 6 e 26,3% no nível 5; para as crianças do G2 apenas
37,5% estavam no nível 6 e 25% no nível 5. Para os 50m, 31
crianças completaram o percurso, sendo que 42,1% das crianças do G1 e 31,25% das crianças do G2 foram classificadas no nível 6 e 21% e 31,25%, respectivamente de G1 e G2,
no nível 5. Para a distância mais longa, 500m, apenas 22
crianças conseguiram completar o percurso. No G1, 31,58%
das crianças foram classificadas no nível 6 e 10,52% no nível 5; enquanto que 18,75% das crianças do G2 estavam
nível 6 e 31,25% no nível 5. CONCLUSÃO: Os resultados
permitem concluir que: à medida que a distância a ser percorrida aumenta, o número de crianças que conseguem percorrer o percurso diminui; as crianças mais jovens apresentaram as maiores porcentagens no nível 6, caracterizado pela
locomoção independente em qualquer tipo de superfície, em
todas as distâncias.

Características cinemáticas do andar
de idosos em piscina rasa
Barela, A.M.F.; Duarte, M.
Laboratorio de Biofisica, EEFE - USP
Introdução: O andar em piscina rasa tem sido uma forma
alternativa para treinamento, reabilitação e prática de atividade física entre diferentes faixas etárias. No entanto, informações biomecânicas, tais como características cinemáticas
de indivíduos idosos andando na água são limitadas. Objetivos: No presente estudo, variáveis espaço-temporais da
passada, ângulos articulares do tornozelo, joelho e quadril
nas fases de contato inicial e de balanço inicial e amplitude
de movimento dessas articulações foram analisados em indivíduos idosos andando na água e fora da água e comparados com indivíduos adultos andando nas mesmas condições. Métodos: Dez idosos e dez adultos, com idade entre
60 e 77 anos e 21 e 38 anos, respectivamente, e todos sadios
foram filmados andando com velocidade auto-selecionada e
confortável fora da água e em seguida imersos na água (nível do processo Xifóide do esterno). Para registro dos dados cinemáticos, marcadores passivos foram afixados no
quinto metatarso, maléolo lateral, epicôndilo lateral, trocanter
maior e na porção lateral do tronco. Resultados: A maioria
das variáveis espaço-temporais da passada foi diferente
entre as condições e entre os grupos. Porém, enquanto que
a velocidade entre os idosos e os adultos foi diferente para
andar fora da água, os dois grupos apresentaram a mesma
velocidade para andar na água. Os ângulos articulares investigados variaram conforme a condição e/ou grupo e apenas a amplitude de movimento articular do joelho foi menor
na água do que fora da água. Conclusão: O andar na água
foi diferente do andar fora da água em muitos aspectos devi52

do às propriedades físicas da água, principalmente devido à
força de arrasto e à força empuxo. Provavelmente, os idosos
apresentaram a mesma velocidade que os adultos para andar na água em decorrência da postura adotada para os segmentos perna e coxa, uma vez que esses segmentos estavam
mais inclinados nos idosos do que nos adultos. Com isso,
uma área frontal menor se movimentou contra a força de
arrasto.

Expectativas e concepções dos
acadêmicos sobre a prática da
ginástica olímpica e do handebol por
alunos que apresentam deficiência
mental: Relato de uma experiência
Baruki, V.L.; Nunez, P.R.; Sá, S.A.; Rodrigues, A.S.
UNIDERP
Este projeto nasceu da necessidade de junto com os acadêmicos do Curso de Educação Física da UNIDERP, na disciplina de educação física adaptada, refletir questões acerca
da inclusão da criança portadora de necessidades especiais
através de práticas esportivas, indagando e formulando propostas, que acreditamos contribuir no repensar da formação
acadêmica e nas práticas desenvolvidas em instituições escolares com estas crianças, principalmente, nas questões
que perpassam sobre as impossibilidades. A idéia de que
uma limitação física ou sensorial prejudica e impede a participação em atividades esportivas, permanece ainda no pensamento acadêmico que tem o esporte relacionado a alto
rendimento e ao seu lema “ganhar a qualquer preço”. Neste
caso, as proezas e demonstrações esportivas, pertencem às
pessoas que a sociedade traça com perfil de normalidade.
Este projeto tem como objetivo produzir e proporcionar novos conhecimentos, e colocar os acadêmicos em contato
com diferentes formas de pensar e agir, a fim de oferecerlhes suporte para as diversidades que certamente depararão
na profissão. Fase inicial do Projeto de Extensão Antes de
iniciar o Projeto, foi estabelecido que trabalhassem com alunos da Escola Clínica “Raio de Sol” da Sociedade Pestalozzi
de Campo Grande. Os trinta e cinco alunos foram selecionados pela escola considerando a anamnese e diagnóstico
neurológico que os classificavam como deficientes mentais.
Foi selecionada uma equipe de acadêmicos para trabalhar
diretamente com os alunos do handebol e da ginástica olímpica. A equipe teria que ser composta por acadêmicos que
estavam cursando ou já havia passado pelas disciplinas das
referidas modalidades. Não foi fácil conseguir adesões, uma
vez que os acadêmicos se mostraram curiosos, porém temerosos em ter algum tipo de contato com deficientes. Conseguimos um número reduzido de acadêmicos que se engajou
no Projeto. Algumas conclusões: a aprendizagem ocorre
quando os conteúdos ministrados em uma disciplina se aproximam de alguma forma, da realidade vivida pelo acadêmico;
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Esta realidade pode ser captada a partir de situações-problema e práticas desenvolvidas; O confronto entre teoria e
prática oportuniza a criação de novas metodologias de trabalho.

Análise do perfil de atletas de
basquete sobre rodas participantes da
I Etapa do Campeonato
Regional Paranaense

A identificação de desvios posturais
em mulheres mastectomizadas. Um
estudo de caso junto a
Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Joinville, SC

Bôas, M.S.V.; Bastian, T.V.; Matsuo, A.R.; Nascimento Jr., J.R.A.; Quinhoneiro Jr., M.

Bento, N. A; Carvalho, M.A; Silva, N.Q.F;
Ribeiro, S.M.
Associação Catarinense de Ensino, ACE
Há décadas que o tratamento cirúrgico de câncer de mama é
baseado na retirada do tumor e no esvaziamento axilar. A
retirada do tumor pode exigir uma mastectomia radical, amputação completa da mama, e de alguns músculos contíguos à mama. O câncer de mama é o mais incidente na mulher brasileira. Na última década tem-se presenciado um interesse, por parte dos profissionais da área da saúde, sobre
as seqüelas provocadas por este tipo de procedimento. O
presente estudo, desenvolvidos por acadêmicos do Curso
de Fisioterapia da ACE-Joinville(SC), objetivou investigar
junto às mulheres que participam do programa de atendimento à mulher mastectomizada da Rede Feminina de Combate ao Câncer – Joinville –SC, a presença de desvios
posturais, tendo como hipótese de que estes, quando identificados poderiam estar relacionados a mastectomia radical.
A população foi constituída por 63 mulheres e destas foram
selecionadas para a amostra apenas aquelas que haviam sido
submetidas a cirurgia de retirada total da mama num período
superior ou igual a dois anos, resultando num total de 12
mulheres. Foi utilizado como instrumento de avaliação
postural o simetrógrafo, além de uma anamnese contendo
dados pessoais e histórico cirúrgico. Os dados foram colhidos durante três sessões. A idade da amostra variou entre
28 e 79 anos, e o tempo de cirurgia oscilou entre 02 e 12
anos. Das mulheres envolvidas na amostra apenas 01 realizou reconstituição da mama. Os dados referentes a avaliação postural demonstraram que 100% da amostra apresentava desvios posturais, como rotação e assimetria dos ombros, rotação do tronco, atitudes escolióticas, hiperlordose,
cabeça lateralizada e inclinada anteriormente. Em todas da
amostra havia uma relação direta entre o lado da mastectomia
com o lado em que estes comprometimentos se encontravam. Diante do exposto considera-se válido, além de outros
estudos voltados a esta temática, a presença de um grupo
multidisciplinar de profissionais no atendimento, tanto pré
como pós-cirúrgico em mulheres mastectomizadas, atuando
tanto na prevenção quanto na reabilitação funcional, e conseqüentemente uma melhor qualidade de vida.
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UEM- Depto. de Educação Física
A pratica do basquete sobre rodas no estado do Paraná é
pouco difundida. Raras são as equipes e não se têm noticiais
da realização de nenhum torneio e competição desta natureza. Sabe-se que para se montar uma equipe composta por
pessoas com necessidades especiais é necessário a orientação de profissionais especializados bem como a utilização
de cadeiras esportivas especiais, o que encarece e dificulta
ainda mais a massificação desta modalidade. Com intuito de
motivar os praticantes deste desporto, foi organizado neste
ano de 2005 o I Campeonato Regional Paranaense de basquete adaptado, pelos representantes das cidades de
Maringá, Umuarama, Foz do Iguaçu e Cascavel. O presente
estudo buscou investigar o perfil destes praticantes integrantes das equipes da I Etapa do Campeonato Regional
Paranaense de Basquete Sobre Rodas. Participaram da pesquisa trinta e seis atletas das equipes de Maringá, Umuarama,
Foz do Iguaçu e Cascavel. Os resultados mostraram que 38%
dos praticantes apresentam a deficiência poliomielite, 82%
praticam a mais de 2 anos, que entre os motivos de importância que o esporte adaptado proporciona aos atletas é de
27%. Os pesquisados informaram também que o esporte
possibilitou melhoras em relação a auto estima, responsabilidade, companheirismo e cooperação. Com relação as modificações comportamentais no âmbito familiar constatou-se
que o dialogo e a tolerância obtiveram 53% das respostas.

Formação de professores e inclusão:
Produção científica nos periódicos de
educação especial – 1994 a 2004
Borges, L.J.; Caporossi, I.V.;
Nascimento, P.V.; Sousa, S.B.
Faculdade de Educação Física, UFU
O presente estudo tem como temática central a formação de
professores e inclusão de educandos com necessidades
educacionais especiais. O tema inclusão é um assunto de
grande foco mundial e destaque na mídia, nos motivando
assim, verificar a produção científica referente à formação
de profissionais da área de educação/educação física voltados para esta questão. O objetivo deste estudo foi identificar e analisar a produção científica sobre formação de professores voltada para inclusão nos periódicos de Educação
Especial, Revista Brasileira de Educação Especial (RBEE) e
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Revista Cadernos de Educação Especial (RCEE), no período
de 1994 a 2004. A pesquisa é do tipo bibliográfica, de caráter
analítico-crítico. A população foi composta por 148 textos
publicados na RCEE e 107 da RBEE. A amostra foi composta
por 6 trabalhos da RCCE e 2 da RBEE, que versavam sobre a
nossa temática. A coleta de dados foi feita por meio de levantamento bibliográfico. Utilizamos uma ficha como instrumento de coleta de dados. A análise foi do tipo qualitativo-quantitativo. Resultados encontrados na RCEE: do total
de textos 3 versaram sobre formação de professores e 3 sobre formação de professores/inclusão; as áreas abordadas
foram (1 Pedagogia Empresarial, 1 Química, 1 Informática, 2
Educação Física, 1 Área Geral); problemas priorizados: (50%
educação inclusiva, 33% saberes e práticas, 17% preparação do pedagogo); objetivos (50% analisar a prática pedagógica, 33% verificar a preparação do professor, 17% contribuições da informática na educação inclusiva). Já na RBEE:
2 textos versaram sobre formação de professores/inclusão;
as áreas abordadas foram (1 Educação Física e 1 Geral );
problemas priorizados: (50% capacitação pedagógica e 50%
política públicas); objetivos: (50% elaborar um programa de
capacitação para professores de Educação Física e 50% analisar a formação de professor). Pode-se inferir que no auge
das discussões sobre a inclusão, a temática formação de
professores não foi priorizada, mostrando no nosso entendimento um descaso por parte dos estudiosos. Por ser os
periódicos, um veículo de divulgação rápido e confiável, a
formação de professores deveria ser mais discutido e estudado, pois acreditamos que esta é uma ação imprescindível
para que o processo de inclusão se efetive.

ma de Andar 50 -59 anos (2,2x; 0,15s); 60- 69 anos (2,4x;
0,16s); 70-79 anos (2,6x; 0,18s). Velocidade Normal de Andar
50 -59 anos (3x; 0,12s); 60- 69 anos (3,2x; 0,39s); 70-79 anos
(3,6x; 0,49s). Velocidade de levantar da cadeira 50 -59 anos
(0,6x; 0,13s); 60- 69 anos (0,6x; 0,14s); 70-79 anos (0,6x; 0,15s).
Flexão de cotovelo 60-64 anos (24,3x;6,02s); 65 -69 anos
(24x;1,41s); 70 -74 anos (21x; 0s); 75 -79 anos (19,5x; 3,53s).
Flexibilidade do ombro: 60-64 anos (-1x;10,81s); 65 -69 anos
(-4,7x;10,9s); 70 -74 anos (-7x;7,07); 75 -79 anos (3x; 1,41s).
Sentar e alcançar 60-64 anos (5,3x;11,93s); 65 -69 anos
(6x;9,89s); 70 -74 anos (2,7x; 3,88s); 75 -79 anos (4x; 4,24s).
Velocidade para se levantar da posição sentada 60-64 anos
(2,2x;0,35s); 65 -69 anos (2,9x;0,35s); 70 -74 anos (3,2x; 0,14s);
75 -79 anos (2,5x; 0,10s). Velocidade para se levantar da posição deitada 60-64 anos (2,4x;1,75s); 65 -69 anos (4,2x;0,61s);
70 -74 anos (4,3x; 0,77); 75 -79 anos (2,9x; 0,09s). Estes resultados apresentaram valores iguais e/ou melhores, quando
comparados com os valores padrões de referência, exceto
no teste de Velocidade Normal de Andar. No questionário
de auto-avaliação pode-se verificar que 89,5 % apresentam
nível funcional “avançado”. Pode-se afirmar que o Programa
de Ginástica tem conseguido melhorar a aptidão física e capacidade funcional desta população estudada.

Desempenho motor de jovens com
síndrome de Down
Branco, S.B.; Diehl, R.M.
Universidade Luterana, Ulbra

Avaliação da aptidão física e
capacidade funcional de idosas
praticantes de ginástica do
Projeto AFRID
Borges, L.J.; Martins, J.L.A.; Coelho, F.G.M.;
Arantes, L.M.; Martins, M.A.; Leite, G.F.
Faculdade de Educação Física, UFU
A avaliação dos componentes da aptidão física e capacidade funcional é determinante dos efeitos do envelhecimento
no desempenho físico, bem como na avaliação de programas de atividade física. O objetivo deste estudo foi avaliar a
aptidão física e capacidade funcional em mulheres com mais
de 50 anos, praticantes de ginástica. A população estudada
foi as praticantes de ginástica do Projeto AFRID. A amostra
foi composta de 12 mulheres com idade média de 65 anos,
sendo que 12 participaram dos três primeiros testes e 9 participaram dos demais. Os instrumentos utilizados foram oito
testes de aptidão física protocolados por Rikli & Jones (1999),
CELAFISCS e William & Greene (1990), bem como Ficha de
avaliação da capacidade funcional Rikli & Jones (1999). Os
resultados serão apresentados pela média e desvio padrão,
respectivamente, de acordo com a idade. Velocidade Máxi54

O objetivo deste estudo foi analisar o Índice de Massa Corporal (IMC), a flexibilidade e a força/resistência de 17 jovens
com síndrome de Down, de ambos os sexos, na faixa etária
de 20 a 26 anos. Os sujeitos do nosso estudo freqüentam
programas esportivos duas vezes por semana. Os testes foram baseados nas orientações dadas pelo Projeto Esporte
Brasil (PROESP-BR, GAYA et al. 2002) e aconteceram no mês
de maio de 2005. Após a análise dos dados foi possível identificar que em relação ao IMC o grupo feminino ficou com
30% dentro da faixa do risco baixo, 50% dentro da zona ideal
e 20% dentro da zona de risco elevado; no grupo masculino
57% ficaram na zona ideal e 43% ficaram dentro da zona de
risco elevado. Na variável flexibilidade o grupo feminino ficou 40% dentro da média, 30% acima da média e 30% na
faixa excelente. O grupo masculino na variável flexibilidade
ficou com 43% dentro da faixa ruim, 29% na média, 14% acima da média e 14% na faixa excelente. Na aptidão força/
resistência o grupo feminino ficou com 80% na classificação
fraco e 20% na classificação abaixo da média, porém o grupo
masculino ficou com 100% dos avaliados na classificação
fraco. Com base nos resultados obtidos no IMC, se faz necessário uma investigação mais profunda visando identificar se a obesidade oriunda de 29% dos avaliados é fruto dos
hábitos alimentares, de problemas fisiológicos ou mesmo
do estilo de vida. Também é necessário realizar atividades
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que auxiliem o grupo masculino na melhora e manutenção de
sua flexibilidade, e que seja feito um trabalho específico com
ambos os grupos para que a força/resistência seja trabalhada com maior ênfase, pois 88% dos avaliados ficaram com a
classificação fraco. Essas avaliações periódicas são essenciais pra determinar eventuais ajustes durante a execução
do planejamento anual no CEAMA, embora a freqüência dos
alunos seja bastante irregular. GAYA, A. et al. Perfil do crescimento somático de crianças e adolescentes da região sul
do Brasil. Revista Perfil: Dossiê Esporte Brasil, n.6. p.79-85,
2002. Aptidão física relacionada a saúde um estudo piloto
sobre o perfil de escolares de 7 a 17 anos da região sul do
Brasil. Revista Perfil: Dossiê Esporte Brasil, n.6. pg 50-60,
2002.

Implementação de programas de
atividade física para mulheres com
incontinência urinária de esforço
Caetano, A. S.; Tavares, M. C. G. C. F.;
Lopes, M. H. B. M.
Universidade Estadual de Campinas
A incontinência urinária de esforço é definida pela
Intenational Continence Society como a queixa de perda
involuntária de urina no esforço ou exercício, espirro ou tosse.
Esses sintomas são mais comuns em mulheres. Essa questão deve-se a razões anatômicas e conseqüências dos partos e gestações que favorecem o enfraquecimento e deslocamento dos músculos do períneo. Associada ao desconforto da incontinência urinária, as mulheres com esta
sintomatologia, freqüentemente sofrem com problemas emocionais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico
entre outros. A vida social também fica prejudicada, pois se
afastam dos amigos, das atividades em comunidade, deixam
de freqüentar lugares públicos, festas e evitam realizar viagens longas para evitar o constrangimento de perder urina.
Além disso, observamos que a maioria dessas mulheres abandonam atividades físicas, principalmente aquelas de impacto como pular, correr, ginásticas aeróbicas, pois estas estão
mais relacionadas com a perda de urina. Dessa forma, essa
população fica privada dos benefícios inerentes à atividade
física. Buscando reverter esta situação desenvolvemos uma
proposta de atividades físicas para essa população que inclua os exercícios de Kegel que são exercícios específicos
para o fortalecimento da região do períneo. Implementamos
essa proposta em cinco grupos de mulheres e constatamos
que a adesão ao programa requer alguns cuidados especiais
como: evitar a discriminação do grupo formando sempre grupos heterogêneos com mulheres com e sem sintomas de incontinência urinária de esforço e inserção dos exercícios de
Kegel no contexto dos demais tendo cuidado de não
relacioná-los diretamente a um tratamento, uma vez que a
exclusão destes exercícios no contexto de uma ginástica global não se faz coerente, já que os músculos do períneo fazem
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parte da atividade funcional de todas as mulheres e merecem a mesma atenção que os demais.

Handebol 4 em cadeira de
rodas - Handball four
Calegari, D.R.; Gorla, J.I.; Carminato, R.A.; Cândido, A. C.; Damaceno, L.; Feiden, R.
Universidade Paranaense, UNIPAR
O objetivo inicial deste estudo foi realizar uma pesquisa
exploratória sobre o Handebol para Cadeirantes identificando se o mesmo está sendo praticado e quais as regras que
estão sendo utilizadas para esta prática, estabelecendo os
parâmetros iniciais para a inclusão da modalidade no Projeto AMA – Atividades Motoras Adaptadas na Universidade
Paranaense – UNIPAR CAMPUS TOLEDO e a construção
de referencial teórico e técnico para implantação e desenvolvimento da modalidade no âmbito do Movimento
Paraolímpico Nacional e Internacional. A partir das dificuldades enfrentadas na implantação da modalidade na
UNICAMP, tendo como referencial profissional a experiência de cinco anos de execução do Projeto AMA os autores
propõe a implantação da modalidade de Handebol Adaptado utilizando como fonte de adaptação as regras do Handebol
de Areia para possibilitar a disputa com um número menor
de participantes, reduzindo custos de investimento inicial,
desenvolvimento e organização de competições. Os jogos
podem ser realizados em quadras menores, com cada equipe
sendo formada por 8 jogadores (4 titulares e 4 reservas) e
sendo disputada em dois sets de 10 minutos cada e 5 minutos de intervalo, substituições e punições serão semelhantes ao Handebol de Salão, com a ressalva de que todos os
jogadores podem atuar como goleiro a qualquer momento
do jogo, desde que não estejam na área do goleiro dois defensores, fato que deve ser punido com um tiro de sete
metros (pênalti). As disposições referentes às cadeiras de
rodas a serem utilizadas seguirão as normas do Basquete em
Cadeira de Rodas (CBB), até que novos estudos possam ser
realizados para a certificação desta adequação. O estudo
ainda identificou que existem competições organizadas a
nível internacional para atletas surdos (Deaflimpics) e Deficientes Mentais (Olimpíadas Especiais). Apesar de ambas
as formas serem motivantes, pois envolvem somente o desenvolvimento do passe, da recepção e do arremesso, a opção por uma ou outra será determinada essencialmente pela
capacidade de investimento, disponibilidade de espaço físico e quantidade de praticantes.
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Handebol em cadeira de rodas
Calegari, D. R.; Gorla, J. I.; Carminato, R. A.;
Feiden, R.; Damaceno, L.; Cândido, A. C.
Universidade Paranaense, UNIPAR
O objetivo inicial deste estudo foi realizar uma pesquisa
exploratória sobre o Handebol para Cadeirantes identificando se o mesmo está sendo praticado e quais as regras que
estão sendo utilizadas para esta prática, estabelecendo os
parâmetros iniciais para a inclusão da modalidade no Projeto AMA – Atividades Motoras Adaptadas na Universidade
Paranaense – UNIPAR CAMPUS TOLEDO e a construção
de referencial teórico e técnico para implantação e desenvolvimento da modalidade no âmbito do Movimento
Paraolímpico Nacional e Internacional. Foram identificadas
ações de desenvolvimento de Handebol em Cadeira de Rodas através de iniciativas isoladas das Prefeituras de Santos, São Sebastião e Jundiaí no Estado de São Paulo, no
Estado do Rio de Janeiro por parte da Prefeitura e do Centro
Educacional Santa Mônica, na Bahia através do Núcleo de
Educação Física e Esporte Adaptado de Feira de Santana e
na Sociedade Hípica de Campinas/SP. As ações mais consistentes e que estavam fundamentadas em registros científicos foram as desenvolvidas pela Universidade Estadual
de Campinas – UNICAMP, que serviu de apoio para a construção da proposta de regras para o Handebol Adaptado. A
partir das dificuldades enfrentadas na implantação da modalidade na UNICAMP, tendo como referencial profissional
a experiência de cinco anos de execução do Projeto AMA
os autores propõe a implantação da modalidade de Handebol
Adaptado da seguinte forma: disputado na quadra oficial
da modalidade, com tempo de jogo, número de jogadores,
substituições e punições semelhantes ao Handebol de Salão, com a ressalva de que todos os jogadores podem atuar
como goleiro a qualquer momento do jogo, desde que não
estejam na área do goleiro dois defensores, fato que deve
ser punido com um tiro de sete metros (pênalti). As disposições referentes às cadeiras de rodas a serem utilizadas seguirão as normas do Basquete em Cadeira de Rodas (CBB),
até que novos estudos possam ser realizados para a
certificação desta adequação. O estudo ainda identificou
que existem competições organizadas a nível internacional
para atletas surdos (Deaflimpics) e Deficientes Mentais
(Olimpíadas Especiais).

Projeto de educação física adaptada
“Viva a Diferença:”
Um relato de experiência
Calve, T.
Faculdades Integradas Modulo
A inclusão de pessoas com necessidades especiais na soci56

edade vem sendo realizada de forma mais expressiva. Além
do direito de acesso aos locais públicos, mobiliários urbanos, transporte gratuito, cultura e educação, o esporte também é um direito e uma das maneiras de incluir pessoas com
necessidades especiais na sociedade. Segundo MauerbergdeCastro (2000), a Educação Física não faz diferença entre
pessoas que possuem ou não algum tipo de deficiência, desta
maneira todos podem praticar atividade física, independente de suas aptidões físicas. Pensando nisso, foi proposta a
realização de um projeto em que crianças com necessidades
especiais e crianças sem deficiência praticassem atividade
física juntas, quebrando a barreira da diversidade. Assim
surgiu o projeto de Educação Física Adaptada “Viva a Diferença”, que tem como objetivos, promover atividade física e
integração de pessoas com e sem deficiência. O projeto “Viva
a Diferença” está sendo desenvolvido em parceria entre
Corpo de Bombeiros, APAE e Faculdades Integradas Módulo
da cidade de Caraguatatuba/SP. Participam do projeto 12
crianças da APAE (diversas deficiências) e 20 adolescentes
com idade entre 11 e 14 anos do Projeto Bombeiro Mirim. As
aulas acontecem uma vez por semana e tem duração de uma
hora e meia. Os mesmos exercícios são realizados por todos,
respeitando a individualidade de cada um. Além disso, todos trabalham em sistema de cooperação, possibilitando o
desenvolvimento da socialização do grupo. Esta atitude
mostra a possível inserção de crianças com necessidades
especiais em uma aula de educação física regular. Algumas
observações puderam ser feitas durante a realização do projeto, por exemplo, a minimização do preconceito em relação
às pessoas deficientes por parte das crianças sem deficiência, uma vez que, a maioria nunca havia tido contato com
qualquer tipo de população especial. Outra observação importante diz respeito à melhora da socialização dos alunos
da APAE, tanto nas aulas de educação física do projeto como
dentro da instituição. Desta maneira podemos perceber a
importância do convívio de pessoas com necessidades especiais com pessoas sem deficiência, e ainda que a educação física pode ser um sistema facilitador do processo inclusivo de populações especiais na sociedade.

Avaliação da capacidade funcional de
idosos institucionalizados
Carvalho, C.; Mendonça, D.C.B.; Alves, T.B.;
Costa, G.A.; Teixeira, A.P.A.; Cabral, L.S.A.
Universidade Federal de Uberlândia, UFU
O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo no
qual há alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas
que vão alterando progressivamente o organismo, tornando-o mais susceptível a agressões. (Fedrigo, 1999). Deste
modo, com o avanço da idade as perdas funcionais tornamse evidentes. Observa-se também que a capacidade funcional é um importante marcador em termos de aptidão e independência para realizar determinadas atividades, sendo
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significante para a qualidade de vida dos idosos. Assim,
tivemos como objetivo da pesquisa identificar a capacidade
funcional de idosos institucionalizados. Foi realizada uma
pesquisa de campo, com 30 idosos lúcidos em 3 instituições
de longa permanência no município de Uberlândia, escolhidas devido a compatibilidade com o programa AFRID (Atividade Física e Recreativa para Terceira Idade). Foi utilizada
a escala de auto-avaliação da capacidade funcional
protocolada por SPIRDUSO (1995), que possui 18 tipos diferentes de atividades da vida diária e instrumentais. Os resultados obtidos demonstram que 90% dos idosos realizam
atividades de comer e beber sem ajuda e com facilidade,
porém 6,7% desempenham sem ajuda, mas com dificuldade e
3,3% realizam com ajuda ou dependem de outros para realizar. 53,4% dos idosos movimentam no ambiente o qual residem sem ajuda e com facilidade, no entanto 23,3% alcançam
o objetivo da atividade sem ajuda, mas com dificuldade e
23,3% realizam com ajuda ou dependem de outros para realizar. 70% dos idosos tomam banho sem ajuda e com facilidade, todavia 10% realizam sem ajuda, mas com dificuldade e
20% realizam com ajuda ou dependem de outros para realizar. Baseado nos resultados observamos que grande parte
dos idosos institucionalizados estão aptos a realizar atividades para sua alimentação, para deslocamentos e higiene,
porém estas ações são limitadas devido a organização sistematizada que cada Instituição estabelece.

motoras dos idosos, sendo feita a priori, uma análise de cada
tarefa, observando-se pré-requisitos necessários, complexidade da tarefa e grau de integração. Na dança, foram utilizadas coreografias em duplas, trios e no grupo todo. Foi também realizada uma grande quadrilha. Os eventos foram filmados para posterior análises. Nas duas situações a atividade que mais motivou os idosos e permitiu entrosamento
entre as diferentes faixas etárias foi a dança. Observou-se
que nas atividades de jogos houve dificuldade com o tempo
de realização da tarefa entre idosos e jovens e que as atividades de pintura ou modelagem não quebravam a barreira
etária. De outro lado, as atividades de dança foram o ponto
alto em ambos os eventos, onde os idosos puderam interagir
com pessoas de todas as idades, onde todos manifestaram
contentamento, conforme pode ser observado pela
gestualidade e pelas expressões faciais. Evidencia-se assim
que é possível trazer idosos para o convívio social, tanto
levando-os a locais fora de seu abrigo, quanto levando a
comunidade para dentro dele.

As opiniões dos professores sobre a
realidade da inclusão do deficiente
físico nas aulas de educação física em
escolas públicas de São Luís
Cordeiro, M.A.Z.; Silva, S.M.M.

Atividades de sociabilização
de idosos asilados
Celestino, J.Q.; Barros, M.M.S.; Jesus, E.D; Ferrari,
H.G; Silva, V.M.T.G; Tolocka, R.E.
Faculdads Integradas Einstein de Limeira
Para Carvalho (2000) nos últimos 100 anos o mundo tem
vivido uma revolução silenciosa e inusitada: a da
longevidade. Em nosso país, no ano de 2025, o número de
idosos poderá chegar a 31 milhões. Muitas pessoas chegam
a velhice sem boas condições de saúde e sem uma família
que possa lhe auxiliar, sendo então encaminhadas para asilos e lá na maioria das vezes, começam a perder o contato
com a sociedade, em um processo que vai paulatinamente
levando-as ao isolamento social. De outro lado, a sociedade
começa a buscar caminhos para a inclusão social de todas
as pessoas, considerando a diferença como valor, onde estratégias diversificadas trazem possibilidades de realizarão
humana Mantoan (1997), Sassaki (1999) e Stanback (1999).
Com o objetivo propiciar atividades que permitemo encontro de gerações, foi realizado um estudo exploratório, com
um lar de idosos, em duas situações distintas: na primeira
eles foram convidados a participar de uma festa fora do asilo e na outra a festa foi dentro do “lar” onde eles viviam. Os
eventos foram abertos à comunidade e atividades atividades de pintura, jogos e danças foram realizadas. A escolha
das atividades levou em consideração as possibilidades
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94

Depto de Educação Física, UFMA
O paradigma da inclusão começou a ser construído a partir
de algumas experiências de inserção social das pessoas com
deficiência, desde a década de noventa, quando foram sentidas pequenas modificações em setores como educacional,
profissional, social e esportivo. Apesar das leis existentes,
que procuram assegurar os direitos a essas pessoas, as mesmas continuam sendo marginalizadas socialmente, incluindo, as aulas de educação física, conforme denúncias tanto
das organizações representativas quanto dos indivíduos
isoladamente. Essa investigação tem como objetivo analisar
o processo de inclusão do aluno deficiente físico nas aulas
de Educação Física em escolas públicas estadual e municipal do ensino fundamental de São Luís-MA, segundo as
opiniões dos próprios professores. Os instrumentais de coleta de dados compreenderam a análise de documentos (proposta pedagógica da escola) e as entrevistas estruturadas
com 25 professores de Educação Física de 10 escolas públicas das redes estadual e municipal. Os resultados das entrevistas mostraram a inexistência de proposta pedagógica em
Educação Física, que contemple a inclusão do deficiente
físico, segundo 96% dos professores. Os alunos com deficiência física participavam passivamente das aulas práticas
de educação física. As causas atribuídas à exclusão desses
alunos nas referidas aulas foram: falta de conhecimentos
específicos dos professores sobre inclusão (34%), falta de
interesse da escola (30%) e falta de proposta pedagógica
inclusiva formulada pelas Secretarias de Educação Estadual
57

Resumos Temas Livres

e Municipal (36%). Os fatores que dificultavam a inclusão
do aluno com deficiência física nessas no ensino fundamental regular: preconceito do aluno (20%), falta de estrutura
geral da escola (24%), falta de proposta pedagógica (32%) e
o despreparo profissional (24%). Portanto, a realidade apresentada pelas escolas selecionadas não contempla a inclusão do aluno deficiente físico nas aulas de Educação Física
nas redes públicas de ensino, ficando evidentes a falta de
adequação tanto física quanto de recursos materiais para o
atendimento a essa clientela, destacando-se a carência de
maior preparo dos professores e a ausência de proposta
pedagógica efetiva e que contemple a inclusão dessa clientela.

nos alcances para a posição B. A maior tendência de quebrar
a perseveração ocorreu na coleta três. Dos 8 participantes, 5
alcançaram pelo menos uma vez em B. Este comportamento
pode ter contribuído para a diminuição da velocidade do
gesto, uma vez que a memória motora de alcances em A
compete com a atenção e a quebra da perseveração em B.
Apoio: CNPq-PIBIC; CAPES

Ação pedagógica dos jogos
tradicionais infantis para crianças
com deficiência visual
Crós, C.X.; Almeida, J.J.G.; Mataruna, L.

Análise do pico de velocidade máximo
da mão na tarefa modificada do erro
A não B. Um estudo longitudinal em
crianças com deficiência mental
Cozzani, M.; Souza, J. M; Cavicchia, M. C;
Mauerberg-deCastro, E.
Departamento de Educação Física, IB, Unesp
A repetição do gesto de alcançar objetos em uma mesma
posição fortalece a memória motora e leva à maior probabilidade de perseveração, mesmo que tal comportamento se
torne inapropriado. Elementos de controle que podem quebrar a perseveração são o fator atencional e o de memória. O
fenômeno perseverativo é bastante informativo sobre o processo perceptivo-motor em grupos onde atrasos em ambas
funções (i.e., memória e atenção) são predominantes. Nosso
objetivo foi avaliar longitudinalmente o pico máximo de velocidade da mão em crianças com deficiência mental que realizaram a tarefa de alcançar objetos em alvos idênticos sob
o paradigma “erro A não B” de Piaget (1954). Participaram
deste estudo oito crianças com deficiência mental e idade
média de 4,42±(1,13) anos. Foram realizadas 4 coletas com
intervalos de aproximadamente 3 meses. As crianças observaram o experimentador agitar uma tampa em um de dois
lados, assinalados como A ou B e separados por uma pequena distância, após um atraso de 3 segundos foi dada a
oportunidade para que ela pegasse a tampa. Após 6 tentativas em A o experimentador agitou a tampa em B (2 tentativas). A variável analisada foi a média do pico máximo de
velocidade da mão em dois blocos. Bloco 1: alcances em A
(i.e., média de 4 alcances) e bloco 2: alcances em B (i.e.,
média de 2 alcances). A análise dos resultados revelou diferença significativa entre as coletas F(3,46) = 6,779, p =0,001
e o teste pos-hoc de Tukey revelou que o pico de velocidade foi menor na coleta 1 em relação as outra três coletas.
Houve também diferença significativa entre as médias dos
blocos de alcances (A e B) F(1,46) = 4,772, p =0,032 e
interação entre coleta e bloco de alcance F(3,46) = 8,766, p
<=0,001. A interação ocorreu na coleta 3 uma vez que o valores do pico de velocidade da mão diminuíram drasticamente
58

Unicamp, DEAFA
A observação das atividades culturais infantis é importante
para o estudo do desenvolvimento cognitivo e sócio-afetivo
das crianças, dos quais constituem um alicerce para a vida
adulta. O pressuposto de que crianças com deficiência visual (DV) brincam menos, quando comparadas com as de visão normal, acaba por vezes justificado pelo déficit de oportunidades de lazer. Este fato compromete a aquisição de
novas habilidades, prejudicando o desenvolvimento geral,
e mascarando as potencialidades. O estudo discutiu a ação
pedagógica dos Jogos Tradicionais Infantis (JTI) e suas
possíveis adaptações motoras. Sob a perspectiva críticodialética, admitiu o estudo de caso como meio de investigação, caracterizando-se como uma pesquisa descritiva. Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas que retratavam
as pessoas com DV (n=12) quando crianças, em relação aos
JTI. Foram propostos dois jogos, um simbólico e um
cognitivo, com o intuito de exemplificar a idéia das possibilidades de criação, desenvolvimento e adaptação. Alguns
dos jogos estudados foram adaptados às necessidades das
crianças com DV, oferecendo oportunidades de novas
vivências; com movimentos próprios; permitindo expressões
corporais criativas; desenvolvendo-as de forma cognitiva e
motora. Longe de serem receitas ou modelos, os jogos estudados e adaptados são provocações de idéias para que os
indivíduos possam construir adaptações sem descaracterizar
o contexto nas quais estas e outras estão inseridas. A maioria dos entrevistados brincou na rua com atividades que
envolvessem a exploração das possibilidades de movimentos e com pessoas do cotidiano, facilitando as atividades
em grupo. Apontaram, porém, ter dificuldades em participar
de brincadeiras convencionais por não possuir material adaptado ou por outros motivos, como por exemplo, o contraste
de luz; entretanto realizavam adaptações individuais que as
permitiam brincar usualmente. Assim, os JTI aparentemente
não acessíveis à algumas deficiências podem ser aplicados
sem perder o foco sobre a potencialidade da pessoa e sem
diluir as propostas dos jogos dentro de sua característica
tradicional, baseando-se em princípios pedagógicos e científicos.
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Dança de salão em cadeira de rodas:
Um estudo imaginal da fusão corporal
de cadeirantes, cadeira de rodas e
andante através da metáfora da
metamorfose da borboleta
Cunha, M. A. T.; Costa, V. L. de M.
Universidade Gama Filho, LIRES, LEL
Pesquisa qualitativa realizada com dezesseis cadeirantes que
praticam dança de salão. Buscamos compreender diversos
sentidos explicitados no processo da metamorfose, na fusão dos dançarinos em cadeira de rodas, por meio da metáfora do modelo evolucionista da borboleta, transmutado
pelas luzes do palco e pelo toque dos pares andantes. Fundamentamos nossos estudos na Análise do Discurso, de
Orlandi (2000), que entende a linguagem enquanto lugar de
conflito, tendo no silêncio seu elemento fundante, o princípio de toda significação e em Durand (1988), para quem do
imaginário emergem medos, esperanças, frutos culturais.
Vários discursos estão presentes no universo das práticas
alternativas dos portadores de deficiências. Realizamos entrevistas semi-estruturadas, associações livres de idéias,
mediante palavras indutoras e a projeção das alegorias animais de Postic (1993), que tem como objetivo detectar os
elementos que, no imaginário, por sua ação simbólica, levam
a libertação de imagens, angústias e expressão de afetos. Os
interditos são suspensos porque nesse jogo alegórico tudo
pode ser dito. Assim, encontramos pistas para a compreensão do imaginário social que envolve essa atividade e os
sentidos que a dança assume para eles. Dançar é aventura,
vida no movimento, prazer, amor, alegria, liberdade, superação. Corpo fazendo da cadeira de rodas instrumento, transporte para movimento, arte coreográfica. Re-significam sua
dança, ultrapassando tradicionais coreografias técnicas, rígidas, de passos e movimentos exaustivamente ensaiados,
alcançando nuanças de fluência e cadência dinamizadoras
das percepções dos movimentos de cada indivíduo em suas
cadeiras e rodas, vividas e visualizadas na solidariedade dos
andantes. Metamorfoseiam a aparente imobilidade,
recobrindo-a de expressões, signos codificados e estabelecidos em diferentes linguagens e estilos. No movimento, os
pares procuram entrar no ritmo, forma, vivendo uma energia
dançante que se propaga de um corpo para outro. Na metamorfose final, pela identificação e magia do Amor, espírito
atravessa corpo, alcançando humanização na natureza, onde
rodas, movimento, aventura de dançar faz com que se esqueçam dos preconceitos, valores sociais, exclusão, identidade dançante e se preparem para um próximo vôo.

A visão do professor de educação
física sobre o deficiente físico
David, P.A.
UniABC, Curso de Educação Física
Em virtude da Lei 7853/89 e considerando os conceitos que
definem as pessoas com deficiência física, surgiram alguns
questionamentos sobre a relação bastante estreita que a
Educação Física tem com o belo, com a estética, com a saúde, com o corpo ideal e com a possibilidade destes deficientes serem alunos integrantes das aulas. Diante desta realidade, este estudo buscou verificar como os professores de
Educação Física definem a pessoa com deficiência física e
qual o desejo que eles expressam em relação a tê-los em
suas aulas. Pertenceram a este estudo, 30 professores de
Educação Física que ministram aulas no Ensino Fundamental da rede regular e pública do Município de São Caetano
do Sul, na grande São Paulo, que receberam um questionário com duas questões. Para análise dos dados foram utilizadas duas formas: uma quantitativa para a questão fechada e
uma qualitativa, através do Discurso do Sujeito Coletivo
(DSC), para a questão aberta. Nos resultados obtidos para a
questão: Como você define a pessoa com deficiência física?
apresentou-se como idéias centrais do pensamento coletivo
a definição de “limitação”, “necessidades especiais”, “dificuldades e diferenças físicas” e “normal”. Para a questão:
Gostaria de tê-lo em suas aulas? Observou-se que 60% responderam que sim, 17% que não e 23% não responderam.
Conclui-se que os professores não conseguem definir o deficiente físico em termos conceituais (de acordo com as definições existentes na literatura) e não os visualizam para
além de suas limitações física deixando muitas vezes
transparecerem qual a representação social que fazem dos
mesmos a partir do que considera-se negativo. Em compensação, gostar de ter estes alunos nas aulas pode ser entendido de duas maneiras: uma como algo desafiador para o
professor e outra como uma resposta politicamente correta
por se tratarem de escolas públicas. É de se considerar que
a falta de conhecimentos teóricos e uma visão bastante limitada sobre estes alunos em algum momento pode ser imprescindível para fundamentar a prática pedagógica, uma
vez, que a realidade da inclusão está bastante próxima das
aulas de Educação Física.

Análise da idade motora em crianças
na faixa etária de 7anos portadoras
da síndrome de Down
Dias, J. L.; Lima, K. K. A. S.; Santos, C. M.
Universidade Estadual da Paraíba
O presente estudo é uma pesquisa de campo de caráter descritivo, com o objetivo de analisar a idade motora em crian-
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ças portadoras da Síndrome de Down na faixa etária de 7
(sete) anos. A amostra foi constituída de sete indivíduos,
sendo quatro meninos e três meninas, todos alunos da instituição de ensino: APAE (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) da cidade de Campina Grande-PB. Foram
analisados os padrões motores nos aspectos de motricidade
fina, global, equilíbrio e lateralidade (ouvido, olho, mão e
pé). Após as coletas e análise dos dados, pudemos observar que as crianças portadoras da Síndrome de Down apresentaram um atraso na sua idade motora de aproximadamente três anos. Onde o objetivo seria aplicar os testes motores
para as seguintes idades, quatro, cinco, seis e sete anos
respectivamente, porém todas as crianças não conseguiram
êxito nos testes referentes à idade de cinco anos, assim não
sendo necessário aplicar os testes específicos às outras idades. Como nos mostra os resultados a seguir: para a
motricidade fina 14,29% obtiveram êxito, onde 85,71% não
atingiram o êxito, na motricidade global 28,58% foi de êxito e
71,42% de não êxito, para o equilíbrio esse percentual foi de
14,29% de êxito e 85,71% de não êxito, foi observado ainda
que 71,42% das crianças Down apresentaram a lateralidade
cruzada e 28,58% a lateralidade definida. Através dos valores apresentados, podemos sugerir algumas possíveis causas para esse atraso da idade motora, como por exemplo,
déficit atencional, hipotonia, déficit cognitivo e outros. Porém, o que destacamos é a intervenção do Profissional de
Educação Física, com programas específicos para buscar um
melhor desenvolvimento do padrão motor de crianças portadoras da Síndrome de Down.

cussão no âmbito da Educação Física Escolar, dizendo respeito à busca de sua autonomia pedagógica. O presente estudo teve como objetivo elaborar uma proposta para o desenvolvimento da Educação Ambiental (EA) no meio escolar através da Educação Física (EF) e as possibilidades de
inclusão de grupos com necessidades especiais. Inicialmente
identificamos as questões que nortearam o estudo, onde
procuramos determinar como a EF pode contribuir na formação de valores e atitudes ambientais no meio escolar. Para
tanto partimos da contextualização da EA, a partir de uma
abordagem integrada do homem com o entorno. Após identificamos a competitividade e exclusão presentes no cotidiano da EF escolar. Com base no referencial teórico utilizado
elaboramos uma proposição de EF Escolar num modelo de
EA. Nesta proposta, identificamos os conteúdos que devem
ser trabalhados nas aulas de EF, definidos segundo os PCN’s
e LDB apontamos para a necessidade destes conteúdos estarem alicerçados por uma nova ética que privilegie a educação em valores a partir de pressupostos como cooperação,
igualdade de direitos, autonomia, democracia e
participação.Como final, acreditamos que as reflexões aqui
apresentadas possam contribuir, para a implementação de
um projeto de EA no contexto escolar.

Discursos da/na dança em cadeira de
rodas: Multiplicidade,
fragmentação e complexidade
Ferreira, E.L.

Educação física escolar inclusiva
como possibilidades de encontro na
educação ambiental
Farias, A. L. P.; Chao, C. H. N.; Santos, C. M.;
Silva, J. S. C.; Almeida, X. M.
Universidade Estadual da Paraíba
A flexibilidade da nova LDB tem sido reconhecida e destacada como uma de suas características mais expressivas. Na
expectativa de uma educação voltada não apenas para a produção e difusão dos saberes culturalmente construídos, a
lei preconiza a formação do cidadão participativo e
responsivo às demandas cada vez mais complexas da sociedade moderna. O processo fenomenológico tem uma contribuição para o entendimento mais amplo das possibilidades
de inclusão social, nessa perspectiva a educação tem como
tarefa a desalienação do sujeito e o ato de educar caracterizado pela ampliação da consciência do educando frente às
situações e projetos existenciais. O fato de a Educação Física ser considerada como “mera atividade”, relegada a algo
sem importância no conjunto das disciplinas curriculares,
restando o papel de mera executora de tarefas, é um exemplo
da grande polêmica gerada por alguns destes confrontos.
Esse fato se reflete num dos pontos centrais da atual dis60

Faculdade de Educação Física, UFJF
A dança em cadeira de rodas esta sendo desenvolvida num
movimento múltiplo entre duas entidades não fixas. De um
lado têm-se a dança composta de dançarinos-deficientes e
por outro têm-se a sociedade. que reconhece a dança pelos
sentidos postos historicamente. Portanto, esta modalidade
tem sido possível porque uma entidade não supera a outra,
mas elas se interagiram entre si em outros significados que
não são só os da dança. Neste trabalho buscamos compreender o funcionamento da dança em cadeira de rodas, enquanto possibilidade de mudança corporal e social. E para
tal estabelecemos uma escuta do discurso verbal e não verbal para perceber o que estava sendo “dito” nos gestos
corporais das pessoas com deficiência física, observando
os sentidos postos e propostos pelos mesmos no movimento corporal. Do ponto de vista teórico-metodológico, esta
pesquisa se inscreve no quadro da Análise do Discurso de
linha francesa a partir dos trabalhos de Michel Pêcheux e
Eni Orlandi e da Teoria de Rudolf Laban para a Análise do
movimento. A propota deste trabalho foi uma tentativa de
mostrar que a dança, de um modo geral, tem toda uma ordem
discursiva que se construiu historicamente, e que a proposta de dança em cadeira de rodas, mobiliza uma relação imaginária com o corpo do dançarino estabelecendo duas maneiras de significar esta dança, sendo: a primeira posta pela
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relação do dançarino consigo mesmo onde o dançarino possui um corpo imaginário que é sintoma do corpo real. E a
segunda é posta pela relação com o público, que com o propósito de mascarar o preconceito corporal/social, põe-se em
evidência critérios de julgamentos baseados nesta memória
estética/performática. Os resultados desta pesquisa sinalizam que: a) a dança permite o exercício da cidadania, sendo
um lugar em que o dançarino deficiente se subjetiva; b) Têmse aí uma tentativa de superação da ética individual para
uma ética mais solidária; c) A importância desta modalidade
se pauta na vontade de proporcionar aos sujeitos uma possibilidade de se conhecerem melhor. E isto pode vir a diminuir as diferenças entre deficientes e não deficientes. Enfim,
a dança em cadeira de rodas não deve ser encarada como
uma atividade distante e nem distinta daquilo que se realiza
nas práticas de ensino de dança.

fisioterapêutica e no decorrer dos jogos, percebeu-se a importância da fisioterapia, pois os atletas atendidos tiveram
um retorno rápido aos seus treinos e, em parceria com os
educadores físicos, foi possível trabalhar e reduzir ao mínimo os riscos de lesões a que estes indivíduos estavam expostos, deixando clara a necessidade do trabalho multi e
interdisciplinar.

Apresentação de uma nova
metodologia da educação física na
reabilitação de pessoas com
deficiencia física
Franco, M.T.F.; Leão, A.F.
Universidade Federal de Minas Gerais

Fisioterapia nos Jogos Regionais
Paradesportivos – Região Sul
Figueirêdo, D.C.; Tomaz, A.F.
Centro Universitário de João Pessoa, UNIPÊ
A sociedade conhece a pessoa portadora de deficiência por
esta característica e não por sua competência. Torna-se imprescindível a reversão desta concepção para que o grupo
social possa incluir essas pessoas em seus planejamentos
econômicos e sociais. Precisamos dar a conhecer à sociedade as potencialidades e habilidades da pessoa portadora de
deficiência nesse novo tempo, e que, certamente poderá
alavancar sua mudança, adaptação e conseqüente aceitação dos diferentes. No paradesporto fica claro que os limites são mínimos basta apenas oportunidade para alcançálos. Dentre os objetivos deste trabalho está o de relatar a
importância da Fisioterapia nos Jogos Regionais
Paradesportivos da Região Sul, onde tive a oportunidade de
participar como fisioterapeuta voluntária por duas vezes
consecutivas através do convite de um clube da cidade de
Curitiba, no Paraná. Durante os 05 dias de competição na
cidade de Itajaí, em SC, como sendo uma das fisioterapeutas
da equipe técnica deste clube, foram realizados atendimentos nos períodos antes, durante e após as competições. Estes atendimentos estavam disponíveis para os 25 atletas e
também para os 7 integrantes da equipe técnica deste clube.
Durante os atendimentos, foram realizados procedimentos
fisioterapêuticos como Ultra - Som, TENS, Crioterapia, Terapia Manual Miofascial e Cinesioterapia para aqueles indivíduos que sofreram algum tipo de agravo no decorrer de suas
competições, nos quais os mais comuns foram: algias em
geral; lesões musculares por sobrecarga; bursites e
tendinites, agudas e/ou crônicas; tensão muscular e espasmos musculares de origem neurológica. Os locais de atendimento variavam de acordo com a necessidade, sendo realizados no quarto do hotel destinado a fisioterapia e nos locais de competição. Durante a realização da conduta
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Tradicionalmente, a educação física em nível mundial não
trabalha com a reabilitação de afecções neurológicas, implicando na existência de poucos trabalhos nesta área. No entanto, o Centro de Estudos do Esporte para Portadores de
Deficiência (CEPODE) (EEFFTO-UFMG) há 30 anos desenvolve teorias e metodologias baseadas na esporteterapia
(ação de terapia através do esporte) e neuroplasticidade
cerebral (capacidade adaptativa do SNC). O método de reabilitação baseado na esporteterapia possui características
especificas, em uma programação longitudinal, baseado na
teoria do treinamento, tendo-se mostrado capaz de otimizar
funções indenes e induzir a neuroplasticidade, segundo
constatam exames neurológicos. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma nova metodologia, adequando conhecimentos da educação física à reabilitação, procurando
possibilitar uma otimização de funções neuromotoras comprometidas às pessoas com afecções neurológicas de
etiologia diversa. O treinamento é elaborado utilizando-se
de uma combinação de técnicas de corridas e marchas junto
com o trabalho de musculação, além de outros métodos do
treinamento esportivo, adequando e reajustando-os caso a
caso. O trabalho exige uma avaliação cientificamente precisa.
No entanto, procurou-se manter a dinâmica das avaliações
dentro das condições usuais da educação física. Essa nova
forma de trabalho tem proporcionado melhoras significativas
no padrão motor, além de aumento dos componentes da força dos membros comprometidos. Em casos de doenças progressivas, quando não houve melhora, constatou-se a estabilização, durante anos, do quadro clínico. A
neuroplasticidade só pode ser comprovada pela efetiva melhora de afecções neurológicas crônicas, então, fez-se necessária a adoção do Sistema de Análise de Movimento –
SIMI MOTION e SIMI TWINNER – para o fornecimento de
dados em termos quantitativos, da melhoria do movimento,
sem o qual não era possível no início das pesquisas. Considerando o exposto, a metodologia possui bases conceituais
que podem ser aplicados à reabilitação, mostrando-se eficaz
e capaz de ampliar as condições de reabilitação dessas pessoas.
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O papel da educação fisica na
reabilitação da marcha em
um caso de AVC
Franco, M.T.F; Leão, A.F.
Universidade Federal de Minas Gerais
A marcha, apesar de ser simples e automática, envolve uma
série de mecanismos coordenados. Qualquer alteração cerebral, como ocorre no caso do AVC, ou medular pode levar a
alguma desordem desses sistemas, o que acarretaria o comprometimento funcional da mesma. Este estudo tem como
objetivo mostrar os resultados obtidos num treinamento proporcionado pelo trabalho da Educação Física num caso clínico de AVC. J.L.S.M., encaminhado pelo Hospital das Clínicas da UFMG no intuito de reabilitar a marcha, sofreu um
AVC isquêmico cerebelar que levou, portanto, a um comprometimento do equilíbrio dinâmico e estático, bem como da
coordenação motora, ocasionando um distúrbio acentuado
da marcha. Após uma avaliação inicial da marcha foi
estruturado um programa de treinamento, executado duas
vezes por semana, com dosagens compatíveis e ajustadas à
capacidade do mesmo, visando a melhoria de suas condições neuromotoras. Os programas de reabilitação,
embasados na esporteterapia, priorizaram o trabalho da marcha. As variáveis da marcha foram obtidas pela captura de
imagens feitas por 4 câmeras e analisadas pelo Sistema de
análise de movimento - SIMI MOTION v.7. Uma pré-avaliação foi feita em ABR/05 com o treinamento se iniciando e
uma pós avaliação foi realizada em AGO/05. Foram avaliadas
as seguintes variáveis: Distância de passada, Flexão de quadris e abdução bilateral de quadril. As avaliações detectaram os seguintes números: (1) Representa a 1ª avaliação e
(2) a 2ª avaliação Distância de passada - (1) 13 cm (2) 18 cm
Flexão de quadril esquerdo - (1) 11,18º (2) 10º Flexão de quadril direito – (1) 11,8º (2) 17,81º Abdução bilateral de quadril
– (1) 39,7 cm (2) 36,5 cm A análise dos dados mostra mudanças significativas que refletiram na melhora de distância de
passada, melhora de flexão de quadril direito e diminuição
do afastamento das pernas. A variação mostrada na flexão
de quadril esquerdo não foi significativa. Através desses
dados conclui-se que a educação física tem a contribuir com
a melhora da marcha em pessoas com seqüelas de AVC, mesmo depois de uma alta fisioterápica e médica, além de contribuir na prevenção secundária e na adoção de um comportamento orientado para a saúde.

A relação professor-aluno no
processo de aprendizagem da natação
da pessoa com deficiência
Fregolente, G.; Prado Jr, M. V.;
Garavello, P. J.; Joaquim, E. R.
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Depto de Educação Física, FC, UNESP
A Teoria Ecológica de Desenvolvimento ressalta que duas
pessoas quando participando de um mesmo ambiente numa
atividade é provável que desenvolvam sentimentos duradouros uma em relação à outra. Portanto, quando essas
díades ocorrem a partir de uma atividade conjunta com relação afetiva positiva e equilíbrio de poder a aprendizagem é
facilitada. Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi
analisar a relação professor-aluno em aulas de natação para
pessoas com deficiência e a influência desta relação no processo de aprendizagem. Foram observadas as aulas de natação para 10 pessoas com deficiência durante o I Semestre de
2005. Através da observação, participação ativa e descrição
dos acontecimentos é que apontaremos os resultados a seguir. Ficou evidente que quanto menor o número de alunos
por professor melhor foi o desempenho e participação nas
atividades propostas. Porém, durante a execução do trabalho esta relação foi variável, dificultando, principalmente para
as pessoas mais dependentes, sua progressão no processo
de aprendizagem. Para os participantes já adaptados o fator
número de professores não influenciou. Porém, a linguagem
utilizada, bem como atividades recreativas com a participação efetiva dos professores foram fatores que criaram um
ambiente favorável à aprendizagem. Fato marcante neste
período foi a alteração do comportamento de um usuário
com deficiência mental e auditiva. Este demonstrava dificuldade na aprendizagem, baixa atenção e motivação durante
as atividades. Após o contato com uma nova professora
este mudou o seu comportamento e o ritmo de aprendizagem. Ficou evidente uma relação de reciprocidade, de
feedback mútuo, afetividade entre a professora e o aluno,
resultando em um avanço no seu desenvolvimento motor,
cognitivo e afetivo-social. O aluno superou o medo em executar exercícios de respiração, executou com auxílio a
flutuação ventral, dorsal e nado costas demonstrando confiança no auxílio da nova professora. Além disso, tornou-se
mais expressivo e participativo nas aulas. Concluímos que,
a alteração do ambiente favoreceu o processo de aprendizagem dos usuários, demonstrando que a relação professoraluno é um fator essencial para a aprendizagem, principalmente para a pessoa com deficiência.

Os efeitos dos broncodilatadores e a
influência da atividade física no
tratamento da asma brônquica
Freitas, M.S; Menis, E.L; Gama, E.F
Univerisidade São Judas Tadeu
A Asma Brônquica tem como principal característica a obstrução das vias aéreas decorrentes da secreção do muco e o
broncoespasmo. Os broncodilatadores têm como função aliviar as crises, reduzindo o broncoespasmo, entretanto sendo prejudiciais com o mal uso. As atividades físicas são
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consideradas benéficas para nas disfunções pulmonares, as
quais proporcionam melhor condicionamento físico, fortalecendo os músculos da respiração. Esta pesquisa tem como
objetivo analisar os principais efeitos dos broncodilatadores
e das atividades físicas no tratamento da asma em crianças,
adultos. O método utilizado foi do tipo bibliográfico compreendendo as publicações de 1990 a 2005. Na análise de
literatura foi observado que além dos broncodilatadores
agirem nas vias aéreas, são também medicamentos que possuem efeitos colaterais. Hoje se sabe que os medicamentos
evoluíram e com isso, diminuíram os efeitos colaterais, contudo tornaram-se caros e de difícil acesso ás populações de
baixa renda. A preocupação dos profissionais de Educação
Física em manter a multidisciplinaridade com a aérea médica
para o bom desenvolvimento do tratamento. Entretanto sabese que é indispensável a utilização de recursos das mais
diversas áreas da saúde para um melhor controle dessa doença. Como foi apontado na literatura a natação é uma atividade física menos asmogênica, pelas condições que o meio
líquido proporciona. Para os asmáticos não se deve ensinar
a natação convencional (performática), mas uma natação
especial que permita o bem-estar. Cada paciente pode escolher atividade física que mais lhe agrada, todavia o profissional de Educação Física tem que estar ciente quanto a atividade e intensidade, para evitar o broncoespasmo induzido
pelo exercício. Essa escolha pelo aluno propicia uma motivação maior, contudo muitas vezes é imposto pelo Médico
ou Profissional de Educação Física. Ainda muitos aspectos
da asma devem ser descobertos, seja sua causa até sua relação com a atividade física. Assim concluímos que uso de
fármacos e a atividade física são importantes no tratamento
da asma. Essas variáveis devem ser analisadas de forma interrelacionadas pelos profissionais de cada aérea.

O perfil do atleta brasileiro cego e
deficiente visual
praticante de goalball
Furtado, O.L.P.C.1; Morato, M.P.1;
Ayala, D.V.G.2; Duarte, E.1
Unicamp, FEF 1; Unicamp-IB2
O goalball é um esporte criado especificamente para cegos e
deficientes visuais. Nas últimas duas décadas, tem-se verificado um acentuado crescimento da prática dessa modalidade no Brasil, porém, pouco se conhece a respeito do seu
praticante. O objetivo desse trabalho consiste em verificar o
perfil dos atletas praticantes de goalball presentes em um
campeonato nacional da modalidade. O estudo foi realizado
através da aplicação de questionário com perguntas fechadas, onde se buscou determinar idade, estado civil, etiologia
da deficiência, classificação esportiva e anos de estudo. A
análise dos dados foi realizada a partir da estatística descritiva. A amostra contou com 36 indivíduos do sexo masculino e 34 do sexo feminino, dos quais, 78% eram solteiros.
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Aproximadamente metade da população possuía entre 20 e
30 anos, o atleta mais novo tinha 15 e o mais velho 52 anos.
Dentre as formas mais comuns de causa da deficiência, destacam-se o glaucoma, acidentes em geral e deslocamento de
retina, sendo que 44% apresentam deficiência de nascença.
Desse grupo, 64% são cegos e os demais apresentam algum
grau de deficiência visual conforme determinado em classificação esportiva prévia. Constatamos que 71% dos sujeitos possuía entre 5 e 11 anos de estudo, 30% de 5 a 8 anos e
47% de 9 a 11 anos. Concluímos que a população participante desse estudo é representada principalmente por cegos
totais, jovens e solteiros, com a origem da deficiência ocorrendo em função de vários fatores e com grau de escolaridade predominantemente entre o primeiro e terceiro colegial.

Atividades de educação física no
processo de reabilitação do lesado
medular: Intervenção pós-alta
Gama, R. M.; Lopes, K.A.T;
Ponce, K.B; Fernandes, D.M
UFAM
Quem espera sofrer uma lesão medular? Uutilizar uma cadeira de rodas para as atividades do cotidiano? Um trauma medular pode ser um dos acometimentos drásticos para a vida
de uma pessoa (Rowland). Embora a lesão medular deixe
seqüelas irreversíveis, isto não significa que a pessoa ficará
incapacitada por toda a vida, é importante aprender a viver
nesta nova condição, procurando meios que possam promover a melhoria de suas funcionalidades e contribuir para
uma melhorar sua qualidade de vida. OBJETIVO: Desenvolver atividades de educação física no período pós alta para
pessoas com seqüelas de lesão medular visando o aprendizado de habilidades motoras: manejo em cadeira de rodas,
transferências, chão - cadeira de rodas –chão.
METODOLOGIA: atendimento em grupo de 05 pessoas com
lesão medular que tiveram alta do Hospital Universitário
Getúlio Vargas - HUGV, durante um período aproximadamente de 2 meses, com duas sessões semanais de 3 horas de
duração. São realizadas duas avaliações, uma no início do
programa e outra ao final a fim de verificar os ganhos motores obtidos pelos alunos. A avaliação é focalizada nos aspectos cadeira de rodas (deslocamento, frenagem, rotações,
equilíbrio dinâmico e estático - subir e descer rampas, degraus),
proteção
na
queda,
amplitude
de
movimento.RESULTADOS: Em 2004 foram atendidos 19 alunos com predominância do sexo masculino (89%), com causas Queda (32%) e Mergulho (26%) , sendo o maior numero
de pessoas atendidas tem lesão torácica (63%) , com maior
percentual para idade de 20 a 40 anos (69%) e o grau de
ensino é Fundamental Incompleto (52%). Em 2005 foram atendidos 10 alunos, de janeiro a agosto ( duas turmas), todos
do sexo masculino, onde a maioria da causa é Queda (30%)
seguida por PAF (20%) , com a idade variando de 15 a 20
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(30%) e de 35 a 40 (30%) . Foram observadas mudanças de
atitudes e melhoria nos aspectos motores relacionados ao
manejo de cadeira, posição na cadeira, mobilidade e transferências, apresentando também mudança de comportamentos em casa, incluindo a realização de atividades domésticas, antes não realizadas, e a utilização de transporte coletivo de forma independente.

A contribuição da natação para
pessoas com deficiência mental
Garcez, A.A.
Faculdade de Educação Física, UFU
O trabalho visa relatar as experiências realizadas durante o
primeiro semestre de 2005, na disciplina de Estágio Prático
em Educação Física e Esportes Adaptados, a qual faz parte
do programa de atendimento para pessoas com deficiências
(PAPD), na Faculdade de Educação Física da UFU, às terças
e quintas-feiras, das 14:00 às 14:50, com um grupo de 7 alunos com deficiência mental. Esta deficiência “é caracterizada por indivíduos que apresentam desempenho intelectual
geral abaixo da média, que se origina durante o período de
desenvolvimento e se caracteriza pela inadequação do comportamento adaptativo (aprendizagem e socialização)”
(AADM- Associação Americana de Deficiência Mental). Os
objetivos das atividades desenvolvidas foram: estimular o
desenvolvimento da motricidade, o poder de concentração
e a socialização através dos jogos cooperativos, proporcionar momentos de recreação, satisfazer as necessidades de
movimento, desenvolver a auto-confiança e a independência dos alunos. A metodologia utilizada foi: desenvolver a
respiração tanto a aprendizagem quanto o controle, a
flutuação ventral e dorsal, o mergulho em distâncias curtas,
a propulsão de pernas com auxílio nos estilos crawl e costas, propulsão de braços e sincronização do nado com auxílio no estilo crawl. Os materiais utilizados foram: pranchas,
macarrão, bolas, arcos, cesta, cones e outros. Nos resultados deste trabalho observamos que os participantes poderiam ter apresentado melhor desempenho se fossem mais
assíduos, tendo em vista o baixo rendimento com relação a
aprendizagem. Percebemos que 4 dos 7 alunos melhoraram
quanto aos aspectos técnicos da natação como: independência, respiração, nado sincronizado com o auxílio. O restante não apresentou melhora significativa, seja por desinteresse ou por dificuldade de entendimento e/ou execução
da técnica. Observamos também que todo o grupo melhorou
quanto aos aspectos psicossociais (auto-confiança, autoestima, socialização). Concluímos que é de suma importância dar continuidade nas atividades coletivas e recreativas,
processos de adaptação e respiração para que os alunos
consigam ultrapassar os limites impostos pela deficiência.

Atividades aquáticas e de musculação
para reabilitação de pessoas que
sofreram acidente vascular celebral
Gomes, A.C.; Oliveira, T.C
Faculdade de Educação Física, UFU
Este trabalho foi realizado com pessoas com seqüelas de
Acidente vascular cerebral do Programa de Atendimento a
Pessoa Portadora de Necessidades Especiais da Faculdade
de Educação Física da cidade de Uberlândia – MG, perfazendo um total de quatro horas semanais divididas em dois
dias da semana. O acidente vascular cerebral resulta de hemorragia cerebral súbita, ou abrupta interrupção do
suprimento sanguíneo para uma parte do encéfalo. O objetivo
do trabalho foi desenvolver no grupo concentração,
coordenação motora, proporcionar bem-estar, e melhorar o
convívio social, assim como iniciá-los no aprendizado da
natação. As atividades desenvolvidas para alcançar os
objetivos propostos foram atividades de musculação com
séries individuais, natação com atividades lúdicas e
adaptação a água. A metodologia utilizada foi: à iniciação a
natação e mergulhos, através de exercícios de alongamento,
caminhadas com redução progressiva do apoio e batidas de
pernas em decúbito ventral e dorsal, brincadeiras que
trabalhassem concentração e que desenvolvessem a
coordenação motora. Na musculação foram desenvolvidos
exercícios para fortalecimento de membros superiores e
inferiores. Foi observada ao final do estágio uma melhora
considerável de fortalecimento muscular. No que diz respeito
às evoluções ocorridas nas atividades de natação, podemos
destacar: a maioria dos alunos perderam o receio que tinham
pela água, melhorando assim o processo de respiração
(conseguem colocar o rosto dentro d a água e soltar o ar),
entram na piscina sozinhos, conseguem flutuar sem o auxilio
de nós estagiários, executam movimentos da braçada mesmo
que de forma adaptada e caminham sozinhos na piscina. É
necessário que o trabalho continue com exercícios para
melhorar o equilíbrio na locomoção e também a continuação
da pratica da natação. As atividades de musculação também
são importantes, porém aquelas realizadas na piscina parecem apresentar uma resposta maior. É conveniente salientar
que os resultados com esses alunos exigem tempo, por isso
é importante à continuação desse trabalho. Uma dica para
as pessoas que desenvolvem trabalhos com grupos especiais é que desenvolvam aulas dinâmicas, pois os resultados
foram ótimos, visto que os alunos se concentraram mais e
participaram mais ativamente.

A prática da musculação para pessoas
portadoras de poliomielite
Gomes, A.C.; Oliveira, T.C; Cabral, L. S. A.
Universidade Federal de Uberlândia, UFU
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O presente trabalho foi realizado com a aluna M. A. que
sofreu Poliomielite quando criança, e que agora faz parte do
Programa de Atendimento a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais da Faculdade de Educação Física da cidade
de Uberlândia – MG. Esta doença é causada por um vírus
altamente contagioso, que leva a alteração de alguns
neurônios motores, e também a distúrbios cardiovasculares
e respiratórios. Este trabalho teve como objetivo desenvolver aspectos como: equilíbrio, coordenação motora, fortalecimento muscular, aumento da resistência aeróbica, além de
proporcionar bem-estar, tranqüilidade e socialização. A atividade desenvolvida para alcançar os objetivos foi à
musculação. A metodologia utilizada foi uma série individual com exercícios da musculação, e também alongamentos, e
exercícios aeróbicos na bicicleta. Devido a um déficit de força muscular decorrente da musculatura corporal atrofiada, a
aluna não conseguia fazer adaptações em alguns exercícios
da musculação, fazendo-se necessário o auxilio quase que
total de nós professores estagiários. Foram trabalhadas também massagens, as quais contribuíram bastante para o relaxamento muscular da mesma. Os resultados obtidos na
musculação foram excelentes, onde a aluna apresentou uma
melhora no seu condicionamento físico, além de ter melhorado sua auto-estima, tornando-se uma pessoa mais segura,
confiante e sociável. Recomenda-se que o trabalho na
musculação continue com aumento gradual, pois foi produtivo e que, os próximos estagiários atentem para alguns detalhes como o isolamento e nervosismo apresentado pela
aluna. Além do mais, o estagiário deve ter confiança em seu
trabalho e passar essa confiança para a aluna explicando
cada dúvida que ela tenha, para que o trabalho seja realizado com mais produtividade e para que se tenha uma boa
relação professor-aluno.

Análise comparativa entre atletas
olímpicos e paraolímpicos de judô:
A luta de solo
Gomes, M.S.P.; Oliveira Filho, C.W.; Maturuna, L.;
Araújo, P.F.; Ferreira, A.C.G.O.; Almeida, J.J.G.
Faculdade de Educação Fisica, UNICAMP
O Judô é um esporte que na atualidade se destaca por um
crescente número de praticantes. Partindo deste princípio,
tivemos como objetivo neste estudo, observar as lutas de
Judô realizadas nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos acontecidos em Atenas, 2004. Nossa pesquisa foi caracterizada
como quantitativa e os resultados foram obtidos através da
tabulação das pontuações e características do desempenho
dos atletas nessas lutas. Para isso, utilizamos todo o acervo
de relatórios oficiais dos grupos trazidos pelas comissões
técnicas, os registros de chaves e resultados
disponibilizados nos sítios oficiais da Internet de ambos
grupos, pelos comitês internacionais olímpico e
paraolímpico, assim como a análise de vídeos, com o intuito
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de levantarmos outras peculiaridades de ambos eventos.
Observamos os atletas de Judô do sexo feminino e masculino, de todas as categorias de peso das equipes brasileiras
participantes das Olimpíadas e Paraolimpíadas. Buscamos
verificar aspectos diferenciados nos dois grupos, observando assim, um maior número de atletas, de combates por categoria e de vitórias por ippon (golpe perfeito) na competição
olímpica, o que acarretou em diferenças também na luta de
solo. Ao almejarmos a identificação de diferenças na luta de
solo entre olímpicos e paraolímpicos, arquitetávamos possíveis desvantagens técnicas nos atletas paraolímpicos em
decorrência de sua deficiência visual; entretanto, ao finalizarmos este estudo detectamos a existência de diferenças
entre os grupos, não somente em relação às técnicas de solo,
mas a todo o desempenho na modalidade, porém isso
independe da deficiência visual.

Velocidade de adolescentes cegos no
teste de 30 metros. Uma análise das
escolas inclusivas e das especiais
Gorgatti, M.G.; De Rose Jr., D.
Escola de Educação Física e Esporte
A idéia de incluir alunos com deficiências no sistema regular
de ensino é recente e ainda gera muitas dúvidas dentro das
escolas. Em muitos casos, pela falta de subsídios para a
efetiva inclusão, alunos de escolas especiais, voltadas apenas para a sua deficiência, vêm obtendo experiências muito
mais positivas do que aqueles inseridos em escolas regulares. O objetivo deste trabalho foi comparar os resultados
obtidos em um teste de velocidade de 30 metros por adolescentes cegos que estudavam em uma escola especial e em
escolas regulares. Para tanto, foram avaliados 28 adolescentes cegos com idades entre 14 e 16 anos, todos do sexo
masculino, divididos em dois grupos: G1 = 14 estudantes do
Instituto de Cegos Padre Chico (sistema segregado) e G2 =
14 estudantes de escolas regulares da Grande São Paulo
(sistema inclusivo). Nenhum sujeito da amostra praticava
atividade física regular, exceto as aulas de educação física
na escola. Foi aplicado o teste de 30 metros de corrida, no
qual os adolescentes correram segurando um cone de plástico, colocado ao redor de uma corda de 40 metros que serviu como guia durante o percurso. O teste foi realizado em 3
momentos diferentes, com um intervalo de 8 meses entre as
medições. Os resultados mostram que os adolescentes do
G1 apresentaram valores médios de tempo para completar o
percurso significativamente menores do que aqueles do G2
nas três medições (P< 0,05), demonstrando assim uma maior
velocidade de corrida. Com relação à evolução dos adolescentes, G2 não evoluiu de forma significativa durante as
três medições. Já G1 evoluiu nas três medições de forma
significativa (P< 0,05). As 3 médias (em segundos) foram,
respectivamente: G1 = 7,0(+1,07); 6,9(+0,91); 6,6(+0,85); G2
= 9,6(+1,08); 9,4(+0,92); 9,4(+0,85). Percebe-se pelos resulta65
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dos apresentados que os adolescentes cegos que estudam
no sistema especial de ensino do Instituto de Cegos Padre
Chico demonstram uma melhor velocidade do que aqueles
que estão inclusos em escolas regulares, assim como uma
melhor evolução nas três medições realizadas. Nota-se que
as aulas de educação física, para o desenvolvimento da habilidade de corrida desses adolescentes, mostra-se mais eficiente na escola que trabalha no sistema especial do que
nas escolas que trabalham em sistema inclusivo.

Correlação das variáveis
antropometricas e da coordenação
motora em portadores de
deficiência mental
Gorla, J.I.1; Coelho, E.S.1; Araujo, P.F.2; Rodrigues,
V.P.3; Silva, A.A.C. 1
UNIPAR1;Faculdade de Educação Física, UNICAMP2;
Depto Educação Física, UEM3
Para o entendimento dos fatores relacionados ao crescimento
e a coordenação motora entre crianças e adolescentes portadores de deficiência mental(D.M.), que em sua maioria vivem em condições sócio-econômicas e ambientais desfavoráveis, há necessidade de um modelo conceitual para explicar as relações referentes a estas variáveis. O objetivo do
estudo foi caracterizar o comportamento das variáveis
antropométricas correlacionadas com as variáveis da coordenação motora global em pessoas portadoras de D.M. A
amostra utilizada constitui-se de 236 sujeitos de ambos os
sexos, sendo 149 meninos e 87 meninas, com idade entre 7 e
14 anos , matriculados nas APAEs da Região Noroeste e
Oeste do estado do Paraná. As características de crescimento foram determinadas a partir das medidas de estatura e
peso corporal. Para a composição corporal recorreu-se às
espessuras de dobras cutâneas determinadas nas regiões
tricipital e subescapular. Quanto a coordenação motora, foi
administrada a bateria de testes KTK. Observou que o peso
corporal e a estatura são altamente significativos (P < 0.01)
quando correlacionado com os saltos laterais e os saltos
monopedais para ambos os sexos. Estas tarefas requerem
um grau de força na execução, o que provavelmente possa
interferir nos resultados. Os resultados deste estudo sugerem as seguintes conclusões: verificamos que os resultados
médios do nosso estudo são mais baixos em relação ao estudo original; o IMC tem influência fraca e moderada nos
resultados de cada teste, principalmente nos saltos
monopedais e laterais, portanto, podemos afirmar que os
valores de IMC estão ligeiramente associados ao nível de
desenvolvimento coordenativo; que provavelmente o estado sócio-econômico, meio ambiente, associados a sua deficiência e à reduzida prática motora estruturada e orientada,
entre outros, são fatores responsáveis pelo nível insuficiente de desenvolvimento coordenativo.
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A prática de lazer e turismo dos
deficientes físicos
Goulart, R.R.
UCS
O presente artigo mostrará uma breve discussão com relação a prática de lazer e turismo de deficientes físicos, indivíduos ativos na sociedade. Em seguida, através do exemplo
de uma deficiente física, atuante nas questões de lazer e
turismo, descreve-se um breve relato na prática destas atividades. O lazer é uma atividade que se estrutura em uma das
ocupações do tempo livre, onde algo prazeroso é realizado.
Alguns estudos sobre o lazer de portadores de lesão medular, mostram a maior opção por atividades manuais pela condição de estarem em cadeira de rodas, como concertos, artesanato e jardinagem são relacionadas à vida diária como
rotina. Nas atividades sociais, gostam de sair, ir a festas,
porém não são muito realizadas em função das barreiras
arquitetônicas e de existirem preconceitos. Com relação ao
turismo, viajar implica transporte, hospedagem entre outros
aspectos. A opção por passeio curto ou viagem à casa de
parentes são as de maior prevalência. Independente de o
deficiente praticar atividades práticas ou contemplativas,
essas devem ser apresentadas com qualidade. Percebe-se
que os deficientes ainda são uma população marginal e seus
desejos e necessidades não são respeitados. No exemplo de
uma deficiente com mielomeningocele, 20 anos, que pratica
exercícios físicos de natação e musculação com sua personal
já a 5 anos, relatos são feitos e a partir daí é que se estruturou
a pesquisa. As principais atividades são: sair para jantar, ir a
shows e apresentações musicais. Descreveu as dificuldades de conseguir um espaço para assistir a um show com
tranqüilidade. Quanto às atividades turísticas, geralmente
ocorrem nas férias, sendo o principal destino o litoral de SC.
Contou sobre uma viagem ao RJ, em que, na época, não
subiu até o Cristo Redentor, pois não tinha acesso a deficientes. Nas férias deste ano, viajou com a família para uma
colônia de férias no interior de SP, nesta felizmente participou efetivamente das atividades, pois o hotel tinha profissionais habilitados ou interessados em atender os hóspedes
com necessidades especiais. Por fim, percebe-se que os preconceitos e noções equivocadas nutrem o imaginário social
e são capazes de criar situações que determinam os deficientes como diferentes ou problemáticos. Tudo é mais difícil
para os deficientes que, quase sempre necessitam de ajuda
para realizarem as mais simples tarefas, como pegar um ônibus ou fazer um passeio. Ainda há muito a ser feito para
melhorar a condição de vida dos deficientes e entende-se
que a primeira atitude é assumir o paradigma da inclusão,
onde a sociedade assume o deficiente como parte integrante de todo o contexto, além do próprio deficiente anular os
estigmas e apresentar-se em sua real condição sem receios
de ser aceito. Nota-se que mais difícil que romper barreiras
arquitetônicas, é romper as barreiras de atitude. Fala-se em
diversidade, mas não se aceitam as diferenças. A sociedade,
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pelo menos a brasileira, parece não estar preparada para lidar com isso.

Percepção de pais e professores da
influência de um programa motor
inclusivo no comportamento social de
crianças portadoras e não-portadoras
de necessidades especiais
Guaragna, M.M; Pick, R.K.; Valentini, N.C.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
O contexto escolar propicia à criança oportunidades de enfrentar desafios, conquistar e dominar novas habilidades. A
satisfação experimentada com as conquistas a auxilia na
construção de julgamentos positivos sobre suas habilidades motoras, cognitivas e sociais, e a ganhar confiança nas
suas ações. Investigar a percepção de pessoas significativas na vida da criança pode propiciar a compreensão sobre
o impacto de programas motores nas interações sociais,
cognitivas e motoras cotidianas da mesma, contribuindo para
a estruturação de programas infantis que venham ao encontro das necessidades das crianças. Esta pesquisa descritiva
teve como objetivo investigar as percepções de pais e professores sobre possíveis mudanças no comportamento social, bem como a repercussão do processo inclusivo, de crianças, portadoras de necessidades especiais (PNE) e não
portadoras de necessidades especiais (n-PNE), com atrasos
motores, que participaram de um Programa de Intervenção
Motora Inclusiva (PIMI). O programa foi desenvolvido durante 14 semanas, com duas sessões semanais de 1 hora
cada. Foram entrevistados 15 pais e 06 professores, voluntários, de crianças que freqüentaram o PIMI. As entrevistas,
semi-estruturadas, foram gravadas em fita cassete e transcritas na íntegra pelo pesquisador. Duas questões
norteadoras foram feitas para pais e professores: (1) Após o
PIMI, você percebeu alguma mudança de comportamento
social de seu filho com amigos, colegas, pais e professores?
(2) O PIMI foi realizado com crianças PNE e crianças n-PNE.
Como o processo de inclusão repercutiu em seu filho? Ao
longo deste estudo, mediado pela percepção de pais e professores, foram constatadas importantes mudanças positivas na interação social, na autonomia, na confiança, na responsabilidade, no convívio com a diversidade e na diminuição da agressividade de crianças com atrasos motores que
participaram do PIMI. Por meio das experiências motoras, as
crianças desenvolveram proximidade com seus pares, enriquecendo suas interações sociais em jogos e brincadeiras.
As oportunidades oferecidas de práticas motoras, rotineiras e adequadas ao desenvolvimento de todos auxiliaram na
autonomia das crianças para a realização de tarefas diversas
em casa e/ou na escola. A autonomia do movimento também
gerou a sensação de bem-estar em algumas crianças, por
terem conseguido realizar tarefas que antes não consegui-
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am. Na percepção de seus pais e professores, o PIMI e sua
característica inclusiva proporcionou aos participantes riqueza na diversidade das experiências motoras e da convivência social, auxiliando-as a se tornarem mais aptas para
administrar tarefas cotidianas.

Brincando com o ritmo: A expressão
corporal do deficiente visual numa
perspectiva inclusiva
Guerbes, H.C.; Gaio, R.C.
Universidade Metodista de Piracicaba
O presente trabalho apresenta uma proposta de aulas com
atividades de dança e Ginastica Rítmica numa perspectiva
inclusiva. Para o desenvolvimento deste estão sendo ministradas aulas para um grupo de quatro meninas com faixa
etária entre cinco e seis anos, onde uma destas meninas é
deficiente visual. As aulas ocorrem duas vezes por semana
com duração de uma hora cada aula. Por meio de ritmos variados e com o uso de materiais alternativos, tais como aparelhos da Ginástica Rítmica adaptados e outros, são desenvolvidas coreografias com a ajuda das alunas na criação
dos mais diversos movimentos com a total liberdade de expressão. O objetivo do estudo é investigar se aulas com
propostas de atividades de Ginástica Rítmica e dança podem servir como um instrumento utilizado pelos profissionais de Educação Física para estimular o desenvolvimento
da expressão corporal, em especial de crianças com deficiência visual em comunhão com as demais crianças, numa
perspectiva inclusiva. Como profissionais de Educação Física, é nosso papel interferir neste momento ajudando os
deficientes a se desenvolverem, não numa perspectiva homogênea, visto que cada um possui suas diferenças, mas
sim proporcionar ações que efetivamente possam estimular
o seu desenvolvimento como um todo, e em especial o de
sua expressão corporal. Quanto a metodologia , estamos
utilizando o Estudo de caso, e através de um diário de campo estamos levantando os resultados obtidos nas seguintes categorias: consciência corporal, percepção espacial,
percepção temporal-ritmo e em especial a expressão corporal, juntamente com a observação de como se dá a relação
entre as meninas. Até o momento os resultado obtidos são
excelentes, em todas as categorias, em especial o desenvolvimento da expressão corporal e a forma como esta se dando a relação entre as alunas. Ainda restam três meses de
aula para serem analisados, entretanto já podemos concluir
que as atividades com Ginastica Rítmica e dança proporcionam o desenvolvimento corporal num todo de forma muito
simples e agradável.
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Qualidade de vida e doença de
Parkinson: Frequentadores e não
frequentadores de uma associação de
parkinsonianos
Hirayama, M.S.; Oliani, M.M.; Caritá, L.P.; Gobbi,
L.T.B.; Stella, F.; Gobbi, S.
UNESP-RC
Introdução: A doença de Parkinson (DP) produz comprometimentos orgânicos, funcionais, distúrbios emocionais e
barreiras sociais dentre outros. Acredita-se que instituições
com serviço especializado e multidisciplinar podem contribuir para a promoção do bem estar desse paciente com doença crônica e progressiva. Objetivo: Comparar a percepção
da qualidade de vida de indivíduos com DP que freqüentam
e não, uma associação de parkinsonianos. Materiais e métodos: Participaram deste estudo 68 sujeitos com DP, residentes na região metropolitana da cidade de São Paulo e no
interior do Estado, 30 mulheres e 38 homens, idade média de
66,68 ± 8,92 anos, nível de gravidade da doença entre 0 e 4,
de acordo com escala modificada de Hoehn e Yarh. Todos
participantes foram avaliados através de entrevista e questionário em relação aos dados pessoais, clínicos e pelo Instrumento Abreviado de Avaliação da Qualidade de Vida da
Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-bref). Dividiuse em 2 grupos: 31 freqüentadores e 37 não freqüentadores
da Associação Brasil Parkinson, instituição filantrópica localizada no cidade de São Paulo. Os dados foram analisados
através do Teste-t de Student e Teste U de Mann-Whitney,
com nível de significância para p<0,05. Resultados: os dois
grupos apresentaram características semelhantes, não apresentando diferença estatística com relação à idade, escolaridade, idade de início da DP, tempo de doença e nível de
gravidade da doença. Com relação à percepção da qualidade
de vida, o grupo que freqüentava a ABP apresentou valores
significativamente maiores nos domínios físico e psicológico não apresentando diferenças nos domínios relações sociais e meio ambiente. Conclusão: Os indivíduos que freqüentam uma associação com serviços especializados têm
uma percepção de qualidade de vida melhor nos aspectos
físicos e psicológicos, quando comparados aos indivíduos
que não freqüentam. Essas diferenças foram percebidas por
um instrumento de avaliação da qualidade de vida para a
população em geral. Possivelmente outros benefícios poderiam ser confirmados através de outros instrumentos específicos aos parkinsonianos. Confirma-se assim a importância, viabilidade e presença da instituição especializada e filantrópica na promoção do bem estar do Parkinsoniano.

68

Projeto de natação inclusiva do
NEFEA-UEFS no trabalho com
crianças deficientes e em áreas de
risco social “Projeto Golfinhos do
Sertão:” Uma proposta metodológica
de ensino da natação
Jesus, G. M. de; Ferreira, L. A.; Silva, J. R.;
Nougueira, S. A.; Santos, V.A.; Fernandes, I. O.
Educação Física, UEFS
O projeto em questão para o ensino e aperfeiçoamento do
nado, e treinamento dos estilos formais da Natação no Núcleo de Educação Física e Esporte Adaptado (NEFEA/UEFS)
da UEFS. Trata-se de uma proposta pedagógica para os fundamentos técnicos da natação, desenvolvida para crianças
deficientes e em situação de risco social que habitam as
regiões próximas a UEFS, em faixa etária entre sete 07 e 11
anos da idade. A base de elaboração esta de acordo com os
princípios da Concepção Sintética ou Moderna da natação
(CATTEAU; GAROFF, 1990). O objetivo principal é a criação de uma estratégia de sistematização / organização do
ensino-aprendizagem da natação que não reduza o ato de
nadar aos estilos formais da natação. Isto, para que os padrões do ato de nadar, desde o seu reflexo de nadar
(MCGRAW, 1939 apud XAVIER FILHO; MANOEL, 2002),
sejam considerados no ensino, e não sejam encarados como
erros de performance, em relação aos padrões tecnicamente
estruturados dos quatro estilos tradicionais de abordagem.
O planejamento de ensino-aprendizagem será dividido em
Blocos, de objetivos específicos, subdivididos em Fases.
Cada fase será composta por Módulos, constituídos por um
número indeterminado de aulas, que terão, alicerçados no
objetivo e característica de cada Fase, suas metas
psicomotoras e do comportamento motor aquático, o que
constituirá seus conteúdos. Nesse sentido, o Bloco 01
corresponde à Adaptação, sendo constituído pela Fase 01 adaptação ao meio líquido (VELASCO, 1997) e a Fase 02 enriquecimento adaptativo (VELASCO, 1997). O Bloco 02
corresponde ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
deslocamentos ativos, independentes e autônomos, estimulados por situações problema no meio líquido e, caracterizado pela consideração do simples ato de nadar (nado humano elementar e Crawl rudimentar, segundo Xavier Filho e
Manoel, 2002), sendo constituído pela Fase 03. Em seguida,
o Bloco 03 que é caracterizado pela aprendizagem da natação formal, estando subdividido em Fase 04 – Crawl, Fase 05
– Costas, Fase 06 - Borboleta e Fase 07 - Peito. Uma vez
posto em prática, o projeto tenderá, além da inclusão, desenvolver nos alunos uma consciência social de interação e
convivência com a diversidade.
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Lazer, inclusão e qualidade de vida:
Uma experiência no NEFEA–UEFS
nas atividades de
musculação e natação

Comparação do perfil antropométrico
entre os sexos da pessoa com
deficiência usuárias da
Sorri/Bauru, SP

Jesus, G. M. de; Santos, A.; Ferreira, A. L.; Silva, J.
R. de; Barros, J. H. C.; Oliveira, J. D. B. de

Joaquim, E.R; Fegolenti, G; Souza, S.P;
Garavello, P; Prado Jr, M.V

Educação Física, UEFS

Depto de Educação Física, Unesp-Bauru

As atividades apresentadas neste trabalho fazem parte de
um eixo temático de atividades de extensão e pesquisa desenvolvidos através do projeto “Esporte sem Barreiras” no
Núcleo de Educação Física e Esporte Adaptado da Universidade Estadual de Feira de Santana (NEFEA-UEFS). Fazem
parte dessas oficinas grupos heterogêneos com relação ao
sexo, idade (adulta) e tipo de deficiência. A oficina de Natação Adaptada busca, através do ensino das atividades aquáticas buscamos trabalhar as particularidades de cada aluno, permitindo – lhes adquirir liberdade de movimento, segurança, domínio do equilíbrio e trazendo novas possibilidades de movimento. O Treinamento de Força tem como
objetivo o ganho de força e resistência, estímulo neuro- funcional e adaptação dos músculos, ossos e articulações nas
áreas atingidas pela deficiência. Isso para que haja maior
liberdade na prática das atividades diárias e do trabalho. A
aplicação das aulas baseia – se em fatores como conhecimento prévio dos indivíduos, estudo das deficiências e relatório médico (tipo de deficiência, tempo, locais e sistemas
afetados, etc.), além da observação freqüente e diária do
desempenho dos alunos através de relatos de experiência e
ficha de desempenho atualizadas de acordo com o nível de
desempenho individual. As aulas são ministradas dois dias
na semana por três monitores voluntários, em horário vespertino, acadêmicos do curso de Educação Física. Através
da atividade física a exemplo da natação, de jogos e do trabalho de exercícios resistido, os sujeitos depõem sobre a
importância dessas atividades em seu desenvolvimento social, seja em comunidade, na família e em outros espaços
que freqüentem. A partir dessas atividades ficou evidente
que as relações interpessoais e afetivas desses indivíduos
tiveram uma melhora substancial, além do respeito da comunidade e dos familiares para com eles, deixando, então, de
ser um “peso morto” para a família. A pretensão é de que a
evolução física desses indivíduos seja observada através
de avaliação física (aumento de carga, de massa muscular,
de força e resistência e modificação na amplitude de movimento) e do desempenho aquático através da participação
em competições de natação e que essa evolução seja analisada em grupos, nas reuniões de estudo de caso.

Conhecer o perfil antropométrico da pessoa com deficiência
é fundamental para atuarmos de forma consciente com esta
população. A partir destes dados podemos identificar alterações em variáveis que podem apontar para distúrbios na
saúde, principalmente quando detectado casos de acúmulo
de gordura corporal e obesidade. Este estudo teve por objetivo verificar e comparar por sexo, o perfil antropométrico
dos usuários da SORRI-Bauru. Participaram deste estudo 62
pessoas com deficiência mental, sendo 19 mulheres (idade
média de 25±9,0) e 43 homens (idade média 25±8,1). Foram
coletados dados de altura total e de tronco, peso, envergadura, circunferências corporais, dobras cutâneas. A partir
dos dados foram calculados a média, desvio padrão, valores
máximo e mínimo das variáveis, bem como o Índice de Massa Corporal (IMC), percentual de gordura e classificamos
por nível de obesidade. Os resultados apontaram que os
homens são mais altos (H– 1,68±0,09;M– 1,52±0,07), possuem maior altura de tronco (H- 88,8±5,3; M- 82±4,6), maior
envergadura (H-1,75±0,1; M- 1,57±0,08), são mais pesados
(H-69,1±18,1; M-58±11,8) do que as mulheres. O peso mínimo dos homens foi de 43,3kg e o máximo de 116kg. Já as
mulheres o peso mínimo 41,9kg e o máximo de 85,5kg. Quando calculamos o IMC classificamos 27,9% dos homens e
15,7% das mulheres com baixo peso. Já com excesso de peso
e obesidade 32,5% para os homens e 36,8% para as mulheres, demonstrando que um percentual significativo dos sujeitos estão fora da normalidade, necessitando ser acompanhados quanto as variáveis que influenciam na sua saúde.
Este quadro fica ainda mais preocupante quando analisamos o percentual de gordura corporal, visto que 48,7% dos
homens e 100% das mulheres encontram-se classificados
com excesso de peso e obesidade. Podemos concluir, que
no perfil antropométrico da pessoa com deficiência os homens são superiores que as mulheres quanto as medidas.
Quando calculamos o IMC e o percentual de gordura, as
mulheres, percentualmente são mais obesas e possuem maior acúmulo de gordura corporal que os homens. Tais fatores
necessitam ser acompanhados com o controle de ingestão
alimentar e aumento no nível de atividade física, principalmente para o sexo feminino.
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Rompendo barreiras através da
ginástica artística para surdos
Kaiser, D.C.; Kenski, F.S.
Univerdidade Federal do Paraná
A Educação Física Adaptada é uma área que busca atender
a pessoas portadoras de diversas deficiências, e tem como
objetivo mostrar as capacidades e limites de cada uma, desenvolvendo a motricidade e integrando-as à sociedade. Ao
trabalhar com educação física adaptada encontramos várias
barreiras, e no projeto de ginástica artística para deficientes
auditivos não foi diferente. O projeto é realizado pela UFPR,
com o envolvimento de acadêmicos e professores colaboradores, que juntos atendem aos alunos da Escola Estadual
Alcindo Fanaya Júnior. Estas crianças apresentam deficiência auditiva severa ou total, e estão compreendidas na faixa
etária entre 08 e 10 anos. A maior barreira que encontramos
foi a comunicação, pois os alunos são usuários da LIBRAS
(Língua Brasileira de Sinais), e nós enquanto estagiários não
sabíamos nada de LIBRAS, o que no início nos pareceu um
grande empecilho para trabalhar a ginástica artística. Outras
dificuldades encontradas foram a indisciplina e a debilidade
motora, como falta de força, equilíbrio e coordenação de
movimentos. Com o passar do tempo, a barreira da comunicação foi rompida e agora já conseguimos transmitir o que
pretendemos, salvo algumas exceções nas quais necessitamos do auxílio da professora das crianças na tradução. Além
da comunicação conseguimos ganhar também a confiança
dos alunos, pois mostramos a eles que estamos prontos a
ajudá-los na execução dos exercícios, principalmente os mais
complexos. Desde o inicio do projeto, primeiro semestre de
2004, participamos de dois Festivais de Ginástica do CEFETPR. A participação foi muito significativa, porque pudemos
perceber que o público sentiu-se envolvido com a apresentação da coreografia, que teve seu começo em silêncio para
simbolizar o mudo dos surdos. Depois a música foi inserida
em respeito ao público presente, que ao final aplaudiu as
crianças em LIBRAS. Hoje notamos a diferença do desenvolvimento do acervo motor das crianças em relação ao início do projeto. Observamos também uma melhora qualitativa na disciplina dos alunos, bem como na socialização entre
eles e os acadêmicos envolvidos. Cremos que esse projeto é
de importante valia para o processo de formação humana,
além de oferecer o aprendizado de um esporte e momentos
de descontração.

INTRODUÇÃO: MF é a habilidade de se mover independentemente de um local ao outro e atingir o destino desejado.
Diferentes tipos de PC comprometem a MF e,
consequentemente, interfere no desenvolvimento geral e no
desenvolvimento motor. OBJETIVO: analisar, quanto ao tipo
de PC e ao gênero, a MF de crianças que apresentam alterações funcionais do movimento decorrentes de uma lesão
não progressiva do trato piramidal, utilizando a Escala de
MF (EMF), proposta por GRAHAM et al. (2004). MÉTODOS: Participaram deste estudo 35 crianças PC espásticas
de 4 a 16 anos (13 diparéticas-DE; 15 hemiparéticas-HE; 7
tetraparéticas-TE), sendo 22 do gênero masculino e 13 do
gênero feminino. Utilizando a EMF, as crianças foram convidadas a percorrer 3 distâncias: 5m, 50m e 500m, em um trajeto previamente demarcado e cronometrado. A MF foi classificada como: 1 (utiliza cadeira de rodas, cadeira motorizada
ou carrinho); 2 (utiliza andador em K ou outro tipo de
andador); 3 (utiliza duas muletas); 4 (utiliza uma muleta ou
duas bengalas); 5 (independente do nível da superfície); e 6
(independente de todas as superfícies). As variáveis dependentes para cada distância (tempo gasto e classificação
na EMF), foram tratadas por meio de ANOVA (tipo de PC e
gênero) e post hoc de Scheffé. RESULTADOS: Para a classificação na EMF, a ANOVA apontou efeito principal de PC
nos 5m (F2,29=4,912;p<0,015; HE>DE) e nos 50m
(F2,25=6,974;p<0,004; HE>DE). Para o tempo gasto, ocorreu
efeito principal de PC nos 50m (F2,25=6,056;p<0,007; HE <DE)
e interação entre tipo de PC e gênero nos 50m
(F2,25=7,092;p<0,004) e nos 500m (F2,16=10,266;p<0,001).
Como esperado, as crianças DE e TE, com maior acometimento nos membros inferiores, apresentaram piores classificações na EMF e foram mais lentas quando comparadas com
as crianças HE, que apresentam apenas o hemicorpo afetado. CONCLUSÃO: O tipo de PC e o gênero interferem na MF
destas crianças. A interação entre tipo de PC e gênero para
o tempo gasto se explica pelo grau leve de espasticidade.
Com esses resultados sugere-se que novos estudos
envolvendo MF e atividade física sejam realizados nesta
população, levando em consideração o gênero.

Histórias de vida de idosos
participantes do programa
Universidade Aberta no tempo livre
em Campina Grande, PB
Lisboa, M.G.C.; Macedo, B. K. C.

Paralisia cerebral (PC) espástica:
Análise da mobilidade
funcional (MF) de crianças
Kleiner, A.F.R.1; Ayres, T.G.1; Saraiva, P.M.1;
Gobbi, L.T.B. 1; Pietrobon, R.S.2
LEPLO/IB/UNESP/Rio Claro-Brasil1; CESO/Medical
Center/DUKE University2
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Universidade Estadual da Paraíba
Nos últimos anos, acentua-se na realidade brasileira questões sociais referentes ao idoso, apesar dos mesmos serem
focos de atenção de vários profissionais, instituições sociais e órgãos governamentais. No Brasil o número de idosos
está aumentando consideravelmente, dentro dos próximos
20 anos, deverá representar cerca de 7% da população. Nos
preocupa a qualidade de vida dos idosos e a maneira que
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estes vivem a velhice. É preocupante o sedentarismo no
envelhecimento, se percebe que idosos que não têm estilo
de vida ativo enfrentam patologias relacionadas à inatividade física e exclusão social. O objetivo da pesquisa é identificar e analisar o perfil de idosos participantes das atividades desenvolvidas pelo Programa Universidade Aberta no
Tempo Livre da UEPB a partir de seus estilos de vida. Estabelecemos as questões de investigação: a) Quais as características fundamentais do atual modo de vida desses idosos? b) Quais os aspectos significativos nas histórias de
vida dos idosos relacionados ao estilo de vida ativo e
autorrealizado? c) Qual significado do Programa sócioeducativo de apoio ao idoso para cotidiano do grupo? Pesquisa qualitativa que utiliza histórias de vidas como procedimentos de investigação através da história oral. O grupo
investigado é constituído por idosos participantes do Programa Universidade Aberta no Tempo Livre. Os dados estão
sendo obtidos através da entrevista semi-estruturada. Informações fornecidas pelos sujeitos através dos relatos biográficos recebem tratamento, evidenciando-se 3 momentos para ordenação dos dados. O primeiro é denominado de
registro geral. O segundo é constituído pelo registro cronológico da trajetória existencial. O terceiro é constituído pelo
registro temático, se refere ao agrupamento dos dados. Após
o tratamento descritivo e contextual o procedimento seguinte
diz respeito à análise interpretativa das trajetórias existenciais. Destacamos resultados positivos com desenvolvimento das atividades do Programa, onde idosos afirmam que
sentem-se bem e dispostas para as atividades, saíram do
estado depressivo, e até diminuíram as dosagens dos medicamentos comum nessa fase da vida. Na ocasião do evento
apresentaremos e discutiremos mais dados, uma vez que a
pesquisa encontra-se na fase de coleta e discussão de dados.

Possibilidades corporais dos usuários
em cadeiras de rodas na cidade: Um
estudo bibliográfico da acessibilidade
Mandarino, C. M.; Santos, E. S.
Unisinos/Ulbra
O objetivo desta investigação é identificar os temas que
tratam sobre a Acessibilidade. O debate vai estar concentrado sobre as possibilidades de lazer que estas modificações
podem trazer para o segmento das pessoas usuárias de cadeiras de rodas. Referencial teórico: O lazer para estas pessoas passa a ser um elemento importante a ser considerado
nas políticas públicas no momento em que se faz necessário
garantir condições de normalização de espaços físicos com
segurança e autonomia (Lei 10.098). Ao trazermos a cidade
como lugar de pesquisa, estamos trabalhando com o conceito de espaço, pois é nas cidades que nos organizamos
territorial e geograficamente. Veiga- Neto (2000, p15), comenta que o conceito de espaço, “não se reduz a um simples
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cenário onde se inscreve e atua um corpo. Muito mais do
que isso, é o próprio corpo que institui e organiza o espaço,
enquanto o espaço dá um ‘sentido’ ao corpo”. Metodologia:
este é um estudo bibliográfico. Foram analisados 14 estudos desenvolvidos com tema da acessibilidade. Os estudos
estão divididos em monografias, dissertações, artigos e capítulos de livros. Existe, atualmente, uma concentração de
pesquisas em relação a acessibilidade nas escolas (públicas
municipais, estaduais e particulares), clubes academias e
praças públicas, preocupações com o deslocamento nos
transportes coletivos, logradouros e edifícios públicos. Em
primeiro, os estudos sobre a acessibilidade, nos conduzem
a perceber que existe uma necessidade em ampliar as análises dos espaços de lazer desportivo. Em segundo, os estudos mostram que os sentidos dados aos corpos dos usuários de cadeiras de rodas estabelecem uma categoria relacionada a alteridade. Neste sentido, se faz necessário inverter
as identidades, incapacidade, deficiência, que são forjadas
num espaço que não consegue se adequar a uma estética
diferente daquela que foi imaginada para o andante nos bairros da cidade. Como notas conclusivas, entendemos que é
necessário que os próximos estudos façam uma análise sobre os níveis de caminhabilidade que poderemos encontrar
e locais que já eliminaram as barreiras arquitetônicas. Neste
sentido identificar de que forma os aclives e declives dificultam a autonomia e a segurança em relação a acessibilidade nos espaços de lazer desportivo.

Projeto música no bairro
Mareschachi, C.R.
Depto de Educação Física, Unirp
A dança faz parte do conhecimento em Educação Física; a
música, porém, já não é tão abordada. Mas, a partir dela, o
aluno pode desenvolver ritmo, coordenação motora, tempo
e a própria musicalidade. Partindo desses fatores e das experiências com crianças e adolescentes do Centro Social da
Vila Toninho e do Centro Comunitário Dom José de Aquino
Pereira - Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social de São José do Rio Preto e da Escola da
Família da Escola Estadual Archimedes Aristeu Mendes de
Carvalho de São Carlos, através do Projeto “Música no Bairro”, verificamos que é possível o trabalho de recreação aliado ao desenvolvimento musical. O processo inclui a confecção de instrumentos musicais com materiais reciclados como madeira, garrafas plásticas, latas, tampinhas de garrafas, chaves, ferros de construção, etc. - pelos integrantes
do Instituto dos Cegos Trabalhadores de São José do Rio
Preto, aulas práticas utilizando os instrumentos de percussão focalizando ritmos da cultura brasileira e a interação
com grupos da comunidade de dança de rua, danças folclóricas, etc. Os exercícios são criativos e cooperativos. As
turmas são mistas e todos os alunos têm a oportunidade de
participar das atividades.
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Perfil da atitude postural de membros
inferiores de indivíduos com
síndrome de Down
Marques, A. C.1; Lemos, A. T.2;
Machado, D. T.2; Gaya, A. C. 2
UFPel1 ; UFRGS 2
A avaliação da atitude postural em pessoas com Síndrome
de Down (SD) tem despertado crescente interesse nos profissionais da área da saúde. A educação física, enquanto
fomentadora e promotora do desenvolvimento dos indicadores de saúde, adquire responsabilidade tanto na prevenção, quanto na detecção de possíveis alterações. Alguns
problemas músculoesqueléticos, como hálux valgo e pé plano severo, além de instabilidades femoro-patelar, na articulação coxo femoral e da coluna cervical, são comuns na SD.
O objetivo deste estudo foi descrever o perfil da atitude
postural de membros inferiores de indivíduos com SD, pertencentes a escolas especiais da cidade de Pelotas/RS. A
amostra foi selecionada de forma intencional e compôs-se
de 52 pessoas, de 5 a 51 anos de idade, sendo 20 (38,5%) do
sexo feminino e 32 (61,5%) do sexo masculino. Após obtenção do termo de consentimento, com os indivíduos devidamente vestidos (sunga para os homens e maiô ou biquíni
para as mulheres) foram marcados com etiquetas adesivas,
pontos anatômicos de referência nos membros inferiores.
Posteriormente, os alunos foram posicionados em ortostase
seguindo as marcações na base do posturógrafo, sendo fotografados nas vistas anterior, posterior, lateral direita e esquerda. A partir da analise das fotografias observou-se que
todos os indivíduos apresentaram retropé valgo, pés planos e joelhos valgos. Quanto a avaliação dos joelhos na
vista lateral, 19 (36,5%) apresentaram posição neutra, 21
(40,4%) genum flexo, 3 (5,7%) genum recurvatum e 9 (17,3%)
apresentaram diferença entre os lados. Esses achados reforçam os estudos descritos na literatura, indicando a necessidade de uma intervenção multidisciplinar já na primeira infância em pessoas com SD.

Treinamento competitivo para
deficiente físico com raquitismo
hipofosfatêmico familiar
Marra, S.B.F
Faculdade de Educação Física, UFU
Este trabalho vem relatar as experiências vivenciadas com o
aluno A.S.F., 13 anos, oportunizadas pela Disciplina “Estágio Prático em Esportes Adaptados” ministrada na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia
no 1º semestre de 2004, enquanto acadêmica do 4º período.
Desde o primeiro ano de vida o aluno apresenta uma deficiência osteogênica denominada Raquitismo Hipofosfatêmico
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Familiar. A única conseqüência relativa a esse dignóstico
foi no âmbito motor (membros inferiores), ou seja, a criança
não teve desenvolvimento cognitivo e afetivo anormal.
Nosso objetivo foi fazer do aluno um atleta competitivo,
aproveitando as potencialidades e sua experiência com água.
Para tanto elaboramos um programa que envolvia atividades
de resistência aeróbia com aumento gradativo do volume de
treinamento, diminuição do intervalo de recuperação e utilização do chamado “gato” para intensificar o treinamento.
Também abordamos no programa de atividades o aperfeiçoamento dos estilos Crawl e Peito, simulação de competições,
saída e chegada em provas oficiais, preparação individual
do treino, autocontrole do treinamento, auto-avaliação, dentre outros. Os resultados foram surpreendentes, o aluno
conseguiu progressos significativos em curto espaço de
tempo: reduziu seu tempo na prova de 25m nado Crawl em
quase 3s (de 30´´44´´´ para 27´´90´´´) em menos de um mês de
treino e depois o manteve, assim como o nado peito, reduzindo-o em mais de 6s (de 47´´44´´´ para 41´´09´´´). Se obtivemos esses resultados, podemos concluir que todas as atividades adotadas foram pertinentes e, unidas numa única vertente (melhora da perfomance), trouxeram excelentes conquistas. A.S.F é um aluno exemplar e mostra-se disposto a
superar-se sempre, está satisfeito e recebe o incentivo e reconhecimento de todos nós que o orientamos.

Estudo da flexibilidade de ombro em
idosos praticantes de hidroginástica
do projeto AFRID
Martins, J.L.A.; Borges, L.J.; Costa, G.A.;
Arantes, L.M.; Novais, F.V.
Faculdade de Educação Física
Introdução: A flexibilidade é um dos componentes de aptidão física que é responsável pela execução voluntária de um
movimento, com máxima amplitude, por articulação ou conjunto de articulações, dentro do limites morfo-fisiológicos.
A flexibilidade é um dos fatores que podem comprometer a
realização das AVD’s ou AIVD’s. Objetivo: Verificar o grau
de flexibilidade do ombro de idosos praticantes de
hidroginástica. Metodologia: Os sujeitos da pesquisa foram
101 idosas e 18 idosos, com idade variando de 60 a 84 anos,
praticantes de hidroginástica do Projeto AFRID. A análise
foi do tipo quantitativo-qualitativo e o instrumento utilizado foi o Teste de flexibilidade do ombro, protocolado por
Rikli & Jones, 1999. A amostra foi dividida de acordo com
sexo, idade e serão apresentados média (x) em centímetros e
desvio padrão (s). Resultados: Homens: 60-64 anos
(1,5x;1,5s); 65-69 anos (-13,62x;13,51s); 70-74 anos (-10,9x;
21,28s); 75-79 anos (-25,4x;13,12s); 80-84 anos (-17,33x; 2,3s).
Mulheres: 60-64 anos (-1,71x;8,42s); 65-69 anos (4,38x;8,28s); 70-74 anos (-7,5x; 8,55s); 75-79 anos (8,77x;17,58s); 80-84 anos (-13,88x; 7,7s).A população apresentou graus significantes de flexibilidade do ombro, com
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valores da média dentro dos valores padrões, sendo que
somente o grupo masculino de homens de 75-79 anos, apresentou média inferior, quando comparado com os valores de
referência do Teste.Conclusão: De acordo com os dados
apresentados é possível inferir que a hidroginástica é uma
atividade física que proporciona melhora e/ou manutenção
da amplitude articular dos movimentos em especial, a flexibilidade do ombro, permitindo a realização das AVD´s e
AIVD´s, conseqüentemente proporcionando melhor qualidade de vida.

Deficiência mental e atividade física
Martins, M.A; Justino, L.B; Leite, G.F; Coelho,
F.G.M; Tibúrcio, F.R.N; Maria, J.B.L
Universidade Federal de Uberlândia
O atraso no desenvolvimento dos portadores de Deficiência
Mental pode se dar em nível neuro-psicomotor. Pode ainda
dar-se em nível de aprendizado com notável dificuldade de
compreensão de normas e ordens, dificuldade no aprendizado escolar e de interação sócio-afetiva. Este resumo tem
como finalidade mostrar o trabalho feito com portadores de
necessidades especiais realizado no 4° Período na disciplina Esportes Adaptados. A aluna L.D.B possui Deficiência
Mental que é adquirida por vários fatores pré-natais, perinatais e pós-natais. Durante esses meses de trabalho foi
trabalhado com a aluna exercícios de psicomotricidade e
natação que são ótimos para o seu desenvolvimento. Muitos materiais são utilizados para as atividades como: pranchas para o equilíbrio, tapetes para fazer exercícios de pernas e braços, e outros que são usados na psicomotricidade
para desenvolver as habilidades psíquicas, de equilíbrio,
locomoção, manipulação dos objetos, coordenação, sensação, etc. A adaptação à natação foi o objetivo principal do
trabalho semestral e a aluna adquiriu, com o tempo, suas
capacidades e controlou seu medo. O alongamento foi muito importante para o auxilio da aluna nas atividades propostas. A recreação ajudou na aprendizagem, pois a aluna aprende brincando, visto que muitas vezes não foi possível executar o que foi programado e também na sociabilização com
pessoas que possuem o mesmo tipo de deficiência. O trabalho foi realizado da melhor maneira ao longo do tempo e terá
continuidade com os próximos alunos da Faculdade de Educação Física de Uberlândia.

Hiperatividade e atividade física
Martins, M.A; Justino, L.B; Santos, J.A; Leite, G.F;
Teixeira, A.C; Oliveira, D.R
Universidade Federal de Uberlândia
A hiperatividade interfere na habilidade da pessoa de manter a atenção - especialmente em tarefas repetitivas - de conRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94

trolar adequadamente as emoções e o nível de atividade, de
enfrentar conseqüências consistentemente e, talvez o mais
importante, na habilidade de controle e inibição. A atividade
física, por sua dinamicidade, tem a capacidade de inovar
todo dia, sem que a pessoa perca os conhecimentos já adquiridos. Este resumo tem como finalidade mostrar o trabalho feito com portadores de necessidades especiais realizado no 4° Período na disciplina Esportes Adaptados. O aluno
E.L.L tem hiperatividade que é uma doença que faz com que
a pessoa não preste atenção em detalhes ou comete erros
por falta de cuidado, dificuldade em manter a atenção, dificuldade em seguir instruções, dificuldade na organização,
evita tarefas que exigem um esforço mental prolongado,
freqüentemente perde os objetos necessários para uma atividade, distrai-se com facilidade, esquece as atividades diárias. As crianças com hiperatividade são capazes de aprender, mas têm dificuldade em se sair bem na escola devido ao
impacto que os sintomas da hiperatividade têm sobre uma
boa atuação. Os objetivos do trabalho realizado com o aluno desenvolveu uma ótima capacidade de adquirir atenção,
equilíbrio além de aprender os princípios da natação. A recreação também foi dada, pois o aluno necessitou de brincadeiras variadas para manter a atenção nos exercícios que
foram passados, por isso a recreação tem também o intuito
de exercitar sem que a pessoa note. Vários materiais foram
utilizados com esse aluno, pois ele se adápta fácil ao que lhe
é passado. A cada dia ele adquiriu mais independência o
que tornou muito mais fácil o trabalho que foi desenvolvido.
Os resultados das atividades foram de grande valia para
mim e para o aluno. O trabalho foi realizado da melhor maneira
ao longo do tempo e terá continuidade com os próximos
alunos da Faculdade de Educação Física de Uberlândia.

Incidência de asma em
crianças obesas
Matteoni, S.P.C.; Oshiro, S.H.; Oliveira, S.;
Mattos, E.; Cortese, M.
EEFEUSP
Introdução: A grande incidência de asma e obesidade é notória e vem sendo estudado nos últimos anos. Nas crianças,
a prevalência de obesidade tem aumentado e tem sido associada ao aparecimento de problemas respiratórios. Atualmente os estudos mostram uma associação entre IMC e asma,
ocorrendo em crianças obesas, ocasionando maior tendência a doenças respiratórias, como a rinite e a asma. Objetivo:
O objetivo deste trabalho foi verificar a relação entre Índice
de Massa Corpórea (IMC) e o Pico de Fluxo Expiratório (PFE)
em crianças com histórico clínico positivo de asma e/ ou
rinite alérgica. Metodologia: A população foi de crianças de
9 anos ± 3, de uma escola da zona sul de São Paulo. A amostra foi composta por 30 crianças, sendo 10 obesas, 10
sobrepeso e 10 normais com histórico positivo de asma e/ou
rinite. Para verificarmos o PFE foi utilizado o monitor de pico
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de fluxo expiratório. Foram coletados dados antropométricos
de estatura (EST), índice de massa corporal (IMC) e o pico
de fluxo espiratório (PFE). Resultados: Neste estudo, os resultados demonstraram uma prevalência de broncoespasmo
em 53,33% das crianças, sendo 60% das crianças com
sobrepeso, 80% das crianças obesas e 20% em crianças normais. Conclusão: As crianças obesas apresentaram maior
prevalência de broncoespasmo. Esta maior prevalência está
diretamente relacionada ao IMC e PFE, que são indicativos
da associação entre obesidade e disfunção pulmonar. Sugere-se um estudo longitudinal que verifique broncoespasmo
induzido pelo exercício para preparar um programa de condicionamento físico para esta população.

do sistema de âncoras, principalmente para retornar à posição de equilíbrio, fato confirmado na variável tempo de permanência na tarefa. Outro aspecto importante se refere à
melhora do desempenho na última tentativa, o que implica
que, com a prática, ocorre um processo de aprendizagem
onde os participantes potencializam o uso das âncoras.
Apoio: CNPQ PIBIQ

Razões pela qual os professores de
educação física optam em atuar com
pessoas com deficiências
Moura, D.L; Torres, M.S

O uso de ferramentas não-rígidas por
adultos com deficiência mental
Mauerberg-deCastro, E.; Viveiros, F.F.;
Cozzani, M.V.
UNESP Rio Claro
A forma como o indivíduo explora o ambiente através da
percepção háptica sugere uma forma de ancoragem entre
ambos onde o mecanismo exploratório é restrito pelo objetivo da tarefa (Mauerberg-deCastro, 2004). O objetivo deste
estudo é avaliar, em tarefas de equilíbrio estático, como deficientes mentais usam a percepção háptica, influenciada
pelas propriedades de ferramentas não-rígidas. Participaram
do estudo dez indivíduos com deficiência mental (GDM) e
dez adultos não-deficientes (GND). Os participantes foram
avaliados em sua capacidade de permanecer sobre uma trave de equilíbrio por 30s, utilizando um sistema de âncoras
com cargas de 250g, 500g e 1kg para apoio ao equilíbrio.
Duas condições sem âncora foram realizadas, no início (CI)
e no final (CF). Três tentativas foram realizadas. As variáveis foram: tempo de permanência na tarefa e número de
quedas para ambos os grupos e variáveis cinemáticas para
o GDM. Com relação ao tempo de permanência na tarefa foi
encontrada diferença significativa entre grupos (p<0.001),
tentativas (p<0.001) e condições (p=0.029). O GND foi melhor que o GDM, todos os participantes foram melhores na
última tentativa e na condição 1kg. Com relação ao número
de quedas, foi encontrada diferença significativa entre os
grupos (p<0.001) e marginal entre tentativas (p<0,056). Como
anteriormente o GND foi melhor e todos os participantes
foram melhores na última tentativa. Quanto à variável desvio padrão de janela dos dados cinemáticos (DPJD) notamos uma melhora no desempenho da tarefa quando os participantes utilizaram o sistema âncora. Quanto às variáveis
cinemáticas derivadas em fft não encontramos diferenças
significativas entre as condições com ou sem âncora. Como
já era esperado o GND teve um desempenho superior ao
GDM, confirmando a interferência dos atrasos posturais,
comuns as pessoas com deficiência mental. Apesar disso, o
GDM apresentou melhoras no seu desempenho com o uso
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Centro Universitário da Cidade
Introdução: Segundo Ghiraldelli Junior (1988) o campo de
atuação do profissional de educação física é extremamente
vasto. Além do tradicional campo de ensino nas escolas de
1º, 2º e 3º grau públicas e particulares, surge a possibilidade
atuação em centros de reabilitação, hospitais, academias,
clubes e outros. Alguns novos campos vem ganhando destaque como: os programas de atividades esportivas para
pessoas com deficiência (PCD’s), a educação física adaptada. Objetivo: Identificar as razões pela qual os professores
de Educação Física, em vilas olímpicas do Rio de Janeiro
optam por trabalhar com PCD’s. Metodologia: Trata-se de
um trabalho de campo, transversal, dados primários. A amostra selecionada foi composta por dez professores de Educação Física lotados em três Vilas Olímpicas,na cidade do Rio
de Janeiro, que trabalham com a Educação Física Adaptada.
As entrevistas possuíram caráter semi estruturado, que nelas, segundo os autores André & Lüdke (1986, p.33) “O entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas
informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira
razão da entrevista.” Resultados: Quando perguntamos sobre as razões pela qual optaram pelo trabalho com PCD’s,
identificamos as seguintes categorias: Interesse, pessoal,
necessidade, maior liberdade e a insatisfação com a educação física convencional. Ao responder sobre as razões, estes profissionais relataram as conseqüências desta opção,
que foram: a gratificação pessoal, desenvolvimento dos alunos e o encantamento. Conclusão: Com base nos dados consideramos que a curiosidade é um fator de grande influencia
na escolha de atuar com PCD’s. Estes professores foram
apresentados a esta prática ou buscaram conhecê-la por uma
iniciativa própria. Percebemos que esta curiosidade foi
aguçada por uma experiência pessoal ou uma insatisfação
com a educação física convencional, que não permite uma
“liberdade”. Concordamos sobre a necessidade de proporcionar uma abertura de espaços físicos para as pessoas portadoras de deficiência praticarem uma atividade fisica-esportiva-recreativa. No entanto, não somente uma prática com
inicio e fim em si mesma, mas como relata Resende (1995),
um espaço educativo privilegiado para promover as relações interpessoais, a auto-estima e a autoconfiança, valoriRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94
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zando aquilo que cada indivíduo é capaz de fazer em função
de suas possibilidades e limitações pessoais. A opção em
atuar com PCD’s deve ser afirmada diariamente na prática de
cada profissional para que seja legítima.

Impacto do envelhecimento sobre a
satisfação com a imagem corporal
percebida por mulheres
fisicamente ativas
Novais, F. V.; Costa, G. A.; Azevedo, P. G.; Arantes,
L. M.; Borges, L. J.; Martins, J. L. A.
Faculdade de Educação Física, UFU
Introdução: A imagem corporal é a percepção que temos de
nós mesmos, é influenciada pelos padrões estipulados pela
sociedade e a cultura que nos rodeia. O modelo de beleza
imposto pela sociedade hoje, corresponde a um corpo magro sem, contudo, considerar aspectos inerentes ao processo natural de envelhecimento.Objetivo: Verificar o impacto
do envelhecimento na satisfação com imagem corporal percebida por mulheres fisicamente ativas. Metodologia: Foram avaliadas através do “Questionário de percepção de silhueta corporal” de STUNKARD e SORENSEN (1993) 100
mulheres escolhidas aleatoriamente entre as praticantes de
atividades físicas em academias de ginástica e no Projeto
AFRID na cidade de Uberlândia-MG por pelo menos 3 horas
semanais. A amostra foi dividida etariamente, GI(10 a 20
anos) n=15, GII(21 a 30 anos) n= 20, GIII(31 a 40 anos) n= 10,
GIV(41 a 50 anos) n=10, GV(51 a 60 anos) n=15, GVI(61 a 70
anos) n= 15, GVII (71 a 80 anos) n= 20 e GVIII(+ de 80 anos)
n= 5. Para análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva. Resultados: Foram percebidos que 75% das mulheres
do GI estavam insatisfeitas com a imagem corporal, no GII a
satisfação foi de 37,03%, no GIII a insatisfação percebida foi
de 57,15%, no GIV houve 80% de insatisfação com a própria
imagem, no GV 44,44% estavam satisfeitas, no GVI 40% satisfeitas, no GVII 58,34% estavam insatisfeitas e no GIII 44,3%
das mulheres estavam satisfeitas com a imagem atual. Conclusão: A análise dos dados demonstrou uma extrema insatisfação com a imagem corporal percebida em todas as faixas
etárias. Pôde-se notar também que com o acrescer da idade
há um maior conformismo com a atual imagem.

Aumento de força em um indivíduo
com esclerose multipla
Ocampos, M. S.
Universidade Católica Dom Bosco
INTRODUÇÃO: O presente estudo analisou os resultados
após treino de força em um individuo com esclerose múltipla. Segundo as definições de vários autores: A esclerose
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94

múltipla (EM) é doença desmielinizante e inflamatória, de
provável etiologia auto-imune que compromete o sistema
nervoso central (SNC) e cuja susceptibilidade é determinada por fatores complexos, tais como: a carga genética e a
influência ambiental. Esse estudo nasceu após verificarmos
que a musculação não era indicada a portadores de esclerose
múltipla, isso esta relacionado diretamente a fadiga, que e
um sintoma da patologia. Mas após aplicarmos um treino de
resistência muscular localizada (RML) constatamos um aumento considerável na sua carga, por exemplo, no exercício
de tríceps na polia, o mesmo que no começo do treino era
realizado com 5 kg, atualmente esta sendo realizado com 15
kg, sem nunca ter levado a fadiga. No exercício de pressão
de pernas houve um aumento considerável na carga, o mesmo era realizado sem carga, atualmente esta sendo realizado
com 10 kg. Em geral houve um aumento considerável de
forca, outro aspecto que pode ser verificado foi o aumento
da auto-estima, esse relatado pelo individuo, onde houve
uma melhora no quadro da depressão, isso porque os exercícios são realizados em uma academia, em um ambiente
descontraído e com musica, totalmente diferente das clinicas
freqüentadas por esse individuo. Após o inicio do treino
houve tembém melhora na caminhada do individuo que estava muito comprometida devido a patologia, que alem de
ter muita dificuldade no andar apresenta em seu quadro
clinico um déficit no seu equilíbrio, no inicio do programa de
exercícios não conseguia caminhar 1 minuto na esteira, na
velocidade, 1,6 Km/h, atualmente consegue caminhar 5 minutos. Após efetuarmos o acompanhamento do indivíduo
durante seis meses, chegamos a conclusão de que houve
um aumento considerável na força desse indivíduo, isso
pode ser constatado no aumento de carga apresentado durante o treino. O aumento da disposição para realizar tarefas
de seu cotidiano se deve ao aumento de força para realizar
pequenas tarefas do dia-dia, antes do treino esse indivíduo
encontrava muita dificuldade para realizar essas pequenas
tarefas, e com o aumento de sua força ele sentia mais disposição para executa-las.

Imagem corporal e
deficiência física
Oliveira, D.F.S.; Silvério, K.R.
Depto de Educação Física,UFG-CAJ
Atualmente, o tema imagem corporal ainda é pouco explorado no âmbito da Educação Física. Consideramos, portanto,
relevante a articulação desse tema em outra área que necessita também ser amplamente discutida, que é a da deficiência. Esta pesquisa teve como principal objetivo analisar a
Imagem Corporal de pessoas com deficiência física do ensino regular de Jataí-GO, bem como, observar as sensações
que os mesmos têm em relação aos seus corpos e, investigar
a influência do contexto social na construção da imagem
corporal destas pessoas. Esta pesquisa foi realizada em três
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escolas inclusivas do ensino regular de Jataí. Os sujeitos
desta pesquisa foram 8 alunos com deficiência física. O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário (teste)
validado; “A Minha Imagem Corporal” de David Rodrigues.
Através dos dados coletados na pesquisa, ressaltamos algumas questões que nos possibilitaram identificar três categorias de análise. O primeiro diz respeito à Condição Física,
no qual 90% dos sujeitos afirmaram sentirem a força física
como um aspecto fraco em seus corpos. Outro aspecto relevante encontrado nos resultados, diz respeito à Aparência.
Neste, 80% dos sujeitos afirmaram não gostarem da maneira
como se vestem, da aparência cotidiana, de não se sentirem
atraentes para pessoas do outro sexo. O último aspecto ressaltado para a discussão neste estudo, é a Falta de Confiança em seu Corpo, no qual 80% afirmaram não terem confiança em seus corpos. Constatamos através deste estudo, que
é extremamente importante para a pessoa com deficiência
física, o fato de descobrir seu corpo, senti-lo, conhecê-lo,
em seu poder, sua força, para através desse corpo conhecido, consciente, ter um contato com a realidade. Porém essas
sensações são carregadas de significados advindos da sociedade que ainda hoje é extremamente preconceituosa e
discriminadora. Vale ressaltar a importância deste trabalho
para o profissional de Educação Física, que através da cultura corporal, dos conteúdos da Educação Física, podem
contribuir bastante para o desenvolvimento harmonioso da
imagem corporal desse indivíduo.

Percepções de pessoas com esclerose
múltipla na prática do yoga
Oliveira, G.; Tavares, M.C.G.C.F.
FEF, Unicamp
Apesar da existência de experimentos científicos sobre o
Yoga, ainda existe uma carência de estudos sobre o tema;
principalmente com relação ao Yoga aplicado a pessoas com
esclerose múltipla. As práticas do Yoga caracterizam-se pela
permanência numa condição de controle e conforto, sugerindo relaxamento e prazer ao praticante; não estipula um
padrão de execução e nem coloca metas de desempenho
motor. A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica
desmielinizante que resulta de reações inflamatórias
desencadeadas por mecanismos complexos de anormalidade imunorregulatória. Com a utilização do exame de ressonância magnética tem-se deparado com um crescente número de casos da doença. A EM acomete principalmente adulto
jovem, na faixa etária entre 20 e 40 anos. Leva ao aparecimento de diversificados sinais e sintomas neurológicos. O
quadro clínico depende da topologia das lesões, observase com freqüência neurite óptica, hemiparesias, paraparesias,
síndromes sensitivas, cerebelares, esfincterianas e mentais.
A fadiga é um sintoma que acomete de 75% a 95% das pessoas com EM. A incidência de transtornos psicopatológicos,
principalmente de depressão maior, é alta e pode chegar a
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ser maior do que em outras doenças neurológicas crônicas e
incapacitantes. Os objetivos desta pesquisa foram identificar adaptações que facilitem a prática do Yoga, a partir das
necessidades específicas de pessoas com EM e coletar suas
percepções. Um grupo de 07 pessoas, pertencentes ao Grupo de Esclerose Múltipla de Campinas, foi submetido a doze
práticas consecutivas de Yoga, uma vez por semana, com
duração de 50 minutos cada. Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso. Para coletarmos essas percepções disponibilizamos no final de cada prática um momento para registrar as experiências durante a prática, sendo os relatos gravados. Também foi disponibilizado um caderno para preenchimento espontâneo, e criado um grupo
de correio eletrônico, para manifestações espontâneas após
as práticas. Pelos relatos e observações feitos no estudo, a
percepção dos sujeitos de pesquisa é que o Yoga facilita o
relaxamento e a diminuição dos estados de ansiedade e cansaço, propicia a melhora motora e interfere positivamente na
problemática do equilíbrio.

Paralisia cerebral:
Uma abordagem prática
Oliveira, T.C
Faculdade de Educação Física,UFU
Este trabalho visa relatar o desenvolvimento da aluna N.F.S,
portadora de Paralisia Cerebral, no Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência Física – UFU realizada
através da disciplina Estágio Prático de Educação Física e
Esportes Adaptados. A Paralisia Cerebral é definida como
uma desordem ou dano no Sistema Nervoso Central que leva
à inabilidade, dificuldade ou descontrole na coordenação
dos músculos resultando na incapacidade de desenvolver
tarefas motoras do cotidiano. É importante ressaltar que a
Paralisia Cerebral é uma doença que nas condições médicas,
resulta principalmente na perturbação da postura e também
dos movimentos do corpo. Essas perturbações podem ser
motoras e sensoriais, auditivas, visuais e sensoriais. O tipo
de paralisia da aluna é espástica sendo caracterizada pela
hipertonia permanente, mesmo em repouso, deixando os
movimentos restritos na amplitude, exigindo esforço excessivo. A partir destas características teve-se como objetivo
principal preparar a aluna de modo que aumentasse seu grau
de independência e mais especificamente minimizar a tensão
muscular, melhorar amplitude de movimento, desenvolver
os aspectos cognitivos, sensório-motor, sócio-afetivo e
organo-funcionais, além de trabalhar sempre que era possível a sociabilidade. A metodologia utilizada foi a partir do
trabalho realizado após uma criteriosa observação da aluna
e um rigoroso estudo sobre sua deficiência. As aulas foram
desenvolvidas na piscina e na psicomotricidade, explorando os espaços em todos os aspectos possíveis de diferentes formas, sempre analisando e identificando cada momento vivenciado. Os resultados foram muito favoráveis para o
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desenvolvimento da aluna. Os exercícios foram específicos
para cada objetivo definido antecipadamente, a aluna procurou executá-los de forma correta, entretanto não conseguiu iniciar o nado crawl como foi previsto no planejamento.

O interesse de pessoas com esclerose
múltipla por atividades
físicas e recreativas
Orlando, M.S.

Autismo: experiência ou desafio
Oliveira, T.C.; Gomes, A.C.; Cabral, L.S.A.; Pereira,
S.F.; Santana, L.G.; Teixeira, A.P.A.
Depto de Educação Física, UFU
Este trabalho é um relato de experiência realizado com crianças autistas, vivenciado na Universidade Federal de
Uberlândia, durante a disciplina Educação Física e Esportes
Adaptados; juntamente ao Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência. A disciplina oferece aos alunos do programa atividades como: psicomotricidade,
hidroterapia, natação, atletismo, entre outras atividades.
Após vários estudos realizados sobre autismo definimos - o
como uma alteração cerebral que afeta a capacidade do ser
humano de comunicar – se e estabelecer relacionamentos
com outras pessoas respondendo às ações do meio ambiente, que se manifesta até os três anos de idade. Este transtorno, compromete todo o desenvolvimento psiconeurológico,
afetando a comunicação, a fala, o entendimento e o convívio social, apresentando em muitos casos um retardo mental. O comportamento ritualizado do autista detêm a hábitos
anormais, resistências às mudanças singulares e brincadeiras estereotipadas, ou seja comum a maioria dos “deficientes”. Partindo desta perspectiva, tentamos amenizar estas
alterações determinando e desenvolvendo atividades principalmente o aspecto sócio-afetivo, pois é o mais afetado
pela “deficiência”. Mais especificamente realizamos atividades que desenvolvem os aspectos cognitivos, trabalhamos
a recreação e o lazer, desenvolvemos a socialização, trabalhamos principalmente as atividades aquáticas, desenvolvemos a natação com a finalidade de integrar os alunos.
Todos os alunos do programa primeiramente passam por um
diagnóstico para posterior encaminhamento às atividades
específicas determinado pelos professores. Os estagiários
foram preparados anteriormente com teoria, prática e observações sobre as deficiências dos alunos, para o atendimento dos mesmos. Constantemente realizávamos testes e exercícios para analisar a efetivação das aulas e das atividades.
Dessa forma procurávamos sempre atingir todos os objetivos determinados e os aspectos importantes para integrálos de maneira satisfatória no meio social em que vivem.
Exigíamos de todos a participação ativa nas atividades realizadas desenvolvendo outras possibilidades, os alunos eram
estimulados incessantemente de diferentes formas pelos
estagiários e professores para a realização correta das atividades propostas.

FEF, UNICAMP
A Esclerose Múltipla (EM) é uma disfunção neurológica que
geralmente ocorre em adultos e é caracterizada por apresentar numerosos focos de desmielinização no Sistema Nervoso Central, que interferem nas transmissões dos impulsos
nervosos. No Brasil, estima-se que a prevalência da EM seja
de 10 para cada 100 mil habitantes. Os sintomas mais comuns da EM são a depressão, déficits sensoriais e motores,
a fadiga, o comprometimento cognitivo e a espasticidade. A
natureza da EM é um considerável fator que aumenta a probabilidade de ocorrência de alterações psíquicas, pois ela,
geralmente, se manifesta em indivíduos jovens no auge de
sua produtividade profissional, que lidam freqüentemente
com decisões vitais, e que, de repente, se vêem atormentados com a possibilidade de sofrerem grandes perdas funcionais. Os objetivos desta pesquisa foram investigar o interesse das pessoas com EM pela a prática de atividades físicas recreativas, bem como descrever a prática destas atividades de lazer antes e após o diagnóstico da doença. Para
realizar esta investigação elaboramos um questionário que
foi entregue a 30 participantes do Grupo de Esclerose Múltipla de Campinas. 13 sujeitos responderam ao
questionário.Após as análises dos mesmos, observamos que
as atividades de caráter lúdico são menos enfatizadas nesta
população, em detrimento de atividades mais leves que pareçam possuir um traço terapêutico. 92% dos sujeitos disse
que o diagnóstico da EM interferiu negativamente em suas
atividades físicas e de lazer. Muitas interromperam atividades prazerosas para elas devido aos sintomas da doença.
As atividades que se mostraram mais interessantes foram
alongamento/relaxamento e vivências corporais. Pudemos
concluir que o diagnóstico da EM interferiu negativamente
nas atividades físicas e de lazer. Há uma preferência desta
população por atividades físicas individuais e de objetivos
terapêuticos. Algumas atividades poderiam ser realizadas
por estas pessoas mas estas não as realizam devido a questões como: medo da doença, desânimo e tristeza. Neste sentido, o professor de Educação Física tem um papel importante: ampliar os conhecimentos e a compreensão das pessoas
com EM bem como as atividades que se adaptam e trazem
benefícios físicos e psicológicos a esta população.

Dificuldades dos professores de
educação físicada cidade de Bauru
com a inclusão
Orlando, P. A.
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Lapef, Departamento de Educação Física,Unesp
Atualmente verifica-se que o tema inclusão dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais no sistema
regular de ensino tem dominado as discussões na área de
Educação Especial. Na Educação Física existem alguns relatos de professores que avaliam que esta proposta é impossível, considerando que uma educação para todos é válida,
porém utópica principalmente devido às condições em que
se trabalha, hoje, nas escolas. Por isso, o presente estudo
tem o objetivo de identificar quais são as principais dificuldades que os professores de Educação Física encontram em
suas aulas quando nestas estão presentes alunos com necessidades educacionais especiais. Com base na análise dos
resultados, são propostas estratégias de ensino que esses
professores poderiam estar utilizando para promover a inclusão. Para a coleta de dados sobre as principais dificuldades encontradas pelos professores foi aplicada uma questão aberta à 22 professores de Educação Física da rede estadual de ensino da cidade de Bauru e região. A análise dos
dados mostrou que a maior dificuldade encontrada é a falta
de infra-estrutura (por exemplo, dificuldade de acesso à quadra de esportes) e que fatores como a falta de material didático pedagógico adequado e discriminação, também dificultam o trabalho de inclusão. Com base em uma revisão de
literatura proponho que os professores utilizem em suas
aulas, atividades, jogos e exercícios para estimular e valorizar o que é diferente entre os alunos, com o objetivo de
diminuir as dificuldades de promover a inclusão devido à
discriminação. Em relação à falta de infra-estrutura adequada, são dados exemplos de atividades, jogos e exercícios
que podem ser trabalhados em espaços alternativos, como a
sala de aula, o que proporcionaria a participação de todos
os alunos em uma aula de Educação Física.

Atividade física e paralisia
cerebral espastica
Paula, G.I.; Vale, K.M.; Junior, E.N.S.P.
Universidade Federal de Uberlândia
O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências sobre o desenvolvimento de atividades físicas com uma
pessoa com Paralisia Cerebral Espastica, realizado do mês
de setembro de 2003 a dezembro de 2003, por meio da disciplina de Estágio Pratico de Educação Física e Esportes Adaptados da Faculdade de Educação Física da Universidade
Federal de Uberlândia. O individuo sofreu falta de oxigenação
do cérebro durante o parto o que ocasionou a perda parcial
de movimento dos quatro membros, levando a utilizar a cadeira de rodas mais tarde. Foram feitas atividades na água
como recreação, apnéias, trabalho de respiração de estilo
crawl com apoio, deslocamento do aluno em diversos planos. Notamos que a atividade na água permitiu ao aluno
uma maior independência de movimentos, uma melhora da
circulação periférica, melhora no sistema cardio-respirátorio,
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melhora da auto-estima do aluno, este, procurou ao longo
destas atividades a exploração de seus potenciais físicos, e
mentais.

Atividade física e AVC
Paula, G.I; Junior, E.N.S.P; Feitas, S.P;
Martins, L.R.S
Universidade Federal de Uberlândia
O presente trabalho é um relato da experiência obtida por
meio do Estágio Prático em Educação Física e Esportes Adaptados, realizado no período compreendido entre Setembro e
Dezembro do ando de 2003. O Trabalho realizado com a aluna portadora de Acidente Vascular Cerebral adquiriu esta
deficiência durante uma cirurgia de vesícula cujas seqüelas
são tetraplégica espástica e mecanismo de fala ineficiente.
O Acidente Vascular Cerebral ou AVC ou ainda “derrame”,
ocorre quando alguma das artérias responsáveis pela irrigação do cérebro fica obstruída faltando oxigenação adequada naquele local. As conseqüências deste acontecimento
vão desde a perda da fala e da capacidade de raciocínio a
perda total ou parcial dos movimentos. Pode ocorrer de forma isquêmica, como descrito acima, ou na forma hemorrágica
quando esta artéria obstruída se rompe. No projeto foram
desenvolvidas atividades que visaram diminuir sua
espasticidade, controlar seu processo de osteoporose, aumento da força dos seus membros inferiores tais como alongamentos antes do início das aulas, execução de novos
movimentos como a locomoção por meio da adução e da
abdução das pernas. Observamos que houve uma melhora
no aspecto emocional da aluna, de coordenação motora e de
uma confiança maior de sua potencialidade.

Dança em cadeira de rodas: Proposta
metodológica para a identificação dos
deslocamentos do conjunto
cadeira de rodas/cadeirante
através da cinemetria
Paula, O.R.; Novo Jr., J.M.
Faculdade de Educação Física, UFJF
A Dança em Cadeira de Rodas apresenta-se como demonstração artística e/ou de competição, com significados para a
educação e a reabilitação. Sua avaliação em competições é
subjetiva, uma vez que os árbitros devem comparar a
performance de vários casais simultaneamente. Não há estudos que identifiquem parâmetros para uma avaliação quantitativa das evoluções do conjunto cadeira de rodas/
cadeirante (CRC) na área de execução da dança. OBJETIVO:
Desenvolvimento de um método que, através da cinemetria
e da reconstrução bidimensional, possa permitir a identifiRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94
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cação dos padrões de deslocamento do CRC. MÉTODOS:
Registro de imagens das evoluções do CRC que realizou
diversas manobras dentro de uma área de 9x9 metros durante 60 segundos. O CRC foi devidamente instrumentado com
5 marcadores externos (esferas brancas) que serviram para
identificar a orientação do CRC, cuja disposição formou uma
figura geométrica. Fixou-se uma câmera digital de tal modo a
abranger a área desejada (na direção diagonal), configurada
numa freqüência de aquisição de 30 Hz. A calibração foi
realizada por meio de marcadores suspensos, posicionados
nos vértices da área, à altura dos marcadores do CRC. As
imagens, registradas em fitas, foram transmitidas a um computador por uma placa de vídeo, gerando um arquivo no
formato AVI. Da edição deste arquivo, foi possível a extração
de 1800 quadros, dos quais foram identificadas as sucessivas
posições dos marcadores por meio da digitalização manual
(através do cursor) a cada 10 quadros. Cada marcador foi
então representado por uma coordenada, em pixels, sendo
posteriormente convertida para metros. RESULTADOS: Exibição gráfica dos deslocamentos do CRC na área determinada. CONCLUSÃO: A forma geométrica dos marcadores possibilitou a identificação das sucessivas posições e a orientação do CRC a cada instante. Dessa proposta metodológica,
vale ressaltar as seguintes inovações: 1-disposição dos
marcadores, numa forma geométrica possibilitando identificar a orientação do CRC, sem interferir na sua livre movimentação; 2-processo de calibração baseado nas dimensões
da área; 3-reconstrução do movimento em 2D. Como continuidade deste estudo, sugere-se a utilização de marcadores
auto-reflexivos e o seu reconhecimento automático, via programa específico de computador.

ria com o curso de Educação Física das Faculdades Integradas de Amparo (FIA) e voluntários (profissionais liberais de
diversas áreas), tomaram a iniciativa de organizarem atividades físicas, recreativas, e culturais de interação social. As
atividades físicas e recreativas são ministradas por profissionais graduados e pós-graduados da área de Educação Física juntamente com os alunos do curso de Educação Física
(estagiários). Hoje, as atividades físicas e recreativas oferecidas pelo projeto são: Recreação, ocorrendo quinzenalmente
aos sábados nas dependências das FIA, Equitação Especial, em parceria com o Haras São Sebastião, semanalmente
para 8 alunos, Natação e Hidroginástica, em parceria com a
Academia Golfinho, duas vezes por semana cada atividade
para 10 alunos. Em breve, o projeto também oferecerá o Judô,
nas dependências da Secretaria Municipal de Esportes FIA,
duas turmas de 12 alunos, duas vezes por semana. O projeto
também promove iniciativas culturais, como a criação de um
bloco de carnaval, que participou no Carnaval de rua de
2005, na cidade de Amparo, com um samba enredo próprio, e
ainda, palestras sobre esportes adaptados e debates sobre
a melhoria da qualidade de vida dos PPNEs.

Intervenção motora inclusiva como
fator de modificação do
desenvolvimento motor de crianças,
portadoras e não portadoras de
necessidades especiais,
com atrasos motores
Pick, R.K; Valentini, N.C

Ação ConVidAtiva: Um projeto que
virou realidade
Pegoretti, C.; Tafner, P.H.; Gardin, L.A.;
Nardini, S.F.
Faculdades Integradas de Amparo
A idealização de um projeto de atividades físicas adaptadas,
na cidade de Amparo, surgiu após um levantamento de dados, realizado pela Amparo Eficiente - Associação Cidadania das Pessoas com Necessidades Especiais, sem fins lucrativos, que com o apoio da Prefeitura Municipal de Amparo, APAE Amparo, Associação da Mulher Unimed, conseguiu cadastrar 600 pessoas portadoras de necessidades especiais (PPNEs) interessadas e conscientes de suas necessidades e possibilidades, dentre os possíveis 6.300 existentes segundo censo IBGE 2000. Neste cadastro, foi possível
verificar as necessidades das PPNEs, e dentre elas, foi identificado o não oferecimento de atividades físicas adaptadas
além do interesse desse segmento em participar desse tipo
de atividade. Pretendendo dessa forma atender as necessidades identificadas e visando a melhoria da qualidade de
vida das PPNEs, a Associação Amparo Eficiente, em parceRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
As habilidades motoras fundamentais são blocos críticos
na construção de habilidades mais complexas utilizadas, ao
longo da vida, em atividades físicas, na dança e em esportes. O objetivo desta pesquisa, de delineamento quase-experimental, foi verificar a influência de um Programa de Intervenção Motora Inclusiva (PIMI) no desenvolvimento
motor de crianças, portadoras de necessidades especiais
(PNE) e não portadoras de necessidades especiais (n-PNE),
com atrasos motores. A amostra desta pesquisa foi intencional e não probabilística, sendo composta por 76 crianças
(43 meninos e 33 meninas), com idades de 4 a 10 anos
(M=7,00, DP=1,44), sendo 24 (31,6%) crianças PNE e 52
(68,4%) crianças n-PNE, que apresentaram desempenhos
motores inferiores a seus pares, configurando atrasos motores, avaliados através do Test of Gross Motor
Development-2 (TGMD-2) (ULRICH, 2000). Trinta e cinco
crianças constituíram o Grupo de Intervenção (GI) e quarenta e uma crianças constituíram o Grupo Controle (GC). O
PIMI foi desenvolvido em 14 semanas, tendo duas sessões
semanais, sendo implementado os princípios do Contexto
Motivacional para a Maestria através das estratégias da
estrutura TARGET. General Linear Model com medidas re-
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petidas no fator tempo foi conduzida para avaliar os efeitos
do PIMI no desenvolvimento motor das crianças. Os resultados indicaram que: (1) crianças, PNE e n-PNE, do GI demonstraram ganhos significantes em habilidades de locomoção e de controle de objeto do pré-teste para o pós-teste,
enquanto que para as crianças, PNE e n-PNE, do GC mudanças significativas não foram observadas; (2) crianças, PNE e
n-PNE, do GI demonstraram desempenho significantemente
superior em habilidades de locomoção e de controle de objeto comparadas às crianças, PNE e n-PNE, do GC no pósteste; (3) crianças PNE, do GI, demonstraram padrões de
mudanças positivas e significativas do pré-teste para o pósteste nas habilidades de locomoção e de controle de objeto
semelhantes aos seus pares n-PNE do mesmo grupo; (4)
crianças PNE, do GI, demonstraram no pós-teste desempenho significantemente superior nas habilidades de locomoção e controle de objeto comparadas aos seus pares PNE do
GC; (5) crianças n-PNE, do GI, demonstraram no pós-teste
desempenho significantemente superior nas habilidades de
locomoção e de controle de objeto comparadas aos seus
pares n-PNE do GC. E mais, as estratégias implementadas
através da estrutura TARGET no Contexto Motivacional para
a Maestria possibilitaram a participação cooperativa e efetiva de todas as crianças indiferentemente dos níveis de habilidade motora.

Parâmetros temporais dos ajustes
locomotores antecipatórios à
ultrapassagem de obstáculos
sensíveis a L-DOPA, em idosos com
doença de Parkinson (DP)
Pieruccini-Faria, F.; Gobbi, L.T.B.; Silveira, C.R.A.;
Caetano, M.J.D.; Vitório, R.; Stella, F.
Instituto de Biociências, UNESP
Introdução: Parâmetros temporais da marcha na ultrapassagem de obstáculos têm sido sensíveis à medicação dos pacientes com DP (L-Dopa), mas pouco se sabe sobre seus
efeitos nas passadas anteriores à ultrapassagem. Objetivo:
Verificar se os tempos de duplo suporte (TDS) e de suporte
simples (TSS) dos passos das duas passadas que antecedem a ultrapassagem de obstáculos foram influenciados pela
L-DOPA e pela altura do obstáculo. Método: 8 idosos com
DP (idade=66,5±6,86anos; H&Y=2,13) realizaram a primeira
etapa da coleta de dados em jejum de 12 horas da L-DOPA
(Off), ingeriram o medicamento como de costume, esperaram
1 hora e, então, realizaram a segunda etapa da coleta, estando sob efeito do medicamento (On). Marcadores reflexivos
foram fixados nos seguintes pontos anatômicos: 5º metatarso
direito e 1º metatarso esquerdo, face lateral do calcâneo direito e medial do esquerdo. Duas alturas de obstáculo foram
personalizadas sendo: obstáculo baixo (OB - altura do tornozelo) e obstáculo alto (OA - metade da altura do joelho).
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As tentativas dos participantes foram gravadas, a 60 Hz, por
uma câmera digital posicionada no plano sagital direito, capturadas pelo software Pinnacle Studio Deluxe e
desentrelaçadas pelo software Dvideow. Os frames, indicados por números, que correspondiam aos eventos de TDS e
TSS, foram determinados visualmente e, com a referência
dos marcadores, TDS e TSS foram calculados por um
algoritmo em Matlab. O Teste pareado de Wilcoxon foi empregado na comparação de TDS e TSS para cada altura de
obstáculo. Resultados: Evidências da sensibilidade a LDOPA foram observadas nas seguintes fases: diminuição
do tempo do último duplo suporte para a abordagem do OB
(Z=-2,359; p=0,018) em estado On; diminuição do primeiro
duplo suporte para a abordagem do OA (Z=-2,116; p= 0,034)
no estado On; o suporte simples do último passo também se
mostrou sensível, apenas para OA (Z=-2,293 p=0,022), revelando uma diminuição na condição On. Conclusão: O aumento na altura do obstáculo requereu o início dos ajustes
antecipatórios a pelo menos quatro passos de distância da
ultrapassagem, onde mais tempo é necessário para selecionar o lugar ideal do posicionamento do pé de suporte. A LDopa permitiu que os ajustes fossem realizados independente da altura do obstáculo.

Programa de educação fisica para
pessoas com necessidades
especiais da UEM:
O perfil dos participantes da natação
Rabello, C.L.B.1; Becchi, A.C.1; Sagawa, V.S.M.1;
Natal, C.S. 1; Lima, S. M. T.1; Souto, E.C. 2
Universidade Estadual de Maringá1 ; Associação
Maringaense de Desporto para Deficientes2
Apesar da diversidade de programas de atividades físicas
privados e públicos oferecidos nas mais diferentes faixas
etárias, a participação das pessoas com deficiência ainda é
mínima e incipiente. O fato é que em Maringá cerca de 11.901
pessoas têm algum tipo de deficiência física e se estima que,
menos de 1% desses, participam de alguma atividade. A
Universidade como uma vinculadora de ações vem em 2005,
reativar o projeto de extensão intitulado: Programa de Educação Física para pessoas com necessidades especiais em
parceria com o Centro de Vida Independente e AMDD, com
o intuito de desenvolver e promover a inclusão das pessoas
com necessidades especiais através de atividades físicas.
Esse trabalho tem como objetivo relatar o perfil dos participantes envolvidos na proposta de ensino da natação promovido pelo Programa, nas variáveis: idade, gênero, deficiência e objetivos para o desenvolvimento dessa prática. A
metodologia utilizada para esse estudo foi levantar informações por meios de dados da ficha cadastral e entrevista com
oito participantes, sendo seis do sexo feminino e dois do
sexo masculino. A idade dos integrantes é de 8 a 45 anos de
idade. O ensino da natação ocorre duas vezes por semana,
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com a duração de 45 minutos cada, sendo uma vez desenvolvida na Universidade Estadual de Maringá e outra no
Centro Esportivo Miyake da Silveira. Por meio da ficha de
anamnése constatamos que os comprometimentos físicos
são: lesão medular, poliomielite, distrofia muscular, atrofia
muscular, paralisia cerebral, amputação e acidente vascular
cerebral.Quanto aos objetivos em relação a intenção de participar da prática da natação, foram manifestados: aprender
a nadar à competição, buscar auxílio para execução de suas
atividades de vida diária, ocupação do tempo e executar a
atividade como anti estresse. Os dados obtidos demonstram que o grupo atendido é amplamente heterogêneo e que
embora os objetivos sejam diversificados a atividade vem
atendendo as necessidades básicas que são oportunizar: o
desenvolvimento de uma prática, obter um momento social
com seus pares, aprender a natação também para competir
independentemente de sua condição física.

O desempenho da orientação e
mobilidade em deficientes visuais
após programa de estimulação da
coordenação motora
Ravache, R.; Ribeiro, S.
Universidade da Região de Joinvile
O presente estudo teve como objetivo identificar como um
programa voltado à coordenação motora ampla pode influenciar no desempenho da orientação e mobilidade em crianças deficientes visuais. O estudo foi desenvolvido através
de pesquisa de campo, do tipo experimental, a amostra foi
composta por 10 crianças de ambos os sexos cuja faixa etária
variou de 11 a 14 anos, todos integrantes da AJIDEVI-Associação Joinvilense para Integração do Deficiente VisualJoinville(SC). Foram realizados como pré e pós-testes os
Testes de Dribling, Skipping, Anferssem, além destes instrumentos foram utilizadas fichas de registro diário e filmagens. O programa desenvolvido junto à amostra, teve duração de 15 meses, baseou-se em atividades psicomotoras para
estimulação da coordenação motora ampla, onde através das
atividades desenvolvidas as crianças demonstraram satisfação ao descobrir novas possibilidades de movimentos bem
como a melhora de outros já estimulados. Após a comparação dos dados obtidos entre o pré e pós-testes verificou-se
que houve uma melhora significativa em 04 integrantes da
amostra, desempenho este que repercutiu em movimentos
com maior desenvoltura e confiança, como maior elevação
dos pés durante a marcha. Acrescenta-se as alterações
motoras mudanças na expressão facial quando estes realizavam atividades que demandavam deslocamentos pelo espaço, como andar, correr, saltar. Os demais componentes da
amostra, 06 sujeitos, apresentaram uma melhora no desempenho, porém ainda eram presentes algumas dificuldades
como a dissociação dos segmentos corporais, os movimentos mantiveram-se limitados, com pouca amplitude articular.
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Pode-se concluir com esta pesquisa que é possível desenvolver a orientação e mobilidade em indivíduos que apresentam deficiência visual quando estes são submetidos a
um programa de atividades que atenda ao desenvolvimento
progressivo da coordenação motora. Através dos resultados obtidos pode-se dizer que a mostra passou a apresentar
uma melhor orientação e mobilidade com repercussões tanto no ambiente familiar como escolar, oportunizando uma
melhora na autonomia dos mesmos.

A inclusão de pessoas com
necessidades especiais, nas aulas de
educação física em instituições
públicas, particulares e
especiais de Barueri, SP
Ricardo, E.
Universidade Presbiteriana Mackenzie
A inclusão escolar visa possibilitar que todos possam participar da vida escolar tanto em escolas comuns como nas
classes regulares, através de uma proposta pedagógica que
atenda a todos sem discriminação. Com isso, surge a preocupação de incluir grupos estigmatizados, mais especificamente no meio escolar. Inseridos nesse contexto, traçamos
o objetivo dessa pesquisa que foi verificar como ocorre o
processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais (p.n.e) nas aulas de Educação Física em instituições públicas, particulares e especiais de Barueri - SP. Três eixos
norteadores foram considerados para a elaboração da
metodologia de coleta e análise dos dados dessa pesquisa:
aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Nossa
amostra foi de nove professores de Educação Física que
atuam em programas públicos, particulares e especiais junto
à p.n.e. os quais responderam a um questionário com doze
perguntas abertas. A análise do conteúdo foi utilizada para
analisar os dados. Pudemos verificar que o significado de
inclusão para os pesquisados se baseia em acolher o aluno
independente de suas dificuldades e limitações e na promoção da convivência com os demais alunos. Já a integração, é
entendida como a aceitação das p.n.e. pelo grupo possibilitando que estas façam parte do mesmo. Quanto à segregação, foi apontada a relação com a exclusão das pessoas que
apresentam comportamentos e dificuldades de aprendizagem no grupo. As estratégias mais utilizadas referem-se ao
dinamismo dos professores nas aulas, com perfil de aula
integrada, pois promove participação maior de todos, reduzindo assim a exposição e promovendo a vivência de cada
um de acordo com suas qualidades, dificuldades e habilidades, valorizando a participação e não o rendimento nas atividades. Constatou-se também, que a maioria dos profissionais não recebe nenhuma interferência das instituições em
que atuam, tendo assim total autonomia na escolha do perfil
e conteúdos das aulas. Concluímos que a inclusão vem se
respaldando nas concepções dos próprios profissionais que
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se adaptam a uma imposição legal. Entre as três características institucionais, verificamos que a especial pública foi a
que mais se aproximou dos preceitos inclusivo com relação
aos aspectos procedimentais e atitudinais.

Estímulos ambientais no
desenvolvimento sensório-perceptivo
motor de pessoas com deficiência
mental: Avaliando sua interferência
Rodriguez, J.L.
Atividade Motora Adaptada, UNICAMP
Introdução O presente trabalho trata de um assunto muito
discutido na atualidade, porém pouco sistematizado. As formas como percebemos o ambiente e que interagimos física e
socialmente representam um grande passo no trabalho com
pessoas com deficiência mental. Objetivo O objetivo desse
trabalho é sistematizar esse conhecimento para, posteriormente, utilizá-lo na averiguação das condições de estímulos
adequados a determinados locais. Método O estudo requereu uma revisão bibliográfica através de palavras-chave nas
bases e catálogos, SPORT DISCUS – ERL (SD-ERL), SCIENCE
DIRECT (SD), SCIRUS, SCIELO, NUTESES, UNIBIBLIWEB,
além da consulta em bibliotecas da USP/ Ribeirão Preto,
UNICAMP/Campinas e UNESP/Rio Claro. Uma observação
enfocando a teoria ecológica foi realizada em escola especial a ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL DE LIMEIRA (ARIL). O público observado foram alunos adolescentes de ambos os sexos do Centro de Habilitação e Treinamento Profissional (CHTP). Resultados Esse estudo permitiu a identificação de variáveis ambientais que colaboram
para o potencial desenvolvimental de ambientes que trabalhem com pessoas com deficiência mental; identificação de
estímulos ambientais favoráveis e desfavoráveis, percepção e interação variadas com o ambiente em função das sensibilidades expandidas e desenvolvimento motor. Conclusão A principal conclusão remete à projeção de uma escola
que contemple as variáveis ambientais físicas, a ambiência,
os arranjos físicos e sociais mais adequados ao seu público.
Palavras-chave: estímulos ambientais, desenvolvimento,
deficiência mental.

Travessias de cegos em águas
abertas: Um estudo do imaginário
Rosa, R.M.N.; Costa, V.L.M; Cunha, M.A.T
UGF, PPGEF, Lires, LEL
Cegos praticantes de esportes exercitam, além da atividade
física, o direito de ir e vir com independência e autonomia. É
nesta prática, que com liberdade, ousam e desafiam suas
condições de deficientes visuais, nadando em águas aber82

tas. Ver o mar em toda sua extensão nos leva a viagens
fantasiosas, imaginativas. No entanto estas imagens são
construídas subjetivamente por indícios de percepção, palavras, linguagem e, não só, pelos órgãos da visão. O imaginário se constitui de imagens, símbolos, crenças, mitos e,
ainda que o corpo não veja a realidade, a sentirá. O contato
desse atleta com o mar, representado por suas sensações e
imagens construídas, constitui-se numa aventura impregnada de sentidos. Desvendá-los no Imaginário Social (IS), traz
novas discussões e olhares da educação física. Renascer
heroicamente das águas do mar, buscando forças para o dia
a dia é superação, conquistas que parecem conseguir para,
numa perspectiva inclusiva, encarar a discriminação social.
Além de explicitar os sentidos de aventura, orientação e
mobilidade corporal e o mundo das significações que formam o IS de oito nadadores cegos do Instituto Benjamin
Constant, em travessias em águas abertas, o estudo objetiva destacar alguns elementos simbólicos expressos nos discursos. O estudo, de natureza qualitativa, emprega as técnicas de entrevista semi-estruturada (Gil, 1987) e da alegoria
dos animais (Postic, 1993). Vários discursos estão presentes no universo dos deficientes, fornecendo pistas para compreensão do IS que envolve a natação em águas abertas. Ao
interpretar os resultados, foram detectados três animais:
cachorro, golfinho e ave. Ligado à trilogia, o cachorro tem
função de psicopombo, clarividência, guia do homem, feiticeiro, vidente. Os golfinhos tornam-se símbolos da
regenerência, adivinhação, sabedoria, prudência, junto à
velocidade de deslocamento, representando o senhor da
navegação. A ave simboliza leveza/libertação, é representada como, mensageira, advinha, poeta e lunática. A aventura
de nadar em águas abertas permitiu-nos compreender o imaginário dos atores cegos, onde a água é vida, se descobrindo nas trevas, regenerando-se. Movem-se por símbolos de
superação, conquista, vidência, guia e força interior.

A síndrome do autismo: O corpo, o
jogo e o brinquedo
Rosadas, S.C.; Magro, R.M.
LAEFA/CEFD/UFES ; LAEFA
A Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – Lei 9394/96 estabelecem que a educação é direito de todos, garantindo atendimento educacional aos portadores de deficiências e a todos com necessidades especiais. Nesse sentido surgem empreendimentos
objetivando e desencadeando processo de inserção social e
educacional para os grupos excluídos de nossa sociedade
como, por exemplo, os movimentos de integração e, mais
recente, o de inclusão sem restrições. Para tanto, alguns
questionamentos se tornam necessários para o sucesso desses empreendimentos e para contribuir com o processo de
relacionamento importante nessa fase de construção: quem
são essas pessoas que devemos destinar nossa atenção?
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Quais suas necessidades? Como se relacionam com os fatos
do dia a dia? Como são suas famílias ? Com o passar dos
anos e o despertar da educação física brasileira, revelada
pelo grande “boom” efetivamente demonstrado pela educação física para os portadores de necessidades especiais,
esses fatos passam a nos preocupar, principalmente quando
os destinatários são portadores da Síndrome do Autismo. O
público autista é ainda pouco conhecido e entendido pela
sociedade e até por muitos profissionais da área de saúde e
educação, principalmente se relacionarmos a outros tipos
de necessidades especiais, hoje mais contempladas e compreendidas pelos profissionais da educação e da saúde.
Portanto, esse pequeno atendimento é ainda mais restrito à
população autista. Pensando assim, e motivados para a construção do conhecimento, desenvolvemos a pesquisa e o projeto objetivando o atendimento permanente aos portadores
desta síndrome, ora conhecido por “Síndrome do Autismo:
o corpo, o jogo e o brinquedo”, e desenvolvido pelo LAEFA
- Laboratório de Educação Física Adaptada do Centro de
Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo
– UFES. Trata-se este de um programa de atividades
psicomotoras que pretende, mais do que desenvolver a
motricidade propriamente dita, enfatizar as relações afetivosociais, primando por tornar o portador da síndrome do
autismo capaz de relaciona-se de maneira mais efetiva com
as pessoas e com sua comunidade. Utilizamos a ludicidade,
manifestada neste caso pelo brinquedo e pelo jogo, como
instrumento pedagógico para atingirmos nossos objetivos.
Acreditamos que estes sejam elementos de grande
representatividade e persuasão, pois nos possibilita promover a aprendizagem através do prazer. Visto que a população
autista necessita ser muito estimulada, e o prazer em estar
conosco e de executar as atividades propostas é fundamental para sua evolução e desenvolvimento dentro desta proposta que ora desenvolvemos. Sendo assim, o projeto “O
Jogo e o Brinquedo” não tem o intuito de reabilitar o portador da síndrome do autismo, porém objetiva proporcionar
uma melhor qualidade de vida tanto para ele quanto para
sua família, e de levar conhecimento para outras pessoas e
profissionais interessados nos problemas dos autistas. O
programa teve início em março de 2004 com o atendimento e
construção de fichas de anamnese através dados coletados
com as famílias dessas pessoas. O atendimento pessoal nos
revelou a necessidade de constituir quatro momentos com a
duração de quarenta minutos cada um, onde foi possível
contemplar três portadores do autismo em cada um desses
momentos. A equipe de atendimento foi constituída de professores e estagiários de educação física, de musicoterapia
e de psicologia, totalizando doze pessoas interagindo todas
as terças e quintas feiras das nove horas às doze horas da
manhã.O programa se baseia no proposto
metodologicamente pelo LAEFA e sua equipe de atendimento,
que procura estimular o envolvimento do aluno em todos os
momentos do dia, buscando sua reflexão sobre o que está
fazendo e como está realizando suas tarefas cotidianas, sem
esquecer dos princípios básicos da adaptação, do conhecimento de seus limites e impedimentos e de seu desenvolviRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94

mento propriamente dito. A avaliação do desenvolvimento
e progresso dos alunos, se da predominantemente através
da observação. Neste processo entra a observação da equipe
disciplinar que é registrada em forma de relatórios de todas
as aulas; dos pais, que irão observar seus filhos fora do
ambiente da aula (em casa, no parque, no clube e na praia),
Os dezoito meses de atividades com o programa que ora
apresentamos nos revelam dados qualitativos significativos,
somente percebidos através o dia – dia e através sua coleta
de dados, e esses resultados podem ser percebidos também
pela relação afetiva que se desenvolve tanto no ambiente de
trabalho no LAEFA quanto na residência dessas pessoas,
conforme nos relata seus familiares. Assim, o propósito de
apresentar esse programa de atendimento e pesquisa e os
dados revelados através sua prática se tornam relevantes
para o estimulo de novas interações entre a educação física
e os portadores da síndrome do autismo, ambiente de relação ainda tímido no momento da educação física brasileira,
principalmente quando o objeto de mediação trata-se do
comportamento afetivo.

Atividade física e deficiência
Santos, J.A.; Martins, M.A.; Leite, G.F.; Melo, F.G
Faculdade de Educação Física, UFU-FAEFI
O Programa de Atendimento a Portadores de Deficiência da
Universidade Federal de Uberlândia, além de contribuir para
a melhora física e mental dos portadores de deficiência, ajudam os alunos do curso de Educação Física da mesma universidade, na sua formação acadêmica, pois por dois períodos eles trabalham com essas pessoas especiais, com atividades físicas que abrangem desde a natação até a
piscicomotricidade. A aluna M.A, 58 anos, é uma das muitas
pessoas atendidas pelo programa. Ingressou no segundo
semestre de 2003, com debilidade nos membros inferiores.
Se locomovia com o uso da cadeira de rodas, pois não conseguia se manter em pé, porém começou a perder a forças
dos membros superiores os quais a ajudavam a fazer as passagens da cadeira para outro locais, pelo fato de não praticar nenhuma atividade para o seu fortalecimento. O motivo
de sua deficiência é ainda um mistério para os médicos sendo diagnosticado como paralisia dos membros inferiores por
motivo indefinido, pois a mesma não perderá o movimento
dos membros e sim a força para se manter em pé e conseguir
caminhar. O objetivo principal do trabalho com a aluna, foi o
fortalecimento muscular dos membros superiores e recuperação parcial de força e movimento dos membros inferiores.
Para tanto o trabalho foi executado na musculação com exercícios de extensão de joelho, abdução e adução de pernas,
flexão de quadril e coluna, adução, abdução, flexão e extensão de braços, ombros e cotovelos e alongamentos, feitos
tantos com aparelhos comuns da academia como com aparelhos alternativos, bola, arco, bastão entre outros. A aluna
apresentou após um ano, com aulas de uma hora, duas ve-
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zes por semana, melhora nas dores constantes de ombro e
quadril, melhora de força muscular de membros superiores,
conseguindo passar da cadeira para outros lugares com
maior facilidade e nos movimentos de membros inferiores,
sem entretanto conseguir caminhar. Conclui-se que o trabalho foi executado de forma correta alcançando seus objetivos e que a aluna se tornou mais confiante em si mesma
tendo mais coragem em executar movimentos que antes achava impossível de ser executado.

A prática do jiu-jitsu para o
deficiente visual: Implicações e
importância no desenvolvimento de
habilidades motoras
e funções psicomotoras
Sauáia, G.R.M; Silva, S.M.M.
Depto de Educação Física,UFMA

Evoluções motoras e psicológicas de
um portador de paralisia cerebral
Santos, J.A.; Martins, M.A.; Leite, G.F.;
Teodoro, B.G.; Melo, F.G.
Faculdade de Educação Física,UFU-FAEFI
O aluno MML, 6 anos é Portador de Paralisia Cerebral do
tipo Disparesia Espástica. A deficiência foi diagnosticada
ao nascer, por falta de oxigênio no cérebro. Teve um desenvolvimento significativo, sentou-se com um ano e andou
aos quatro anos. Hoje é uma criança quase independente, a
parte mais afetada pela paralisia foram os membros inferiores, entretanto anda sem ajuda em locais isentos de obstáculos e se comunica normalmente. O aluno participa do Programa de Atendimento a Portadores de Deficiência da Universidade Federal de Uberlândia desde o segundo semestre
de 2003. O objetivo proposto para o aluno foi a adaptação
completa a água e iniciação a natação. Verificou-se que o
aluno precisa de exercícios variados porem exaustivamente
repetidos para que conseguisse executa-lo sozinho. Os exercícios de adaptação a água foram, caminhar na piscina, de
diversas formas e velocidades, brincar de roda sentando no
fundo da piscina, levantar-se em diversas posições para
adquirir equilíbrio, esse trabalho foi feito também utilizando
flutuadores, mergulhar com ou sem ajuda de materiais coloridos e flutuar. As atividades propostas para a iniciação ao
estilo crawl de natação foram, bater pernas com ou sem material (prancha, espaguete, flutuadores), fazendo respiração
frontal e lateral, com os braços esticados, bater braços e
pernas sem técnica para acostumar com o estilo. Os objetivos propostos no inicio do trabalho foram alcançados, ao
final do primeiro ano o aluno já conseguiu, mergulhar, ficar
sozinho na piscina bater pernas e braços com auxilio do
materiais citados acima e ainda conseguimos evoluções secundárias como a desinibição do aluno, hoje ele conversa
normalmente, o que antes seria impossível por sua vergonha, sorri, faz outras atividades fora da piscina, o que antes
lhe causava aflição e o fazia chorar muito. Portanto pode-se
concluir que o trabalho trouxe melhoras significativas não
só para o aspecto esportivo mais também para o psicológico
e o social do aluno.
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O jiu-jitsu adaptado, embora possua em linhas gerais, os
mesmos objetivos do jiu-jitsu comum, utiliza metodologia
especial, atendimento diferenciado e recursos humanos
especializados, necessitando de fundamentação teórica consistente para nortear as orientações específicas, indispensáveis no trabalho com o deficiente visual. A presente investigação tem como objetivo analisar a importância do jiujitsu como prática corporal adequada para o desenvolvimento das habilidades motoras e funções psicomotoras no deficiente visual, a partir do referencial teórico. Utiliza-se como
elemento metodológico a pesquisa bibliográfica. A importância da prática do jiu-jitsu consiste em utilizar uma aprendizagem significativa, através de uma diretriz educacional,
para o desenvolvimento dessas habilidades motoras e funções, propiciando condições para que o deficiente visual
organize e elabore as informações do mundo ao seu redor,
além de diminuir as defasagens psicomotoras comuns à deficiência visual, proporcionando o desenvolvimento da
autoconfiança e formação de novos conceitos através da
exploração do ambiente e das situações de aprendizagem.
Através deste estudo, apresenta-se aos deficientes visuais
e profissionais, que atuam na área da Educação Física Adaptada, a prática de um jiu-jitsu, como instrumento que auxilie
na diminuição das limitações impostas pela deficiência e pelo
convívio social, através de recursos pedagógicos que desenvolverão as habilidades motoras e funções psicomotoras,
proporcionando inclusão social, através da autonomia adquirida pela mobilidade, permitindo que o deficiente visual
viva com sucesso, independência e que promova a qualidade de vida dessa pessoa. Observou-se no decorrer da exposição, que o jiu-jitsu enquanto prática desportiva constituise numa atividade física que oferece condições de desenvolvimento de habilidades motoras e funções psicomotoras
e influencia de forma positiva na liberação da ansiedade promovida pelas limitações da deficiência e pela necessidade
de integrar-se socialmente. Ressalta-se a necessidade de o
educador adotar o jiu-jitsu como prática corporal, pois o
mesmo funciona como instrumento capaz de oferecer ao praticante a oportunidade de superação dos limites da deficiência.
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Estimativa da composição corporal
em indivíduos com lesão medular
praticantes de basquetebol em
cadeira de rodas
Silva, A.A.C. e.; Coelho, E.S.; Amorim, G.P.; Vasconcelos, M.A.; Rossa, V.C.; Gorla, J.I.
Universidade Paranaense, UNIPAR
Os indivíduos com lesão medular estão sujeitos a inúmeras
alterações fisiológicas, como por exemplo, a perda de massa
óssea, atrofia muscular, aumento do percentual de gordura,
dentre outras.Este estudo teve como objetivo determinar a
Densidade Corporal e o Percentual de Gordura (%) de indivíduos com lesão medular, praticantes de basquetebol em
cadeiras de rodas. A população foi composta de indivíduos
com lesão medular, de equipes participantes da Liga Sul e do
1º Torneio Regional Paranaense de basquetebol em cadeira
de rodas. A avaliação foi feita com um total de 22 sujeitos,
sendo que, os mesmos foram divididos em dois grupos, o
Grupo I (n=10) sujeitos com lesão abaixo do nível T-10, o
Grupo II (n=12) sujeitos com lesão acima do nível T-10. Para
a análise dos dados foram utilizadas as equações de
BULBULIAN (1987), e SIRI (1961). Os Instrumentos utilizados foram: o Compasso de Dobras marca CESCORF, a Fita
Antropométrica da Marca Cardiomed e o Paquímetro de diâmetro ósseo confeccionado em madeira. As medidas
Antropométricas aferidas foram: Dobra Cutânea
Subescapular, Circunferência Abdominal, Circunferência de
Panturrilha e Diâmetro torácico. Foi observada uma diferença entre as médias de percentual de gordura dos grupos
avaliados: grupo I (M=24,45 +6,94) grupo II (M=18,77 +8,22).
Isto pode ser devido ao maior gasto energético dos indivíduos com lesão alta, em função da lesão ou das atividades
de vida diária desses sujeitos. Apesar das alterações fisiológicas ocorridas nos sujeitos com lesão medular, o
percentual de gordura estimado ficou acima dos níveis normais, porém o grupo II, apresentou um índice do percentual
de gordura inferior ao grupo I. Essa ocorrência, provavelmente, pode ser em função dos níveis de lesão e das atividades de vida diária desses sujeitos. Apoio: PEBIC/UNIPAR;
Fundação Araucaria; PIBIC/UNIPAR

Atividades de educação física para
portadores de síndrome neurológica
Silva, E.V.A1; Silva, R.S.2; Moreira, R.S2;
Lopes, K.A.T2; Caleffi, G.D.2
Centro Luterano de Manaus, UL1 ; Universidade Federal
do Amazononas2
A Síndrome Neurológica ou Espinocerebelar é um grupo de
doenças hereditárias degenerativas progressivas, com distúrbios dos sistemas sensoriais e motores que tem como
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94

sinais característicos: uma tendência dos movimentos dos
membros em ultrapassar ou não alcançar um objetivo
(disartria), um tremor que ocorre durante a tentativa de realizar movimentos (ataxia progressiva), força e ritmo deficientes dos movimentos rapidamente alternados e instabilidade
postural (http://decs.bvs.br). Este trabalho pretende relatar
a experiência de uma prática pedagógica supervisionada de
educação física em um programa de atividades motoras para
deficientes – PROAMDE na Universidade Federal do Amazonas realizada com um grupo de alunos com síndromes
neurológicas. As atividades físicas realizadas tinham como
objetivo o desenvolvimento de: 1. habilidades motoras: locomoção - manejo de cadeira, quadrupedia, sextupedia, rolamentos; manipulação - coordenação motora fina, lançamentos, encaixe e desencaixe, pinturas, recortes, colagem.
No aspecto cognitivo foram trabalhados a formação de palavras, seqüência lógica, através jogos individuais e coletivos e atividades lúdicas. As aulas foram realizadas duas
vezes por semana, com uma hora e meia de duração. Foram
realizadas duas avaliações semestrais com os alunos, após
cada aula ministrada foram feitas anotações individuais a
respeito do desempenho de cada aluno nas atividades propostas pelo professor. Um dos alunos mostrou melhoras no
seu desempenho motor com relação à coordenação motora
fina, as habilidades de manipulação, maior eficiência nos
lançamentos e aquisição de novos conceitos, o outro aluno
talvez por não ter sido assíduo, apresentou poucos progressos.

Hidroginástica na terceira idade:
Uma proposta de qualidade de vida
Silva, L.M.; Silvério, K.R.
Fesurv-Escisa
Abordar o tema terceira idade atualmente, tem sido imprescindível em quase todas as áreas de conhecimento. E buscar
oportunizar sentido e qualidade de vida a esta terceira etapa
da existência, revalorizando essa pessoas perante aos seus
próprios olhos e aos da sociedade, reintegrando-os ao jogo
das relações sociais, também tem sido na história das sociedades modernas, fontes de importantes iniciativas. Diante
do exposto, objetivamos, portanto, investigar a relação entre o envelhecimento, hidroginástica e qualidade de vida,
resgatando o sentido e significado de vida dos sujeitos
pesquisados. Esta pesquisa foi desenvolvida através da
observação de aulas de hidroginástica e também através da
aplicação de um questionário. Os sujeitos da pesquisa foram 40 idosos, sendo 25 de sexo feminino e 15 do sexo masculino, todos participantes das aulas observadas. Durante a
análise dos dados coletados, identificamos três categorias
de análise. A primeira categoria, diz respeito aos Aspectos
Biológicos, que surgiu na medida em que constatamos que
87% dos idosos praticavam a hidroginástica por indicação
médica, devido a problemas de saúde, e que manifestaram
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melhoras após o início da prática do exercício físico. A segunda categoria de análise aborda os Aspectos Psicológicos, na qual 93% dos idosos manifestaram mudanças de
hábitos, influenciados pela nova concepção de vida adquirida a partir das aulas de hidroginástica. A terceira e última
categoria de análise, diz respeito aos Aspectos Sociais, que
surgiram como complemento ou conseqüência da primeira e
da segunda categoria, pois a mudança nos aspectos psicológicos e físicos se refletiu em seus convívios sociais, reintegrando-os à sociedade. Acreditamos serem os aspectos
biológicos, psicológicos e sociais interligados e, extremamente importantes tanto no estudo do processo de envelhecimento e quanto na qualidade de vida. Através desta pesquisa constatamos que a hidroginástica trabalha estes aspectos de maneira harmoniosa e prazerosa, se constituindo,
portanto, em uma proposta de qualidade de vida.

A distrofia muscular e o mergulho
Silva, M.A.F. E.1; Souza, L.H.R. 2;
Mendonça, D.C.B.1; Costa, G.A.1; Costa, A.M.1
Faculdade de Educação Física, UFU1 ; Universidade
Católica de Brasília2
Segundo Freitas e Cidade (1997) existem vários tipos de
distrofia muscular, porém a mais conhecida é a de Duchenne,
e é caracterizada pela deteriorização da musculatura
esquelética voluntária, levando a dificuldade ou ausência
de contração muscular. É progressiva e leva a morte. As
atividades realizadas com o aluno L.G.P., 22 anos, portador
de distrofia muscular de Duchenne, foram a natação, o mergulho, e atividades que enfatizavam a aprendizagem do controle respiratório, tendo como principais objetivos: estimular o aluno a mergulhar; dominar a água propiciando a sua
movimentação sozinho, com e sem auxílio de qualquer instrumento de locomoção; a melhoria dos aspectos fisiológicos, sociais, psicológicos, entre outros. Para alcançar esses
objetivos, foram realizadas atividades de equilibrar na água,
jogar água em direções variadas para melhor desenvolver a
lateralidade e o sentido de direção, exercícios de respiração
com a bóia e com um companheiro, o aluno livre fazer a inspiração, bloqueio e a expiração, flutuação ventral e dorsal,
mergulhar. Como resultado, observou-se que o aluno obteve uma considerável melhora no seu equilíbrio horizontal,
conseguindo deslocar-se sem auxílio; apresentou uma considerável melhora no seu controle respiratório, e o resultado
mais positivo foi com relação ao seu tempo de mergulho que
no primeiro dia de aula era de apenas 7 segundos, e hoje no
final do semestre esse valor subiu significativamente chegando a 23 segundos. Além disso apresentou-se mais calmo, concentrado e menos tímido comparando com o início
do estágio.
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A criança portadora de hemiparesia
direita e anemia falciforme
Silva, M.A.F.E.1; Souza, L.H.R.2;
Mendonça, D.C.B.1; Costa, G.A.1; Costa, A.M.1
Faculdade de Educação Física, UFU1; Universidade
Católica de Brasília2
A Anemia Falciforme é uma doença genética e hereditária,
causada por anormalidade da hemoglobina dos glóbulos
vermelhos do sangue, responsáveis pela retirada do oxigênio dos pulmões, transportando-os para os tecidos. Esses
glóbulos vermelhos perdem a forma discóide, enrijecem-se e
deformam-se, tomando o formato de “foice”. O AVC pode
ser compreendido como uma dificuldade, em maior ou menor
grau, de fornecimento de sangue e seus constituintes a uma
determinada área do cérebro, determinando o sofrimento ou
morte desta (neste caso, chamado infarto) e, conseqüentemente, perda ou diminuição das respectivas funções. A atividade realizada com o aluno I.D.C.S., 8 anos, portador de
anemia falciforme e hemiparesia direita, por possível seqüela de Acidente Vascular Cerebral, foi a natação, mais especificamente, o estilo crawl, tendo como principais objetivos:
estimular o aluno a mergulhar, fazer com que o aluno domine
a água, propiciando a sua movimentação sozinho, melhoria
dos aspectos fisiológicos, sociais e psicológicos. Para alcançar esses objetivos, foram realizadas atividades tais
como: exercícios de respiração segurando na borda da piscina, na prancha e com a ajuda de um companheiro, jogar água
em várias direções para desenvolver melhor sua lateralidade,
mergulhar em diversas profundidades, flutuação ventral e
dorsal, com e sem auxílio, deslocamentos mergulhando e
nadando, exercícios de relaxamento muscular, além de exercícios para melhorar o nado crawl. O resultado, obtido pelo
aluno foi uma considerável melhora no nado, e na realização
da respiração frontal, além disso, apresentou-se menos tímido comparando com o início da atividade.

O relaxamento muscular para a
gestante portadora de
paralisia cerebral
Silva, M.A.F. E.1; Souza, L.H.R.2;
Mendonça, D.C.B.1; Costa, G.A.1; Costa, A.M.1
Faculdade de Educação Física, UFU1; Universidade
Católica de Brasília2
De acordo com Bobath (1979) essa paralisia se caracteriza
como uma desordem do movimento e da postura devido a
um defeito ou lesão do cérebro. A principal característica é
que a lesão afeta o cérebro imaturo e interfere na maturação
do Sistema Nervoso Central (SNC). Foram desenvolvidas
atividades de relaxamento muscular, alongamento e algumas
aulas de natação com a aluna M.C.O., 32 anos, portadora de
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94
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paralisia cerebral espástica. A aluna estava no 5º mês de
gestação, por isso estava enjoando muito. Os principais
objetivos deste trabalho foram: propiciar a movimentação
da aluna sem o auxílio de pessoas ou qualquer instrumento
de locomoção, a melhoria dos aspectos fisiológicos, sociais
e psicológicos, promover a liberação da tensão, além de uma
gestação tranqüila no que diz respeito à prática de atividades físicas. Para alcançar esses objetivos, foram realizadas
atividades como: entrar na piscina com auxílio de uma pessoa, equilibrar na água, jogar água em várias direções para
melhor desenvolver sua lateralidade, exercícios de respiração completo, atividades de flutuação ventral e dorsal, exercícios de relaxamento muscular e alongamentos. Como resultado foi observado que a aluna obteve uma considerável
melhora em sua flexibilidade, não estava sentindo dores com
a gestação, ou seja, com o crescimento da barriga e seu
aumento de peso e a mesma não queixou de dores musculares. Não foi possível concluir o objetivo proposto, pelo fato
da mesma estar tendo constantes enjôos não conseguindo
realizar todas as aulas.

Processos pedagogicos de
dança em cadeira de rodas
Silveira, S.S; Portela, V.T; Ferreira, E.L.
Faculdade de Educação Física,UFJF
A dança em cadeira de rodas é uma modalidade artísticaesportiva que tem-se difundido mais nesta última década. O
aparecimento constante de novos grupos, a iniciativa de
órgãos públicos e privados, assim como a emergência da
discussão acadêmica, passaram a reconhecê-la no cenário
nacional. Esta modalidade vem apontando para a sua
legitimação, porém ela ainda não se afirmou no sítio de
significância da dança, de um modo mais específico. Em termos do desenvolvimento, no âmbito geográfico brasileiro,
esta modalidade tem-se desenvolvido por diversas regiões
do país, com predominância nos grandes centros culturais.
Há uma tendência também de aparecimento e desaparecimento de muitos grupos. Compreender o processo de desenvolvimento desta modalidade assim como conhecer os
métodos de dança apresentados pelos diversos grupos brasileiros tornou-se o objetivo deste trabalho. Esta pesquisa
se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, utilizando procedimentos de análise do discurso na perspectiva de Orlandi
(1998). Metodologicamente o trabalho foi desenvolvido de
acordo com os seguintes passos: 1) Seleção de material bibliográfico; 2) Identificação da população de estudo; 3) Sistematização do material; 4) Análise dos dados. O corpus de
analise foi apoiado nos anais produzido no I, II e III Simpósio
Internacional de dança em cadeira de rodas; b) vídeos das
apresentações artísticas e esportivas filmados nos respectivos eventos; c) entrevistas com coreógrafos e dançarinos
de diversos grupos de dança do Brasil reportando sobre o
desenvolvimento das atividades aplicadas nos grupos de
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dança.Diante das análises podemos apontar que trabalhar
com a dança em cadeira de rodas não é algo tão simples. Não
é supor e nem adaptar gestos corporais, nem tão pouco um
afrouxamento do rigor, das exigências técnicas para o desenvolvimento de qualquer modalidade. O exercício dessa
prática requer uma instrumentalização capaz de propiciar a
construção de uma ordem de movimentos que sejam adequados à percepção de padrões estruturantes de uma técnica que permita a realização de gestos corporais que tenha
sentido para o dançarino com deficiência.

Relações entre fadiga e pessoas com
necessidades especiais: Uma pesquisa
bibliográfica
Siviero, E.K.1; Tavares, M.C.G.C.F.2
Depto de Educação Física, FEUC1; Depto de Atividade
Física Adaptada, FEF, UNICAMP 1
A fadiga é um sintoma presente em várias doenças como:
câncer, diabetes, hipotireoidismo, fibromialgia, esclerose
múltipla, lúpus, entre outras. Pode ser classificada em crônica e aguda sendo esta dividida em central e periférica. Devido à diversidade de seus conceitos, a definição do termo
fadiga não se apresenta muito clara, principalmente quando
o fenômeno está associado a uma doença crônica. Portanto,
o presente estudo buscou realizar uma reflexão sobre a relação entre a fadiga e pessoas com necessidades especiais,
baseando-se na pesquisa bibliográfica. O termo fadiga foi
pesquisado em bases de dados da Lilacs, Medline, ADOLEC,
BBO, BDENF, HOMEOINDEX, Angeline, PsycoINFO, SPORT
Discus, sem restrição do período de publicação. O termo foi
identificado em mais de 8.500 publicações. Para a compilação das referências foram utilizadas as palavras-chave “fadiga-classificação”, pois foi onde houve o maior número de
registros que relacionavam a fadiga com doenças crônicas,
resultando em 196 publicações. Verificou-se que a fadiga é
um sintoma presente na maioria dos indivíduos com necessidades especiais. Poucos autores definem e diferenciam os
sintomas da fadiga ao relaciona-la com uma patologia
específica.Os instrumentos utilizados para a avaliação da
fadiga, em sua maioria avaliam dimensões mais gerais sobre
o fenômeno do que propriamente a sua relação com uma
determinada doença. A sua prevenção, também independe
da associação da fadiga com doenças crônicas, os autores
destacam de forma geral a necessidade da organização e
diminuição das tarefas diárias e atividades físicas leves, para
não comprometer as funções sociais e de trabalho do indivíduo atingido. As formas de tratamentos vão desde medicamentos até exercícios suaves como alongamentos e relaxamentos. Pudemos constatar com este estudo que a fadiga é
abordada de forma global. Com poucas exceções como no
caso da esclerose múltipla, são escassas as pesquisas que
investigam especificamente a manifestação da fadiga relacionada a uma determinada doença.
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Mergulho autônomo recreativo
adaptado: Uma opção de lazer e
aventura pelos oceanos
do planeta terra
Sodré, L.
Universidade Gama Filho
O Mergulho Autônomo Adaptado é uma opção de lazer e
aventura, uma vivência lúdica também, para pessoas portadoras de deficiência pelos oceanos do planeta terra. O estudo quer saber quais os sentidos de lazer, de aventura, de
risco, de deficiência e de pessoas com deficiência, presentes no imaginário social de mergulhadores portadores de
deficiências física, visual, auditiva e audiovisual. Tem por
objetivos: (a)Identificar os sentidos de lazer, de aventura e
de risco que emergem dos discursos de mergulhadores portadores de deficiência; (b) Identificar as crenças, os mitos
sobre deficiência e sobre pessoas com deficiência que emergem do imaginário social de mergulhadores portadores de
deficiência. O referencial teórico se apóia em Ferreira (1998),
Costa (2000) e Simmel (2005). Adota como metodologia entrevista com 05 mergulhadores: 03 com deficiência física e
02 com deficiência visual, sob a forma de história oral dos
praticantes e análise de discurso de Orlandi (2001). Os entrevistados consideram que mergulhar é uma aventura, e que
após o mergulho é uma festa, onde todos compartilham a
sua aventura; mergulham para explorar, conhecer, sentir e se
emocionar a cada instante no mundo subaquático. Aproximam-se do divino, dos mistérios e beleza da natureza, mergulham dentro de si e percebem a necessidade de compreensão e respeito em relação à individualidade do outro.

A psicomotricidade aquática no
atendimento de indivíduos com
defasagens psicomotoras
Soppa, D.; Carvalho, J.; Ribeiro, S.R.
Depto. de Educação Física, UNIVILLE
O propósito deste é o de apresentar um relato de experiência
baseado na utilização da Psicomotricidade Aquática como
método principal no processo de estimulação psicomotora
em indivíduos com deficiência que participam do PROESA –
Projeto de desenvolvimento do Esporte Adaptado, vinculado a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade da Região de
Joinville-UNIVILLE (SC). O projeto foi criado a dezoito meses e dentre as diversas modalidades esportivas desenvolvidas inclui-se a natação que é praticada por indivíduos com
idade entre três e vinte e cinco anos, de ambos os sexos,
com paralisia cerebral, amputações (congênitas e adquiridas), defasagem cognitiva e cegueira. O atendimento ocorre
duas vezes por semana em sessões de 45 minutos cada. Ao
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ingressar no projeto os indivíduos passam por uma avaliação psicomotora (FONSECA,1998). A partir da identificação
do desempenho psicomotor, baseada nos conceitos funcionais psicomotores (esquema corporal, equilíbrio, lateralidade,
tônus, orientação espaço-temporal, entre outros) um programa de atendimento individualizado é elaborado visando
atender o(s) conceito(s) que se encontram em defasagem.
Por psicomotricidade aquática entende-se “a estimulação
das potencialidades do indivíduo, utilizando a água como
meio de ação mais global, com o outro, com o objeto e consigo mesmo”. (BUENO, 1995). A utilização da
psicomotricidade aquática, baseada em atividades voltadas
à organização do sujeito, consigo mesmo, com o outro e
com o objeto, tem apresentado resultados significativos na
reorganização psicomotora permitindo que alguns dos participantes possam ser inseridos em um programa de aprendizagem dos nados e outros, quando há interesse por parte
do mesmo, são introduzidos em um programa de treinamento dos nados. Diante do exposto pretende-se ressaltar a importância da psicomotricidade aquática como facilitadora no
processo de desenvolvimento psicomotor em indivíduos que
apresentam defasagens no seu desenvpenho psicomotor.

Atendimento individualizado em um
programa de educação física
adaptada na UNESP de Rio Claro
Souza, J.M.; Calve, T.; Cavicchia, M.C.; Tinosi, S.
Depto de Educação Física, IB, Unesp
Atualmente crianças com atrasos no desenvolvimento têm
o direito de freqüentar a escola comum. Conseqüentemente,
ela tem o direito de participar das aulas de educação física.
Assim, é fundamental que o professor saiba elaborar programas de atividade física adaptada. Segundo MauerbergdeCastro (2005) os objetivos da atividade física adaptada
inclui a integração multidisciplinar das áreas da saúde e educação, além da integração dos fundamentos teóricos e práticos, dos conhecimentos das disciplinas da motricidade.
Dentro de um programa de atividade física adaptada podemos ter varias deficiências, algumas leves e outras mais severas. As deficiências leves podem ser tratadas em grupos,
porém os mais acometidos necessitam de um atendimento
individualizado. Nosso objetivo é mostrar para os profissionais que o atendimento individualizado de educação física
pode trazer inúmeros benefícios, tanto no âmbito psicomotor,
como no social e afetivo. O Programa de Educação física
Adaptada (PROEFA) atende atualmente 3 crianças com acometimentos severos, entre eles, paralisia cerebral, autismo e
déficits sensoriais. Para estas crianças elaboramos um programa de atividades de 2 horas semanais, no qual são
priorizadas as necessidades e potencialidades de cada um.
O programa de atividades, através de brincadeiras, inclui
estímulos a reações posturais, desenvolvimento de habilidades, estimulação sensorial, fortalecimento e alongamento
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muscular, socialização e estimulo à afetividade. Para isso
usamos materiais como: bolas, brinquedos, cama elástica,
arcos, cordas, trave de equilíbrio, colchonetes, entre outros. Através das atividades observamos os benefícios que
o programa trouxe para essas crianças, por exemplo, a melhora das habilidades motoras, a socialização e a felicidade
que fica explícita no rosto de cada criança após a brincadeira. Concluímos que a criança com déficits no desenvolvimento motor e cognitivo podem e devem fazer parte de programas de atividade física adaptada, pois seus benefícios
atingem a criança como um todo, desde a performance motora
até a sua auto-estima. Apoio PROEX-UNESP

Comparação do coeficiente emocional
de um atleta paraolímpico
Souza, L.P.; Zanatta, C.L.; Tkac, C.M.
Potifícia Universidade Católica, Paraná
O fator psicológico pode ser alterado diante eventos de grande importância em nossa vida. Para um atleta paraolímpico,
as paraolimpíadas representam um marco na sua carreira profissional, podendo gerar aspectos positivos ou negativos
no seu emocional. O objetivo deste trabalho foi comparar o
coeficiente emocional de um atleta em período pré e pós
paraolímpico. Para avaliação do coeficiente emocional, foi
aplicada a escala de avaliação EQ Map em um atleta
paraolímpico de natação, com 30 anos de idade, nos anos de
2004 e 2005, antes e após as paraolimpíadas de Atenas. Como
tratamento estatístico foi utilizada a estatística inferencial.
Os resultados demonstram que no geral o atleta em questão
possui um equilibrado coeficiente emocional. Nas variáveis
de intencionalidade, resiliência, conexões interpessoais e
raio de confiança, o sujeito apresentou resultados inferiores ao ano paraolímpico. Porém, a insatisfação construtiva
apresentou melhoras após o evento. Em contra partida nos
quesitos pressões da vida, criatividade, expressão emocional, perspectiva, força pessoal e saúde geral, o atleta não
apresentaram mudanças. Ou seja, as capacidades de pensar
e agir, superar problemas, e as relações de amizade e confiança sofreram alterações negativas enquanto que a capacidade de aprender com os erros teve uma alteração positiva.
Tendo em vista as variáveis da escala, pode-se concluir que
as paraolimpíadas não foram favoráveis para o coeficiente
emocional do atleta provavelmente por não ter obtido o rendimento esperado na competição.

Natação para pessoas com
deficiência: Uma experiência no
NEFEA-UEFS
Souza, O. M. de; Fernandes, I. O.;
Santos, A.; Oliveira, J. D. B. de
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Educação Física, UEFS
As atividades desenvolvidas neste trabalho a partir do
NEFEA estão relacionadas a uma matriz que busca acumular
experiências teórico-práticas nas atividades de extensão e
pesquisa acerca de temáticas que relacionem a Educação
Física, o Esporte e as Pessoas com Deficiência. Compreendemos que a referência esportiva no espaço de educação,
saúde e lazer, objetos de nossa intervenção, não devem ter
como referência à reprodução do esporte performance ou
rendimento e sim uma prática esportiva que permita o movimentar-se, entendendo a ação do esporte na construção da
prática esportiva, da socialização e da expressividade das
pessoas com deficiência. Assim o esporte, especificamente
a natação, é capaz de promover a socialização, trazer acentuada melhoria no bem estar e na saúde das pessoas com
deficiência e em seu processo educativo. O objetivo do projeto é desenvolver aulas de natação para Pessoas com deficiência, tendo em vista buscar promover melhoria nas funções motoras, cognitivas e sociais destes indivíduos. Além
disso, analisar e desenvolver estudos sobre as influências
da natação para essas pessoas. As aulas são realizadas 2
vezes por semana na piscina do Parque Esportivo da UEFS e
são caracterizadas pela aprendizagem das técnicas de nado
além de atividades lúdicas que facilitam a interação social e
a expressividade das pessoas com deficiência. Ao longo das
aulas observamos alguns resultados positivos: todos os alunos se adaptaram ao meio aquático, a maioria dos alunos
aprendeu pelo menos um estilo de nado, e observamos melhora na sua motricidade, de forma geral, todos interagem
promovendo uma melhor socialização e capacidade comunicativa-expressiva.

O professor de educação física
escolar e a educação inclusiva
Squarcini, C.F.R.
Depto de Psicobiologia, UNIFESP
Embora seja direito de todo cidadão estar matriculado no
sistema regular de ensino, não se tem visto muitos alunos
com deficiência inseridos nas escolas regulares no município de Taubaté-SP. Para que tal educação se concretize é
preciso que a escola adote uma filosofia que reconheça a
diversidade. Com isso é fundamental a postura adotada pelo
professor diante da heterogeneidade do grupo. Dessa forma, acreditando na importância de incluir todo aluno na escola regular em prol da inclusão, bem como da postura adotada pelo professor, a presente pesquisa objetivou analisar
se na cidade de Taubaté existe a consciência sobre a importância da educação inclusiva por parte de professores de
Educação Física de Escolas Regulares municipais e particulares do Segundo Ciclo do Ensino Fundamental. Nesse sentido, foram entrevistados sete professores de Educação Física, sendo três professores da rede municipal e quatro de
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escolas particulares. As análises dos depoimentos pautaram-se nos conceitos de inclusão escolar, nos benefícios
atribuídos pelo processo da inclusão, nas dificuldades apontadas pelos depoentes, na formação profissional e na posição da escola perante tal temática. Observou-se que todos
entrevistados reconhecem e concordam com a importância e
os benefícios de uma classe heterogênea na qual as aulas de
Educação Física passem a valorizar a individualidade de cada
aluno, mesmo que para alguns professores isso traga dificuldades tais como: falta de material apropriado para as aulas, opinião dos demais alunos a respeito do processo de
inclusão, dificuldade do aluno com deficiência se sentir incluído, a forma com que se avalia o aluno, entre outros. Além
disso, foi unânime entre os depoentes a importância da formação profissional continuada. Com isso, pôde-se concluir
que há esclarecimento e interesse por parte dos professores
de Educação Física em incluir alunos com deficiência mental, visual, auditiva ou física nas aulas de Educação Física
Escolar nas turmas do Segundo Ciclo do Ensino Fundamental. Com isso supõe-se a inexistência de uma política voltada para a inclusão na cidade de Taubaté que incentive e
oriente a comunidade a matricular seus filhos em escolas
regulares a fim de utilizar as escolas especiais apenas como
complemento às necessidades de seus filhos.

Avaliação do autoconceito de jovens
com síndrome de Down inseridos em
um programa de esportes na natureza
Squarisi, A.J.; Almeida, J.J.G.; Gomes, M.S.P.;
Duarte, E.; Ferreira, A.C.G.O.
FEF-UNICAMP
Este trabalho teve como objetivo viabilizar as práticas esportivas envolvendo a natureza e avaliar o autoconceito,
que é “a forma como o indivíduo se avalia, e desta avaliação
dependerá seu sucesso afetivo, social e cognitivo”, dos alunos com Síndrome de Down inseridos neste programa. A
realização da pesquisa compreendeu 3 etapas: uma pesquisa bibliográfica; a aplicação do Teste de Autoconceito Infantil (PAI) aos sujeitos envolvidos na pesquisa, seguido
pela elaboração e aplicação de um Programa de Esportes na
Natureza; e novamente a aplicação do PAI aos sujeitos envolvidos na pesquisa e análise dos dados coletados através
dos testes e das aulas realizadas. Foi desenvolvido durante
todo o trabalho um “diário de campo”, ou seja, relatório das
aulas não apenas contendo aspectos técnicos, mas também
um registro de impressões, sugestões, sensações, comportamentos e situações especiais colhidas em prática. Ao final
do trabalho comparamos os resultados obtidos no início e
no final da pesquisa e realizamos uma discussão sobre a
influência das atividades desenvolvidas no autoconceito
dos adolescentes com Síndrome de Down. Através da análise dos testes constatamos que dos 23 alunos participantes
12 tiveram um aumento na pontuação (máxima=136 pontos)
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de seu teste de autoconceito e 11 uma diminuição sendo
que do primeiro grupo, todos tiveram um aumento maior que
3 pontos e 3 alunos um aumento superior a 10 pontos e do
segundo grupo, 5 tiveram uma diferença apenas igual ou
menor que 3 pontos e os outros 6 alunos tiveram um déficit
maior que 3, sendo que apenas 2 destes alunos com déficit
maior que 10 pontos. Assim, podemos concluir que o grupo
teve uma melhora no seu autoconceito. Ficou claro, com o
desenvolvimento do projeto, que os jovens com Síndrome
de Down evidenciam atrasos motores relacionados, na maioria das vezes, a fatores cognitivos de atenção e compreensão e não devido a déficits motores. Acreditamos que a prática de esportes na natureza pode contribuir nas fases de
melhoria do autoconceito, pois ajuda o aluno a descobrir
suas potencialidades e a mantê-las.

Estimulação psicomotora em crianças
com síndrome de Apert.
Um estudo de caso
Strapasson, A.M. 1; Duarte, E.2
FADEP, Pato Branco, PR1; UNICAMP, SP1
A síndrome de Apert é uma alteração genética e compõe as
quase seis mil síndromes conhecidas. Pode ser herdada de
um dos pais ou ser uma mutação de caráter desconhecido. É
caracterizada por má formação específica do crânio, terço
médio da face, mãos e pés; fusão precoce de qualquer sutura craniana; sindactilia; podendo ocorrer estrabismo,
hipertelorismo, proptose, nariz pequeno, palato em ogiva,
agenesia de corpo caloso, aplasia de septo pelúcido e
hidrocefalia; além de outras alterações funcionais que variam de um indivíduo à outro. A maioria dos portadores apresenta deficiência mental com atraso no desenvolvimento.
Dessa forma, o profissional de educação física poderá atuar
com essa população objetivando estimular o desenvolvimento psicomotor e/ou diminuir as deficiências já existentes. Esta é uma pesquisa exploratório-descritiva, do tipo estudo de caso, com abordagem qualitativa, e teve por finalidade analisar questões relacionadas ao desenvolvimento
motor. Como amostra, tivemos uma criança de dois meses de
idade (na época, julho de 2003), com síndrome de Apert,
nascida no dia 03 de junho de 2003. A estimulação
psicomotora foi realizada voluntariamente na residência da
mesma, três vezes por semana, com duração de 1 hora á 1
hora e trinta minutos, no período de 10 de julho de 2003 a 03
de junho de 2004. Os objetivos deste estudo foram: adaptar
e sugerir um programa de estimulação psicomotora que possa ser aplicado por profissionais de educação física e que
auxilie a criança no desenvolvimento de seu potencial, visando prevenir as deficiências de que são ou poderão ter,
possibilitando uma evolução compatível com a idade da
mesma; avaliar e comparar o desenvolvimento do comportamento motor dessa criança com o desenvolvimento de crianças “normais”. A coleta de dados foi realizada mensalRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94
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mente (durante 1 ano) através da Escala de Desenvolvimento do Comportamento da Criança: o primeiro ano de vida
(PINTO; et al, 1997), que é um instrumento lúdico e simplificado, estruturado com metodologia atual e padronizado para
crianças brasileiras; filmagem; fichas de registro e roteiro de
anamnese. Através dos dados coletados, verificamos que
dos 3 aos 8 meses de idade, a criança apresentou um desenvolvimento do comportamento motor atrasado, em virtude
do que não conseguiu fazer nas fases determinadas para a
sua idade. A partir dos 9 meses, a criança reagiu com mais
intensidade ao trabalho e demonstrou um bom desenvolvimento do comportamento motor avaliado. Mesmo assim, a
criança apresenta um leve atraso no desenvolvimento do
comportamento motor, mas com o acompanhamento familiar
e multidisciplinar, acreditamos que possa desenvolver-se tão
normal quanto possível, confirmando a importância da
estimulação psicomotora em casos de risco.

de e institucionalizado também apresentaram performances
parecidas, só que com valores abaixo dos demais grupos.
Concluímos que a performance de idosos ativos aproximase da performance de adultos jovens. Ainda, o estilo de vida
institucional revela um padrão de locomoção mais lento e
cuidadoso em relação aos seus pares idosos não
institucionalizados, além de uma performance empobrecida
na capacidade de orientar-se adequadamente no espaço.
Apoio: CNPq

A imagem corporal e as experiêcias
corporais de crianças com
mielomeningocele
Tavares, Mª.C.G.C.F.; Catusso, R.L.
Faculdade de Educação Física, Unicamp

Orientação espacial e
indivíduos idosos
Tavares, C.P.1; Mauerberg-deCastro, E.2; Calve, T.3
Unicentro1; Unesp2; Faculdades Integradas Módulo3
A orientação espacial é o comportamento pelo qual as pessoas adquirem a percepção do seu corpo e sua localização
no espaço. Os objetivos deste estudo foram verificar, em
indivíduos idosos: influências sócio-culturais do ambiente
de residência (na comunidade e instituição); influência da
capacidade física (sedentário e fisicamente ativo); impacto
de restrições visuais (monocular e sem visão); comportamento de orientação espacial (apontar e andar até um ponto
de origem) e papel da complexidade de rotas de navegação
no julgamento em tarefas de orientação espacial. Participaram deste estudo 28 indivíduos idosos e três grupos foram
formados: grupo idosos ativos, grupo idosos da comunidade, grupo idosos institucionalizados, e um grupo de 10 adultos jovens. Os participantes realizaram duas tarefas de orientação espacial, ou seja: 1. voltar andando para o ponto de
origem e 2. apontar para o ponto de origem. Cada tarefa foi
composta por três rotas e duas condições visuais: monocular
e sem visão. Para as variáveis perceptivas os grupos idosos
diferiram entre si e em comparação com o grupo jovem. Para
a variável perceptiva variação angular, tarefas andar e apontar, o grupo jovem apresentou os melhores resultados em
ambas condições visuais. Entre os grupos de idosos, o grupo ativo foi o que apresentou melhor performance para a
tarefa de andar em ambas condições visuais. Para a tarefa de
apontar, o grupo institucionalizado teve melhor performance
entre os idosos na condição monocular e o grupo ativo na
condição sem visão. Para as variáveis cadência e velocidade média, o grupo jovem apresentou um padrão de locomoção mais rápido. Como era esperado, o grupo idoso ativo
apresentou resultados semelhantes aos do grupo jovem
nessas duas variáveis, enquanto que os grupos comunida-
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A mielomeningocele é uma lesão congênita grave da falha
do fechamento do tubo neural. A criança com
mielomeningocele apresenta graus variáveis de paralisia e
ausência de sensibilidade. Pode estar associada à
hidrocefalia e o ato cirúrgico é realizado logo após o nascimento. Desta forma, o contato com o próprio corpo e com o
mundo, desde a mais tenra idade, apresenta características
bem diferentes do habitual. Durante 12 anos, em uma instituição que atende de maneira multidisciplinar crianças portadoras de mielomeningocele, utilizamos de forma rotineira
o Teste da Figura Humana, no contexto da avaliação
psicodiagnóstica. Pudemos constatar que as formas gráficas dos desenhos apresentavam algumas características
peculiares como omissão dos membros inferiores ou pés
desenhados diretamente ao corpo. Estes dados já foram descritos na literatura. Françoise Dolto, psicanalista francesa,
distinguiu imagem do corpo e esquema corporal, considerando o esquema corporal como uma representação relacionada à própria espécie, e a imagem do corpo, ligada de forma
singular ao sujeito e à sua história. Dolto enfatiza que em
casos de problemas neurológicos, mesmo havendo uma falha no esquema corporal, existe a possibilidade da criança,
através da relação satisfatória com a mãe e com o ambiente,
ter uma imagem do corpo saudável e adequada. Para isto, ela
precisa ter experiências corporais significativas, em que as
vivencias do outro sem lesão corporal, possam ser compartilhadas de forma afetiva no processo de desenvolvimento
da identidade corporal e imagem corporal das pessoas com
mielomeningocele. Nesse sentido, consideramos que o professor de educação física tem papel fundamental. Ele poderá
criar condições para que haja o compartilhamento de sensações e pensamentos, sobre o corpo durante a prática de
atividade física em um contexto de cumplicidade afetiva.
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O desenvolvimento da coordenação
motora ampla em adolescentes com
visão subnoral e cegueira
Tavares, S.F.; Ribeiro, S.M.
Universidade da Região de Joinvile
Esta pesquisa, desenvolvida como trabalho de conclusão
de curso, objetivou identificar as melhoras no padrão da
coordenação motora ampla em crianças com visão subnormal
e cegas (congênita ou adquirida) associados da AJIDEVI –
Associação Joinvilense para Integração de Deficientes Visuais - Joinville (SC). A pesquisa caracterizou-se como pesquisa de campo do tipo experimental, investigou uma amostra de 10 crianças entre 11 e 14 anos, de ambos os sexos. A
duração foi de sete meses, num total de 84 horas, com duas
sessões semanais com uma hora de duração. Foram realizadas vivências em diferentes tipos de terreno como areia,
brita, aclives e declives. Aplicou-se pré e pós-testes adaptados voltados à identificação da coordenação motora ampla
como: Teste de “Romberg”; “Quatro”, “Engatinhar”, “Andar”, “Rolamento para frente”. As atividades propostas no
programa envolveram a estimulação dos conceitos funcionais da psicomotricidade,como: esquema corporal, equilíbrio, orientação espacial, orientação temporal, lateralidade e
tônus. Através do pré-teste identificou-se que no Teste
“Andar” 100% da amostra apresentou dificuldades na realização, e no Teste “Rolamentos para frente” 90% apresentaram dificuldades. Com a aplicação do pós-teste identificouse que os sujeitos não apresentaram alterações em relação a
estes comportamentos, a justificativa para tal resultado atribui-se ao fato destes exigirem uma melhor organização temporal e espacial. No entanto, apresentaram resultados superiores nos testes de Romberg e Quatro uma vez que os conceitos exigidos nestes testes, tônus e força, puderam ser
estimulados junto à amostra. Diante do exposto pode-se
concluir que a amostra evoluiu nos movimentos relacionados à reorganização postural. No entanto, os movimentos
que exigiam o deslocamento de grandes grupos musculares,
como andar, engatinhar e rolar não foram alterados. Atribuise tal resultado ao curto espaço de tempo em que o programa foi aplicado, acredita-se que seria necessário um tempo
maior para provocar alterações significativas na amostra.
No entanto, os resultados obtidos demonstraram a importância de programas voltados à abordagem psicomotora na
estimulação de indivíduos que apresentam visão subnormal
ou cegueira.

Natação: Prática mais que perfeita
Thomazi, M.A.; Costa, G.A.
Faculdade de Educação Física,UFU
O processo de envelhecimento do ser humano modifica, ao
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longo de um processo contínuo, as habilidades motoras,
sensitivas e cognitivas dos indivíduos. Através de um ensino vivenciado com as idosas que participam das aulas de
natação do Projeto AFRID (Atividades Físicas e Recreativas para Terceira Idade) da Faculdade de Educação Física
da Universidade Federal de Uberlândia, têm-se como objetivo geral trabalhar a capacidade motora e respiratória através do estímulo aquático. Nossos objetivos específicos são
aumentar o contato social dos idosos a fim de que eles tenham um cotidiano social mais dinâmico; trabalhar a capacidade de coordenação através do batimento de pernas, movimentação de braços e coordenação do ato de respirar; trabalhar os quatro estilos da natação; incentivar a participação em festivais e competições; auxiliar na melhoria da qualidade de vida das integrantes deste Projeto e criar oportunidades para que as alunas alcancem seus objetivos pessoais. A metodologia utilizada neste trabalho é a de iniciar a
natação através do uso de educativos e de algumas adaptações necessárias para o prosseguimento das aulas. As alunas, de um modo em geral, apresentaram medo ao iniciarem
as aulas. De acordo com relatos das alunas, o interesse pela
prática da natação foi o de aprender o esporte, perder o
medo que sentiam pela água, melhorar a circulação sanguínea e o cansaço que sentiam durante a realização das AVDs.
Pode-se observar como resultados da natação neste Projeto
a resposta positiva das alunas aos estilos já ensinados, o
nado de crawl e o de costas, apresentando sincronia no nado.
A natação, apesar de ser um esporte que requer habilidades
de um único indivíduo e não de um grupo, vem nos mostrando que é possível trabalhar coletivamente para a obtenção
de ótimos resultados.

A prática do lian gong para pessoas
com esclerose múltipla
Ushirobira, S.; Siviero, E.K.; Tavares, M.C.G.C.F.
Depto. Ativ. Fis. Adaptada, FEF, UNICAMP
Pessoas com esclerose múltipla podem apresentar graus
variados de limitações como a perda parcial da visão, dificuldade no equilíbrio, falta de coordenação, dor nos braços,
vertigem, dormência nas pernas e sensação de cansaço.O
Lian Gong é uma ginástica terapêutica que tem como característica melhorar a condição do corpo e a sua relação com o
meio oferecendo, aos seus praticantes, uma melhora na qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi verificar quais as
adaptações necessárias para a prática do Lian Gong por pessoas com esclerose múltipla e os benefícios obtidos com
essa ginástica. Foi realizada uma revisão da literatura sobre
esclerose múltipla (definição, etiologia, diagnóstico e tratamento), origem do Lian Gong e uma pesquisa de campo de
natureza exploratória. Participaram da pesquisa oito mulheres entre 30 e 60 anos, com níveis variados de comprometimento, pertencentes ao grupo de Esclerose Múltipla de Campinas - S.P. Foram realizadas dez aulas de Lian Gong, sendo
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uma por semana. Foram feitos relatórios redigidos após cada
aula e os dados foram analisados qualitativamente. Constatou-se que não houve necessidade de adaptações para algumas participantes, pois conseguiram realizar as movimentações originais.Outras alunas necessitaram de adaptações
para a realização dos exercícios propostos. As adaptações
feitas foram: utilização de cadeiras, de apoio do corpo (na
parede, no colega ou professor) principalmente devido ao
déficit de equilíbrio, respeitando o limite de cada pessoa. Os
benefícios observados foram: sensação de relaxamento, descoberta de possibilidades como a capacidade de realizar
novos movimentos e vivenciar outras sensações corporais,
prazer em praticar a ginástica e ampliar a comunicação consigo, com o grupo e com o meio. Desta forma, se pode considerar que é possível a prática do Lian Gong por pessoas
com esclerose múltipla. A utilização de adaptações é coerente com a perspectiva do Lian Gong de respeito à individualidade de cada pessoa. Finalmente os efeitos observados
são similares em pessoas que não apresentam esta patologia.

Sapateado e deficiência visual:
Aprendizagem e corporeidade
Valla, D. C. R. M.; Tolocka, R. E.; Porto, E. T. R.
Universidade Metodista de Piracicaba
O sapateado é um estilo de dança que se utiliza de sons
produzidos pelos pés, sendo importante ter ritmo, equilíbrio
e coordenação motora entre outros fatores. A intenção de
trabalhar o sapateado com deficientes visuais, além da aprendizagem dos passos, é a de procurar melhorar sua comunicação e compreensão do mundo e que através da dança e do
movimento possam estabelecer novas relações com as outras pessoas e com ela própria. Para isto foi realizado um
Estudo de Caso, de acordo com Silva (1996), com uma aluna,
com 27 anos de idade, que foi escolhida devido a afinidade
já estabelecida. Foi realizado um programa com 12 aulas, e
foram feitas duas avaliações (inicial e final). Para tanto foi
feito um teste com os passos principais deste estilo de dança, filmando-se a execução e classificando o nível de aprendizagem em três categorias: inicial, elementar e avançada.
Na segunda avaliação foi feita também uma entrevista filmada, com uma pergunta aberta “como você vê o sapateado na
sua vida?”. Os resultados indicaram que na avaliação inicial
a aluna se encontrava em estágios iniciais e elementares no
que diz respeito às habilidades motoras envolvidas nos quatro passos que foram avaliados: shuflle, flap, shuflle ball
change e draw back, sendo que as execuções com a perna
direita foram consideradas elementares com exceção do movimento de pernas e pés do flap, e com a perna esquerda o
draw back foi considerados elementar e os outros três passos como iniciais e elementares, nas avaliações de ritmo,
equilíbrio e pernas e pés. Na avaliação final, com a perna
direita, todos os passos já estavam em estágio maduro, com

Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 49-94

exceção da avaliação do equilíbrio dos passos shuflle e
shuflle ball change, considerados elementares, e com a perna esquerda, o shufle teve avaliação elementar, o draw back,
maduro e o flap e o shuflle ball change apresentou fases
elementares e maduras. Na entrevista, a aluna revelou que
gostava muito de dançar, que o sapateado a fazia feliz e até
ajudava em seu cotidiano. Conclui-se que a proposta proporcionou aprendizagem de elementos importantes para a
execução deste estilo, apresentando também contribuições
para sua vida pessoal. Sugere-se que novos estudos sejam
feitos, para verificar se o método utilizado seria adequado
para atividades em grupo.

Dança com pacientes esquizofrênicos
Vizioli, K.F.; Martins, J.B.
Faculdade de Educação Física, Unicastelo
O presente relato de experiência é resultado de um trabalho
de monografia de final de curso que se desenvolve há um
ano no Centro de Atendimento Psicossocial em São Carlos
(SP). A esquizofrenia é uma doença psíquica caracterizada
por uma cisão entre pensamento, sentimento e vontade. A
pessoa afasta-se da realidade, chegando a sofrer delírios e
alucinações. Neste centro é feito um trabalho multidisciplinar
entre os vários profissionais da área de saúde, entretanto,
faltava um profissional de Educação Física que conduzisse
trabalhos pertinentes a sua área. A oportunidade surgiu com
a proposta do trabalho de monografia de final de curso cujo
tema é a dança e o desenvolvimento da consciência corporal para esta população. Desde o início do trabalho, verificamos que a dança vem motivando os pacientes, tornando-os
menos indiferentes às possibilidades de movimentos, ritmos corporais e expressões. Como recursos metodológicos
utilizamos o Teste de Desenho da Figura Humana (TDFH) e
a análise deste baseia-se na escala de Wintsch. Pudemos
notar que desde o início houve sinais de progressos expressos em elementos do corpo humano que surgem agora nos
novos desenhos feitos pelos pacientes. Há pacientes cujo
nível da doença manifesta-se mais intensamente, e não pudemos visualizar melhoras na aplicação dos testes. Apesar
disto, estes mesmos pacientes mostraram gradativa adesão
às aulas, pois no início chegavam a se recusar a fazer aulas
de dança, isso nos faz acreditar no sucesso a longo prazo.
São aulas semanais de 45 minutos em média, e podemos
dispor de diversos materiais existentes no CAPS. Cada paciente tem sua pasta onde documentamos suas vivências. Para
cumprir com as exigências de um trabalho acadêmico temos
8 pacientes (de 20 a 54 anos) de ambos os sexos que são
submetidos aos testes desde o início do trabalho, mas efetivamente, este grupo felizmente vem crescendo ao longo dos
meses (variando em torno de 12 pacientes). Antes da chegada de um profissional de Educação Física, nenhuma avaliação física era feita, atualmente a ficha de anamnese inclui
dados colhidos por este profissional. Nossa expectativa atu-
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al é a criação de mais um grupo trabalhando com
esquizofrênicos e com pacientes portadores de neuroses.

Variação do pico de fluxo expirado em
pacientes pré e pós cirurgia bariátrica

Atividades para paraplégicos

Zwarg, B.R.A.Z.; Teixeira, L.R.T.;
Zwarg, M.G.G.Z.

Zilioli, R.M; Liang, T.G

UCDB Universidade Católica

Unesp-Turismo

INTRODUÇÃO: Estudos apontam alterações nos valores
espirométricos em indivíduos com o Índice de Massa Corporal acima de 35kg/m2, devido ao comprometimento do
movimento do diafragma além da musculatura da parede
torácica. Pessoas obesas, sem qualquer outra enfermidade,
apresentam alterações no bom funcionamento pulmonar decorrente do aumento progressivo de tecido adiposo no tórax e abdome. O tórax e o diafragma são afetados, o que
determina alterações na função respiratória mesmo com os
pulmões em perfeito estado de funcionamento, devido ao
aumento do esforço respiratório e comprometimento do sistema de transporte dos gases. OBJETIVOS: O presente estudo procurou investigar o comportamento do pico de fluxo
expiratório após programas de atividades físicas em um indivíduo obeso antes e após a cirurgia bariátrica. MÉTODOS:
Esta pesquisa é um relato de experiência singular de um paciente do sexo masculino com idade de 50 anos, procedente
de Campo Grande/MS, submetido à cirurgia bariátrica no dia
30 de abril de 2004, e autorizado a praticar exercícios físicos
após 3 meses da cirurgia. Durante todo o programa, foram
utilizados exercícios para aumentar resistência muscular localizada, e exercícios aeróbicos. Os materiais utilizados durante as aulas foram colchonetes, aparelhos de musculação
para o exercício resistido, monitor de freqüência cardíaca,
estetoscópio, esfigmomanômetro, esteira. Para controle da
análise trimestral foram utilizado os seguintes materiais: uma
balança antropométrica com precisão de 100mg para tomada
das medidas de peso, uma fita antropométrica para as medidas de perimetria, um adipômetro da marca Sanny e um aparelho PFE – Medidor de Pico de Fluxo Expiratório. O programa de reabilitação teve a duração de 12 meses com 3 sessões de exercício em cada semana, estando o indivíduo no
estado de esforço físico aproximadamente 60 minutos por
sessão. O estudo foi caracterizado como longitudinal com
paciente obeso de IMC acima de 35 kg/ m2. CONCLUSÃO: O
programa de resistência muscular localizada juntamente com
o exercício aeróbio teve uma influência significativa no aumento do fluxo expiratório, além da redução do peso corporal e perimetria.

Atividades para paraplégicos O presente projeto tem como
temática as atividades possíveis, principalmente às relacionados ao Turismo, aos deficientes paraplégicos. O objeto
de estudo concentra-se na relação entre as atividades esportivas, o turismo e os portadores de necessidades especiais, levando em consideração suas dificuldades e superações, alegando a potencialidade dos paraplégicos em realizar as mais diversas atividades, mesmo com todas as limitações que possuem. Atualmente, cerca de 10% da população
brasileira apresenta algum tipo de deficiência, de acordo com
dados da ONU, seja ela mental, auditiva, visual, física, motora,
deficiências múltiplas, distúrbio emocionais severos, distúrbios de aprendizagem, superdotação. Segundo dados do
último censo do IBGE, há 24,5 milhões de brasileiros como
algum tipo de deficiência, que representam 14,9% da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, diariamente 500 pessoas tornam-se portadoras de algum tipo de deficiência no Brasil, vitimas de doenças, violência urbana ou
acidentes. O objetivo deste projeto é, portanto, ter contato
com as experiências vividas pelos portadores de necessidades especiais a fim de propor novas atividades que possibilite que eles usufruam uma vida física e, principalmente psicológica, mais saudável. Várias são as atividades que os
paraplégicos podem praticar, tais como: basquetebol, tênis
de campo, tênis de mesa, corrida em cadeira de rodas, atletismo, esgrima, arco e flecha, halterofilismo, além de esportes radicais como canoagem, escalada, rapel, trekking, rafting,
tirolesa entre outros. A metodologia utilizada neste projeto
foi uma pesquisa bibliográfica através da consulta em livros, endereços eletrônicos e revistas, além de contatos com
portadores desta deficiência. A partir das informações adquiridas até o atual momento, com projeto foi possível mostrar que estes podem superar suas dificuldades e necessidades, desfrutando das mesmas atividades que as demais pessoas realizam, provando assim que são capazes, contribuindo também para a diminuição do preconceito e conseqüentemente proporcionando uma inclusão.
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Corpos dançantes:
Refletindo a inclusão
Antunes, M.R.; Carneiro, A.A; Jacques, A.V.;
Martins, A.P.F.; Flores, J.; Correa, R.A.
“Corpos dançantes:refletindo a inclusão” Dados do Censo
Demográfico de 2000, realizado pelo IBGE, verificam que
14,5% da população brasileira têm algum tipo de deficiência
física, entre elas 27% possuem deficiência física. As pessoas com deficiência física, além das complicações orgânicas,
muitas vezes convivem com o distanciamento das atividades sociais. Isto ocorre devido ao valor negativo que é dado
pela sociedade ao comprometimento físico, classificando a
pessoa com “incapaz”.Há uma idéia de que as pessoas com
deficiência física, não correspondem ao desempenho esperado pela comunidade, e esta passa, então a excluir os corpos “diferentes”, através de atitudes preconceituosas e restrições ambientais. O significado de corpo saudável estabelecido pelo contexto social e imposto pela mídia, geralmente
está relacionado à estética. Com corpos fora destes padrões,
a maioria das pessoas com deficiência física, têm em seus
corpos uma “marca” que pode ser entendida como sinônimo
de um ser doente, e por conseguinte, torna-se um grupo
menos aceito pela sociedade, pois são vistos como pessoas
que carregam traços visíveis de suas limitações, tornando
seu padrão estético causa de rejeição, medo e indiferença.
Neste projeto, temos como objetivos oportunizar a vivência
de dança à pessoas com deficiência física, buscar a melhora
da auto-imagem e da auto-estima, bem como ativar a capacidade física em geral e buscar a inclusão social destas pessoas. No desenvolvimento das atividades, buscamos
referenciais que abordam a deficiência física, a dança enquanto fenômeno educacional, terapêutico e artístico, assim como os métodos utilizados, no caso os princípios da
Dança Educativa Moderna, da Dança - Educação Física e da
Dança - Educação. A dança, além de ser um meio de comunicação e expressão faz com que o praticante desenvolva seu
potencial crítico e criativo. Desta forma, o ser humano poderá emancipar-se socialmente, porque a criatividade possibilita a independência, a liberdade e a autonomia.

O judô e o deficiente visual: Um
relato de experiência

A atividade física, seja recreativa, educacional ou esportiva,
pode ser importante para a melhora da auto-estima do deficiente visual, além de auxiliar na melhora das capacidades
coordenativas gerais, integração, sociabilização, melhora na
independência das atividades diárias, noções de higiene e
conhecimento do corpo, inclusão social, melhora na postura e marcha, no tônus muscular, na expressão corporal e
facial. Dessa forma, o judô pode atuar como via determinante
para auto-descoberta, mobilidade, independência e orientação segura, para que possam ir além dos limites a eles preconizados, apresentando ganhos na capacidade de controle,
adaptação e readaptação motora. Os deficientes visuais podem ser classificados a partir da perda total (cegueira), ou
perda parcial da visão (visão subnormal ou baixa visão),
portanto necessitam de recursos especiais, de caráter temporário ou permanente, para a alfabetização e sociabilização.
Havendo necessidade de adaptações na proposta de aula a
ser ministrada ao deficiente visual. Apesar da classificação
ser feita após correção ótica, que considera o melhor olho,
durante a prática do judô essa correção não é utilizada, o
que solicita do praticante uma reorganização, dependendo
muito mais de percepção e compreenssão do que dos resíduos visuais. Assim, o patricante poderá utilizar outros sentidos remanescentes para orientar-se. Como não há um regra pré determinada para o ensino do judô para o DV, o objetivo deste estudo foi de relatar o procedimento adotado
nas aulas no período de agosto de 2004 à agosto de 2005,
iniciando com elementos básicos do judô, inclusão em turmas mistas e participação em eventos esportivos. Para a
segurança dos alunos e professor, foi realizado avaliação
oftamológica. No processo de ensino-apredizagem foi adotado a forma oral, demonstração corporal (utilizando o corpo do aluno e também com mapeamento do movimento no
corpo de um colega ou professor) e associação destes elementos à execução do movimento para o aluno com baixa
visão. O trabalho foi realizado de forma gradativa e adaptada à faixa etária (acima de 13 anos), com objetividade, tomando-se o cuidado para não subestimar ou super proteger
o DV, conscientizando-o de suas capacidades e limites, buscando uma forma de superar-se e conhecer-se.

Ginástica olímpica para o deficiente
mental: Um relato de experiência
Bacciotti, S.M.

Bacciotti, S.M.

Depto de Educação Física, UCDB

Depto de Educação Física,UFMS
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Resumos Relatos de Experiências

anças deficientes muitas vezes são super-protegidas, ou até
mesmo recebem um tratamento de pena no qual os pais preferem deixá-las livres e sem regras, tornando-as sem limites.
Nestes casos o mal comportamento presente em alguns deficientes, pode ser fruto da falta de limites produzida pelos
próprios pais no intuito de protegê-los ou “amenizar a dor
por ser deficiente”. As crianças que chegam às instituições
para atendimento com uma idade já avançada, acabam encontrando muitos obstáculos no relacionamento com professores e colegas, pois geralmente são crianças com comportamento problemático. Esse comportamento pode ser visto como uma forma de chamar a atenção, no momento em
que a criança infringe as regras estabelecidas pelo professor. A ginástica olímpica é uma atividade que exige atenção
e responsabilidade do praticante em relação a si mesmo e
também com os colegas que a praticam, o que permite se
fazer um trabalho educativo, com estabelecimento de rotinas bem definidas que o ajuda a aprender a respeitar limites
impostos, o que deveria ser trabalhado pelos pais, uma vez
que são os primeiros educadores. Dessa forma, o presente
estudo teve como objetivo observar o comportamento de
uma criança de 10 anos durante a prática de Ginástica Olímpica no projeto de Extensão Vida Nova desenvolvido na
Universidade Católica Dom Bosco. As aulas acontecem no
ginásio de esportes com duração de uma hora semanal desde o mês de março de 2005, trabalhando os elementos da
ginástica olímpica, utilizando os aparelhos e o solo. Além
disso, são desenvolvidas atividades que trabalhem a rotina
dos alunos, como local certo para as aulas, para se guardar
os sapatos, entre outros combinados. Com as crianças com
mal comportamento são delegadas funções de ajudante.
Sendo assim, os mesmos permanecessem ocupados em auxiliar os colegas e o professor, permitindo que os mesmos
recebam a atenção que tanto desejam, sem extrapolar os limites impostos pelo professor. No trabalho específico que
realizamos, através da rotina observamos que os alunos tornam–se mais responsáveis, auxiliando uns aos outros a lembrarem quais regras devem ser seguidas, melhorando o comportamento dos mesmos durante a execução das aulas.

Desenvolvimento de habilidades
motoras de locomoção: Manejo de
cadeira de rodas para
lesados medulares
Caleffi, G.D.; Lopes, K.A.T; Silva, R.S.;
Silva, E.V.A.; Moreira, R.S.M
Universidade Federal do Amazononas
Os casos de lesão medular, no início da Segunda Guerra
Mundial, tinham uma mortalidade de quase 100%, ainda na
fase aguda, isso se dava por causa de infecções respiratórias, urinárias e escaras de decúbito. Com o surgimento de
novos e específicos equipamentos e medicamentos, o qua-
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dro mudou. Os paraplégicos e tetraplégicos, ao serem bem
tratados, não morriam mais na fase aguda, surgindo à necessidade de tratamento de reabilitação para minimizar estas
seqüelas (Souza, 1994). Uma reabilitação adequada deve prever a seleção de atividades procurando desenvolver as funções remanescentes, favorecendo assim o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo. Este relato faz referência ao trabalho desenvolvido com pessoas com seqüelas de
lesão medular no Programa de Atividades Motoras para
Deficientes - PROAMDE, da Universidade Federal do Amazonas. Objetivamos desenvolver habilidades motoras de locomoção para pessoas com lesão medular com diferentes
tempos de aquisição da deficiência, visando um melhor desempenho nas atividades da vida diária; obtenção de autonomia e independência no desempenho social; melhora nas
capacidades físicas; favorecer o hábito pela prática
desportiva. A turma possui três alunos, as atividades foram
realizadas duas vezes por semana, com duração de uma hora
e trinta minutos cada. O foco do trabalho foram as habilidades motoras de locomoção com os seguintes conteúdos:
conhecimento da cadeira de rodas; empunhadura na cadeira
de rodas; queda e recuperação; deslocamentos; freios; giros; empinar e deslocamentos urbanos. Foram realizadas duas
avaliações, uma no início do período e outra após quatro
meses de atividades. Os três alunos observados conseguiram executar todos os conteúdos abordados, isso lhes proporcionou uma maior independência e capacidade de iniciativa; melhorou a auto-estima e as capacidades físicas; reverteu possível tendência ao ócio, à apatia e ao isolamento;
oportunizou o convívio e interação em grupos sociais; proporcionou vivências de sucesso; promoveu a educação para
a saúde; favoreceu a transição entre a deficiência e a aptidão; motivando os alunos a continuarem freqüentando o
programa e participarem de outras atividades como o basquete sobre rodas, arco e flecha e atletismo.

Projeto criança especial
Campos, C.; Del Alamo, R.C.; Parreira, M.A.F.;
Silva, R.P.; Vilela, M.G.; Brighetti, V.
Centro Universitário de Votuporanga, UNIFEV
Entre a população brasileira que apresenta algum tipo de
deficiência, a maior incidência relatada é de problemas mentais. Existem diferentes níveis de comprometimento mental,
e estes são acompanhados por diferentes características físicas e comportamentais. Pessoas com retardo mental podem apresentar: equilíbrio insuficiente, hipotonia abdominal, insuficiência respiratória, distúrbios de lateralidade, entre
outros aspectos físicos, cognitivos e emocionais afetados.
Com base nessas informações fica clara a importância de um
trabalho específico de atividade física envolvendo essa população. O projeto Criança Especial é realizado desde o ano
de 2002 pelo curso de Educação Física do Centro Universitário de Votuporanga, e já atendeu mais de 100 crianças e
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jovens, com idade entre 6 e 18 anos provenientes de duas
escolas especiais da cidade. As atividades do projeto são
realizadas nas dependências do Centro Universitário de
Votuporanga, duas vezes por semana e constam de: a) atividades de desenvolvimento e refinamento de padrões de habilidades básicas como, andar, correr, saltar, chutar, receber,
entre outras; b) introdução a atividades esportivas como
futebol, basquete, vôlei e atletismo; c) atividades que envolvam ritmo e expressão, com o objetivo de desenvolver a
criatividade e a desenvoltura; d) atividades de controle manual, como desenhar, pintar, recortar, com o intuito de desenvolver a coordenação motora fina; e) entre outras. Além
dos benefícios afetivos, sociais e físicos alcançados pelos
indivíduos portadores de deficiência, ainda temos a possibilidade de proporcionar aos alunos do curso de graduação
em Educação Física um laboratório onde os mesmos possam
colocar em prática todo conhecimento teórico adquirido em
sala de aula. No caso, esses alunos estão envolvidos como
estagiários, auxiliando na elaboração e condução das aulas.
O programa também possibilita aos estagiários e alunos atendidos a vivência relacionada à diversidade do comportamento humano, favorecendo a afetividade e a troca de emoções reais a cada passo conquistado, proporcionando aos
alunos estímulos para romperem as barreiras impostas pela
deficiência, vibrando juntos a cada vitória e colocando em
prática o verdadeiro sentido do “educador”: ensinar... aprender... e se emocionar.

Projeto: Bom Dia na Praça
Felix, A.A.; Siqueira, K.C.F.
Prefeitura do Municipio de Conchal
Atualmente, neste mundo contemporâneo muito se tem discutido em relação aos benefícios da prática regular de exercícios físicos. No que diz respeito ao cidadão idoso e a manutenção de sua saúde, observamos a utilização e a pratica
de exercícios físicos, de maneira preventiva e reabilitadora.
Neste sentido o projeto “Bom Dia na Praça”, realizado junto
ao SETUR – Setor de Esportes e Turismo da Prefeitura Municipal da Cidade de Conchal, visa oportunizar a população
Conchalense em específico o cidadão idoso, a prática de
forma regular e orientada de atividades corporais. As atividades são ministradas por um fisioterapeuta. O local escolhido é a praça central da cidade, num espaço rodeado de
flores e árvores. A atividade é desenvolvida uma vez por
semana com duração de uma hora. São realizados alongamentos, trabalhos respiratórios, posturais, trabalhos de equilíbrio e força entre outros. Fazem parte das atividades as
técnicas de: Liang Gong; Massagens; Auto Massagem;
Alongamento Global; Além de orientações específicas. Os
conteúdos que norteiam este projeto, objetivam a
manutenção e melhora das capacidades orgânicas
relacionadas ao sistema neuro-osteo-muscular. A
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particularidade deste projeto, refere-se a utilização do trabalho de “toque” como ferramenta primordial e indispensável das praticas citadas, bem como das relações humanas.

Formação profissional vinculada a um
programa de atividade
motora adaptada
França, C. de; Pick, R. K.;
Zuchetto, A. T.; Nasser, J. P.
AMA/CDS/UFSC
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de duas
pessoas em suas trajetórias dentro de um Programa de Atividade Motora Adaptada (AMA), durante cinco anos de
envolvimento, e descrever a importância deste percurso no
desenvolvimento pessoal e profissional. O programa AMA,
desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina
propicia atividade motora aos portadores de necessidades
especiais (física, mental, visual e auditiva); oportuniza aos
alunos interessados vivências práticas com esta população;
estimula processo de educação continuada e desenvolve
pesquisa na área de atividade motora adaptada. A estrutura
do programa possibilita aos acadêmicos passar por diversas etapas e estas com diferentes graus de complexidade.
As disciplinas que dão suporte teórico a esta formação são:
Educação Física Especial, Atividade Física para grupos Especiais e Estudos Individuais, culminando no trabalho de
conclusão de curso. O engajamento do acadêmico ao programa se dá quando o mesmo demonstra interesses em trabalhar como voluntário com portadores de necessidades
especiais. Esta primeira etapa proporcionou a vivência prática, emergindo em uma curiosidade sobre temas mais específicos relacionados aos portadores de necessidades especiais. Diante desta curiosidade e havendo disponibilidade
na grade de horário, o acadêmico pode passar à segunda
etapa deste processo, a bolsa de extensão. Esta, além da
responsabilidade em termos de horário e envolvimento na
formação teórica, requer um envolvimento mais ativo durante as aulas práticas e iniciação aos processos de pesquisa.
Independente do tipo de vínculo do acadêmico ao programa
não significa isentar-se da pesquisa e extensão, podendo
nas próximas etapas, obter bolsa de monitoria ou pesquisa.
A formação teórica ocorre durante todo o período de
engajamento ao programa. A terceira etapa deste processo
de formação inicial envolveu a monitoria, que consistiu no
acompanhamento do planejamento das aulas para a graduação, auxílio aos acadêmicos, assim como participação nas
pesquisas realizadas pelo programa. Uma outra forma de
envolvimento oferecida foi a bolsa de iniciação científica
onde ocorreu o aprendizado dos processos de pesquisa (elaboração de projeto, técnicas de coleta de dados, métodos
de estudo, análise dos dados, elaboração do relatório científico, publicações e participação em eventos científicos).
Este processo de formação profissional permitiu que os aca97
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dêmicos se formassem com bom suporte teórico, segurança
para o mercado de trabalho e apto a ingressar em um programa de Pós-Graduação.

A educação física inclusiva
quebrando o preconceito
Fregolente, G.; Nabeiro, M.; Castro, A. F.;
Prado Jr, M. V.
Depto de Educação Física, FC, Unesp
A educação física escolar tem um papel muito importante na
formação de cidadãos críticos e capazes de exercer sua cidadania. É através dela que buscamos a participação de todos,
contribuindo para que os alunos aprendam com as diferenças e as respeite. O objetivo deste estudo foi demonstrar
que uma aula de educação física pode ser utilizada para a
superação de um obstáculo tão comum em nossa sociedade,
a questão do preconceito a que pessoas com deficiência
são submetidas. A idéia deste estudo derivou do estágio
curricular obrigatório da disciplina de Prática de Ensino em
Educação Física Escolar IV, realizado em uma escola privada
de educação infantil na cidade de Bauru – SP durante o 1º
semestre de 2005. Foram cumpridas trinta horas de observação e co-participação nas aulas de educação física de 1º à 3º
séries, onde na 3º série havia um aluno com deficiência física (cadeirante). A professora demonstrou estar muito bem
preparada para trabalhar com o tema inclusão. Ela aplicava
diferentes formas de atividades e jogos adaptados, criando
situações em que os alunos desenvolviam uma
interdependência entre os participantes, onde todos representavam uma peça fundamental para o sucesso da aula. Um
exemplo disso foi a participação do aluno cadeirante na
Quadrilha da Festa Junina da escola. A cada exercício dado,
a professora adaptava às necessidades do aluno com deficiência, nunca o deixando sem executar o exercício. Através
das observações feitas nas aulas foi possível constatar a
grande demonstração de cooperação entre os alunos confirmando que a inclusão é possível e estimula muito o aspecto
afetivo-social das crianças. As aulas proporcionavam o contentamento de todos e assim, despertando o desejo de compartilhar, descobrindo a importância de ajudar ao próximo e
formando adultos mais conscientes. Verificamos que a aula
de educação física desenvolvida com adequada seleção de
atividades e estratégias de ensino auxilia na superação da
questão do preconceito.

A ação da pedagogia num programa
de atividades motoras
para deficientes
Moreira, R.S.M; Lopes, K.A.T; Silva, R.S.;
Silva, E.V.A.; Caleffi, G.D.
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Universidade Federal do Amazononas
A ação da pedagogia associada a atividade motora principalmente pelo fato de aproveitar a ludicidade dos exercícios
facilita a aprendizagem do aluno e estimula o aspecto
cognitivo, a socialização, atenção de forma individual e em
grupos. Este resumo trata-se de um relato de experiências da
prática da pedagogia num Programa de Atividades Motoras
para Deficientes-PROAMDE, realizado pela Faculdade de
Educação Física da Universidade Federal do Amazonas
(Ufam) que visa estimular o interesse do aluno para aprender, tentar envolve-lo e motiva-lo para o processo de aprendizagem. O programa é desenvolvido duas vezes por semana com a participação de pais e alunos, com duração de uma
hora e meia. O apoio pedagógico ocorre na última parte da
aula, chamada volta calma, são realizados com as oito turmas do Programa (adolescentes com deficiência mental, criança de 06 a 11 anos, paralisado cerebral, síndrome neurológicas, cadeirantes, acidente vascular encefálico, crianças de
02 a 04 anos) . Na parte final da aula os alunos são incentivados a realizar exercícios didáticos baseados em atividades
lúdicas com jogos, utilização de recursos audiovisuais, são
incentivados a relatar o que vivenciaram na educação física
através de desenhos e brinquedo cantado. As atividades
são de acordo com as possibilidades de cada turma focalizando o processo de aquisição de conceitos pedagógicos
(tamanho, número, cores, formas). Utilizamos pranchetas,
mesas adaptadas, tatame. Podemos perceber através das
avaliações uma melhora no desempenho cognitivo de alguns alunos e uma conceituação efetiva de conteúdos formais como cores, formas, partes do corpo, higiene, bem como
a relação escrita e leitura.

Efeito de um programa de atividades
físicas na mudança do estilo de vida
de pessoas com síndrome de Down
Moura, J.B.; Marques, A. C.; Antunes, N.;
Martins, L.; Recuero, J.; Machado, C.F.
UFPel
Desde 1997, a ESEF/UFPel desnvolve o Projeto Carinho, que
atende pessoas com Síndrome de Down (SD). Enquanto extensão busca-se oportunizar as pessoas com SD um espaço
para desenvolverem atividades, que possam modificar seu
estilo de vida (EV), e em conseqüência disso, melhorar a sua
Qualidade de Vida (QV); enquanto ensino, este programa
capacita o futuro profissional da área da Educação Física,
na medida em que este participa do planejamento e desenvolvimento das atividades, através da vivência de situações
concretas de ensino–aprendizagem; e enquanto pesquisa,
investiga os benefícios da atividade física no desenvolvimento harmônico das capacidades afetivas, cognitivas e
motoras dessas pessoas. Este programa atende 92 pessoas
na faixa etária dos zero aos 53 anos, desenvolvendo atividaRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 95-102
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des aquáticas, recreativas, comemorativas, passeios, acampamentos e de dança. Podemos dizer que, como qualquer
indivíduo, este grupo com SD tem seu EV próprio, alicerçado
nas suas necessidades e desejos, interagindo no seu cotidiano na família, na escola e nas suas atividades físicas e de
lazer com os amigos. Este projeto tem observado e registrado através de pesquisas paralelas, mudanças significativas
nessas pessoas, relacionadas ao seu EV, por meio das oportunidades de estimulação e integração à que têm tido acesso. Com certeza uma das causas destas mudanças, é o número cada vez maior de pais, que incentivados durante o
programa, decidiram criar seus filhos com SD, como parte da
família, proporcionando-lhes uma atenção e um meio estimulante no qual têm crescido e aprendido com amor e carinho. Esta mudança de atitude dos pais, tem resultado em
uma maior competência das pessoas com SD. Na realidade,
estes indivíduos têm apresentado uma vida mais saudável,
estão capacitados e integrados mais do que nunca na sociedade. Como reflexo desta melhora, outras pessoas da comunidade tem uma maior consciência da sua individualidade e potencial. Por outro lado, podemos dizer que as mudanças de atitude da sociedade, frente às pessoas com SD nos
últimos anos, estão sendo uma das transformações sociais
mais positivas destes tempos. A formação de associações,
grupos de convivência e projetos de pesquisa como este,
tem estimulado profissionais e pesquisadores a olharem a
SD com outros olhos, exigindo maiores oportunidades educacionais, de lazer e trabalho. Com tais mudanças, o futuro
das pessoas com Síndrome de Down se apresentará mais
brilhante do que nunca, contendo a promessa de muitas
oportunidades e realizações.

envolveu a investigação de três pontos principais: análise
do objeto de estudo em questão (os esportes na natureza);
estudo da variável que caracteriza a população envolvida (a
deficiência visual); descrição dos procedimentos
metodológicos que nortearam a realização do Programa de
Esportes na Natureza. O conteúdo programático abrangeu
seis modalidades distintas: trekking, rafting, caving, escalada em rocha, canyoning e mergulho subaquático. A
metodologia de ensino do programa foi baseada na conjugação de três elementos fundamentais: jogos cooperativos,
jogos de sensibilização à natureza e educativos relacionados aos aspectos técnicos de cada uma das modalidades. A
pesquisa de campo foi realizada junto ao Projeto de Extensão “Atividade Motora Adaptada a Pessoas com Deficiência Visual”, promovido pela Faculdade de Educação Física
da UNICAMP. A amostra envolvida neste estudo foi composta por um grupo de 11 pessoas com cegueira ou baixa
visão, com faixa etária entre 14 e 52 anos. Durante a fase
exploratória, caracterizada pelos encontros semanais e saídas a campo, foi empregada a observação participante como
instrumento de coleta de dados. Após os 8 meses de duração do programa, teve início a segunda fase da pesquisa de
campo, baseada na aplicação de uma entrevista semiestruturada a cada integrante da amostra, utilizada como instrumento complementar de coleta de dados. Como forma de
tratamento aos dados coletados, recorreu-se à análise de
conteúdo sugerida por Bardin (1977) na tentativa de identificar, por meio do discurso dos participantes, as possíveis
repercussões ou os principais aspectos envolvidos na prática de Esportes na Natureza durante a vivência do programa em questão.

Esportes na natureza e deficiência
visual: Uma abordagem pedagógica

Ginástica e atividades recreativas na
promoção da qualidade de vida para
idosos pertencentes ao projeto
AFRID da cidade de Uberlândia, MG

Munster, M.A.1; Almeida, J.J.G.2
Universidade Federal de São Carlos1; Universidade
Estadual de Campinas2
A escolha do tema “Esportes na Natureza enquanto possibilidade para a pessoa com deficiência visual” justifica-se
pela necessidade de trazer, para o âmbito acadêmico, a
discussão referente ao exercício pedagógico de tais modalidades esportivas, sob o argumento de que o envolvimento
com esse conjunto de práticas consiste em uma experiência
existencial fértil para o fortalecimento das relações da pessoa com deficiência visual consigo mesma, com o outro, e
com a sociedade. A partir de um referencial sócio-educativo,
este estudo visa discutir a pedagogia dos Esportes na Natureza e os principais aspectos envolvidos em sua prática,
analisando a contribuição dos mesmos em um programa de
Atividade Motora para pessoas com deficiência visual. Sob
perspectiva qualitativa e enfoque pedagógico, a presente
pesquisa baseia-se em uma abordagem crítico-dialético, caracterizando-se como um estudo de caso. O quadro teórico
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 95-102

Novais, F. V.; Costa, G. A.; Azevedo, P. G.; Arantes,
L. M.; Borges, L. J.; Martins, J. L. A.
Faculdade de Educação Física,UFU
Introdução:Sabe-se que um programa de exercício físico regular pode influenciar beneficamente no processo de envelhecimento, com impacto sobre a qualidade e expectativa de
vida, melhorando as funções orgânicas, sociais e emocionais, garantindo assim uma maior independência pessoal.
Objetivos: Os objetivos foram traçados visando prevenir e
atenuar o declínio funcional decorrente do processo de envelhecimento, trabalhando qualidades físicas como força,
equilíbrio, flexibilidade, resistência e coordenação e também
proporcionar momentos de descontração e interação das
pessoas. Metodologia: As aulas foram realizadas em sua
maioria no Ginásio de Ginástica Rítmica Desportiva na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de
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Uberlândia. Pudemos contar com a presença constante de
23 alunas, cujas idades variavam entre 54 a 76 anos. Com a
duração de 60 minutos no período vespertino e a freqüência
de 3 sessões semanais em dias alternados as aulas seguiram
a linha planejada de serem divididas em aquecimento, exercícios musculares localizados e alongamento, tendo uma vez
na semana uma aula voltada para alongamento, flexionamento
e relaxamento. Durante o aquecimento procuramos variar
bastante, tanto o material quanto o tipo de
atividade.Conclusão: Através de vários testes físicos, subjetivos e dos próprios relatos das alunas pudemos concluir
que nossos objetivos foram alcançados e que temos a certeza de que estamos no caminho certo, a fim de proporcionar
uma melhor qualidade de vida e satisfação pessoal aos idosos que nos procuram.

Treinamento em mergulho
autônomo adaptado
Redoschi, M.
FEF, Unicamp
Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência adquirida nas aulas do curso básico de mergulho autônomo adaptado (HSA) ministradas por mim no ambiente de uma escola
de mergulho na cidade de São Paulo. As imagens
subaquáticas apresentadas em formato de DVD demonstram
as habilidades desenvolvidas em águas confinadas (piscina
aquecida em academia) e águas abertas (pontos de mergulho em Paraty) por um portador de deficiência física. Com a
profissionalização do setor, nota-se um crescente interesse
pela atividade que contudo ainda carece de maior divulgação. Espera-se com isso contribuir para a difusão do mergulho adaptado como opção de lazer, trabalho e pesquisa na
área da atividade motora adaptada.

Um olhar sobre o programa praias
para pessoas deficientes que oferece
a Prefeitura de Montevidéu.
Relato de experiência
Rubinstein, S.
Introdução: O programa praias da Prefeitura de Montevidéu
começou a princípios da década dos ’90 como experiência
de esporte comunitário, desenvolvendo-se de forma contínua até nossos dias. Em linhas gerais, o programa tem tido
duas áreas de trabalho que se abordam de forma conjunta: a
área lúdico-recreativa e a esportivo-competitiva. A inclusão
do programa de atenção à pessoa com deficiência na praia,
como uma parte do primeiro, ocorreu no ano 2004, com a
realização da sua primeira temporada. Desta forma, o programa constituiu-se num espaço ao serviço da população defi-
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ciente que até esse momento não tinha o próprio, com propostas adaptadas a suas necessidades, capacidades e interesses. Breve explicação da proposta: Na temporada 2004/
05, participaram do programa pessoas com deficiências intelectuais, psíquicas, motrizes, sensoriais e atrasos sociais.
Ao analisar os percentuais com relação às distintas deficiências, visualiza-se que um 51% corresponde à população
com deficiência intelectual, 21% à deficiência motriz, 11% à
população com deficiências psíquicas, o mesmo percentual
para o atraso social, 4% às deficiências sensoriais, e por
último só um 1% sem deficiência, observando-se que ainda
falta muito para que a integração entre pessoas deficientes
e não deficientes seja um fato. Os objetivos gerais que
direcionaram o trabalho foram: melhorar a qualidade de vida
para as pessoas com deficiência a través da atividade física;
promover o uso do tempo livre e ócio; promover a integração
das pessoas com deficiência ao meio social assistente à praia
e a sua projeção ao resto da comunidade. As atividades
planejadas para a praia, foram as próprias do meio e adaptadas
às características da população que participou. Procurou-se
que todas as atividades foram atraentes, acessíveis - não
fácies - e desafiantes para os participantes. Foram selecionados movimentos possíveis de serem realizados. Concluise que se elevou a motivação, alterou positivamente a
autoconfiança, fomentou a livre participação, o descobrimento de cada um através do intercâmbio social, o desenvolvimento da comunicação e autonomia pessoal e o fortalecimento das relações pessoais.

Atividade física para
hemiplégicos adultos
Silva, K. R. M; Lopes, K. A. T.
Faculdade de Educação Física, UFAM
A causa mais comum da hemiplegia no adulto é o AVE (Acidente Vascular Encefálico), definidos como o início de sintomas neurológicos causados por lesões vasculares no cérebro ou a sua volta. Geralmente estes acidentes causam um
dano no motoneurônio superior, resultando no aumento exagerado do tônus muscular, fortes dores e contraturas nos
membros afetados e distúrbios de ordem sensorial,
perceptiva e cognitiva. Poucos estudos relatam o efeito de
atividades físicas na diminuição destes problemas. Há um
ano e seis meses tive a oportunidade de ministrar aulas de
educação física à turma de hemiplégicos adultos do
PROAMDE - Programa de Atividades Motoras para Deficientes – para tanto, adequando as atividades às suas limitações. A turma possuía 15 alunos cuja faixa etária variava de
21 a 79 anos. Os principais objetivos das aulas foram desenvolver habilidades motoras básicas e específicas, capacidades físicas, conhecimento sobre o corpo, promover a socialização e estimular o lado parético e não-parético, relacionando-os com as atividades do cotidiano, prevenindo possíveis problemas decorrentes do sedentarismo As aulas fo-

Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 95-102

Resumos Relatos de Experiências

ram realizadas duas vezes por semana, cada qual com uma
hora e meia de duração, sendo que no início e no fim do ano
letivo fiz uma avaliação motora com cada aluno. Os conteúdos das atividades foram: treinamento da marcha e locomoção; reeducação muscular, habilidades com bola e introdução ao desporto adaptado. Ao fim do programa percebi através das avaliações e das observações que cada aluno obteve um melhora significativa no equilíbrio, por meio da aquisição de novas habilidades físicas, reduzindo o risco de
quedas. Nove dos dez alunos obtiveram maior independência física e psicológica, melhorando o seu nível de autoestima. Aprendi, com essa experiência, que a mudança corporal decorrente de percepções e movimentos
disponibilizados a partir de uma intervenção profissional
significativa pode abrir novos caminhos na existência dessas pessoas ampliando suas possibilidades de novas percepções e movimentos, melhorando sua autonomia e autoestima.

Educação física para crianças com
deficiência em um programa de
atividades motoras
Silva, R.S.1; Silva, E.V.A. 2; Moreira, R.S.M. 1;
Lopes, K.A.T.1; Caleffi, G.D.1
Universidade Federal do Amazononas1; Centro Luterano
de Manaus, UL 1
Este relato pretende apresentar a experiência adquirida na
prática pedagógica supervisionada de educação física com
crianças com deficiência mental no Programa de Atividades
Motoras para Deficientes - PROAMDE da Universidade Federal do Amazonas. De forma sistemática é oferecido um
programa de educação física adaptada às pessoas com deficiência com objetivo de desenvolver as habilidades motoras
do aluno, através do potencial que o mesmo possui, respeitando suas limitações. A turma era formada de crianças entre
05 e 11 anos de idade com deficiência mental, Síndrome de
Down, paralisia cerebral, deficiência auditiva e deficiência
física. As aulas foram realizadas duas vezes por semana com
uma hora e meia de duração com a participação dos pais.
Três avaliações anuais foram realizadas com os alunos, além
das anotações feitas após cada aula na qual era registrado o
desempenho do aluno, observando os aspectos cognitivos,
afetivos e motores. Foram desenvolvidas atividades de equilíbrio, locomoção e manipulação. As avaliações realizadas
mostraram que os alunos apresentaram uma considerável
melhora com relação a sua situação inicial ao entrar no programa. Habilidades como saltar, rolar, atividades de força e
habilidades com bola como arremessar, quicar e rolar foram
as habilidades mais aprendidas e aprimoradas durante o primeiro semestre entre os alunos com síndrome de Down e
deficiência mental. Deficiência mental pode ser definida
como pessoas diagnosticadas como estando significativamente abaixo da inteligência média e tendo problemas conRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 95-102

sideráveis na adaptação à vida cotidiana ou carentes de independência com respeito a atividades da vida diária.
(Descritor: http://decs.bvs.br). Um outro aspecto deste grupo de alunos está relacionado a sua afetividade. Através do
programa observamos uma melhoria nas interações sociais,
pois muitos alunos já realizam as aulas interagindo com o
grupo e mais independentes dos pais em relação a realização das atividades.

Polybat: Um jogo para pessoas com
paralisia cerebral
Strapasson, A.M. 1; Duarte, E.2
Faculdade de Pato Branco, PR-FADEP 1; Depto de
Educação Física Adaptada, Unicamp 2
O polybat ou tênis de mesa lateral, como também é conhecido, é uma nova prática esportiva que foi criado na Inglaterra
em meados dos anos 80. Surgiu como alternativa recreativa
para aqueles que não possuíam o perfil da bocha adaptada e
não conseguiam praticar o tênis de mesa convencional. O
jogo permite que qualquer pessoa pratique esta atividade
como, por exemplo: paralisados cerebrais, pessoas que tiveram acidente vascular encefálico, espinha bífida, distrofia
muscular, lesão medular, paralisia infantil, enfim não se restringe quanto ao comprometimento motor, basta que o praticante tenha a possibilidade de segurar a raquete e movimento de membros superiores. O polybat é um jogo de adaptação simples, praticado em uma mesa de tênis de mesa “normal” (convencional), sem a utilização da rede, com anteparos fixados nas laterais da mesa. A raquete é retangular e
não pode perder o contato com a superfície da mesa durante
os golpes. Os golpes devem ser direcionados para as bordas laterais e o receptor só pode receber a bola assim que
ela tocar no anteparo. O jogo é disputado em 11 (jogo curto)
ou 21 pontos (jogo longo), podendo ser entre duas (simples, individual) ou quatro pessoas (duplas), sem divisão
por sexo. O polybat é dividido em classes quanto a coordenação e domínio de membros que o indivíduo possua. A
classe “A” é a mais baixa (na qual os alunos têm maior comprometimento motor), em seguida aparecem as classes “B”,
“C” e “D”. As principais distinções entre as classes são que
na classe “A” o jogador fica somente sentado; nas classes
“B” e “C” o jogador fica sentado ou em pé, conforme o equilíbrio de membros inferiores que ele possua. Na classe “D” o
jogador fica somente em pé. O jogo pode também ser disputado em duplas, a divisão é por classe e não por sexo, desta
forma homens e mulheres participam juntos. O esporte pode
ser usado como uma atividade ou uma série de situações
para aqueles indivíduos com limitações que impeçam a sua
participação em tênis de mesa recreativo: aulas de Educação
Física, recreação, reabilitação e competições esportivas.
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Extensão universitária: Porta aberta
às pessoas com deficiências

Aprendendo com o corpo d’eficiente:
Flashes do cotidiano

Vitório, R.; Garcia, V.D.; Pires Jr., L.;
Bichusky, R.; Nabeiro, M.

Zonta, A. F. Z.; Luchesi, F. D. M.; Manson, F.;
Lopes, A.; Garavello, P.; Orlando, P.

UNESP-BAURU

Depto de Educação Física, LAPEF, UNESP-Bauru

Atualmente as pessoas com deficiências vêm buscando seu
espaço social nos diferentes ambientes que possibilitam o
contato social, prática de atividades físicas, bem como a
intenção de adentrar as instituições de ensino superior. Dentro desse novo contexto, a Unesp de Bauru, através do curso de Educação Física, tem contribuído para ser um agente
facilitador da inclusão dessas pessoas em atividades físicoesportivas, dança, exercício resistido e atividades corporais
diversas. O projeto de extensão universitária, intitulado
“Aprendendo com o corpo D’eficiente”, está em seu segundo ano de atuação, atendendo uma média de 12 pessoas
com diferentes tipos de deficiência física: paraplegia,
mielomeningocele, poliomielite, distrofia muscular, paralisia
cerebral e deficiência auditiva. O objetivo do programa é
buscar primeiramente o desenvolvimento das capacidades
motoras e, através disso, auxiliar na melhora dos aspectos
emocionais e cognitivos dos adultos e crianças participantes das atividades. Como ferramenta, dispõe dos conhecimentos baseados no desenvolvimento motor do ser humano e também utiliza o esporte adaptado em atividades mais
dinâmicas e que requerem maior número de praticantes. Apesar de todos os esforços, ainda encontramos muita dificuldade em manter constante a freqüência dos participantes,
pois acaba oscilando bastante devido às oportunidades de
transporte restritas e de acesso complicado. Embora essas
adversidades prejudiquem o pleno funcionamento e a
abrangência do projeto de extensão, notamos sua relevante
importância dentro da universidade, por possibilitar o contato e a aprendizagem para a formação dos graduandos em
geral e principalmente dos envolvidos no projeto, ofertar
atividades pertinentes à educação física e condizentes com
a realidade de seus praticantes, preocupada em desenvolver hábitos de práticas saudáveis e estilo de vida ativa a
essa parcela da população que carece e merece a atenção de
todas especificidades acadêmicas. Desse modo, acreditamos estar cumprindo o papel social da Extensão Universitária, onde seu sucesso reflete claramente no seio da comunidade e cria um elo de benefícios mútuos entre essas duas
“instituições”.

O Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da UNESP- Bauru tem no rol de seus Projetos de Extensão o Programa “Aprendendo com o Corpo d’Eficiente”,
coordenado pelas professoras Ana Flora Z. Zonta e Marli
Nabeiro ligadas ao LAPEF (Laboratório de Pesquisas em
Educação Física) onde desenvolvem trabalhos nas áreas de
Dança e Educação Física Adaptada. Esse programa atende
crianças, adolescentes e adultos com deficiências física,
auditiva e visual, atualmente o maior número de participantes assíduos são os com deficiências físicas, tais como: espinha bífida, do tipo mielominengocele, encefalopatia,
distrofia muscular progressiva de Duchenne, lesão medular.
O programa visa contribuir para o desenvolvimento dos aspectos motores, emocionais, cognitivos e todos
coordenadamente contribuírem para o artístico e sócio-cultural, através de atividades físico-desportivas, dança, exercícios resistidos e atividades corporais. Entendemos que a
inclusão também se dá por meio de atividades que promovam o trabalho coletivo como: a dança, o esporte e atividades corporais variadas. Para o desenvolvimento do programa contamos com alunos bolsistas e voluntários que realizam a ponte entre a teoria e a prática quando do estudo dos
casos, planejamento das atividades motoras e a execução
das mesmas, o que contribui na formação desses futuros
profissionais. As Mães tem uma responsabilidade fundamental que é conseguir chegar com as crianças ao local do
programa já que Bauru conta com um número reduzido de
transportes adaptados o que reflete na freqüência flutuante
dos participantes.
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Análise biomecânica da marcha de
pessoas com deficiências visuais
Carvalho, K.M.; Teixeira, S.; Saito, V.H.; Oliveira,
A. F.; Silva, M. C. A.; Rodrigues, G.M.

Uma experiência de inclusão reversa
com tutores auxiliando numa aula de
educação física adaptada.
Um relato de experiência

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Polanczyk, S.D.

O andar é algo altamente complexo e comum nos seres humanos. Pode ser considerado como a decolagem de um pé
do solo para projetá-lo adiante. A seqüência de movimentos
do andar forma a marcha. Durante a marcha o apoio pode ser
dividido em três fases, o primeiro quando os dois pés estão
apoiados, o segundo quando acontece o equilíbrio em um
só pé e o terceiro quando o apoio volta a ser em ambos os
pés. Fatores como postura, ação da gravidade, equilíbrio e
família de receptores (labirínticos, visuais e
somatopropioceptivos) podem interferir na marcha. Assim,
através de informações visuais é possível perceber e controlar o movimento. Com base nessas considerações, esse
estudo objetivou analisar a marcha de pessoas com deficiências visuais. Realizamos uma análise biomecânica na qual
foi utilizada para capitação de sinais uma plataforma de força modelo AMTI – OR6-6-2000 com placa analógica digital
ADI 32, amplificador MAS-6 e softer específico. Participaram dessa pesquisa 12 sujeitos, sendo 6 com deficiências
visuais e 6 com cegueira, com idades entre 12 a 40 anos
participantes do Projeto de Atividades Motoras Adaptadas
da FEF Mackenzie – Barueri – SP. Analisandos os gráficos
obtidos, foi possível detectar que, enquanto que um indivíduo se desloca em velocidade normal, e o seu passo encontra o solo com um peso aproximadamente de 120% acima do
seu peso corporal e no momento em que todo o peso do
corpo é aplicado em um único pé, esse peso fica próximo a
60% do peso do indivíduo, nas pessoas com baixa visão
desse estudo as porcentagens ficaram em torno de 98% para
o encontro inicial com o solo e 100 % para a aplicação em um
único pé. Para o momento de transição, encontramos 92%.
Já nas pessoas cegas pudemos verificar um percentual de
97% e 103%, e na transição 106%. Assim, a marcha dos
pesquisados sinaliza pouca elevação do pé em decolagem e
rápida aterrissagem, o que configura uma passada próxima
ao chão, com centro de gravidade com oscilação acentuada.
Esses dados confirmam a literatura sobre a marcha da pessoa com comprometimento visual, as quais apontam um andar arrastado, com característica pendular e aproximação
rápida do solo na aterrissagem para que haja diminuição do
desequilíbrio e instabilidade, compensando o déficit visual.

Depto de Educação Física,IB, Unesp
O Programa de Educação Física Adaptada (PROEFA) realizado na Unesp/RC atende indivíduos com deficiência mental e outras que afetam o desenvolvimento global da criança, através de atividades adaptadas em grupo ou individualizada, que incluem habilidades motoras básicas, aptidão física e auto-competência social. Estas atividades são planejadas baseadas nas capacidades e necessidades dos participantes e contribuem para melhorias posturais e de habilidades básicas, diminuição de movimentos estereotipados,
desenvolvimento da aptidão física, qualidade de vida, aumento da auto-estima e socialização. O objetivo principal do
programa é atuar como um laboratório de treinamento profissional aos estudantes. Em 1999, nós resolvemos adotar o
modelo de inclusão reversa com alunos de escolas regulares da faixa etária de 7 a 12 anos. O papel dos tutores (como
são chamados) é auxiliar, motivar e potencializar o aluno deficiente em um contexto inclusivo, em que a participação
máxima de todos é visada. Interessante é que a diversidade
do deficiente, para nós Porfessores e tutores), é uma potencial para aprendizagem profissional e social, o que favorece
o desenvolvimento de attitudes e de uma linguagem para
integrar os mesmos no contexto da aula. O papel do professor na relação tutor-aluno é muito importante, pois cabe a
ele motivar e otimizar os esforços dos tutores para a aprendizagem dos alunos através de atividades cooperativas.
Assim, na medida que a criança com deficiência adquire autonomia, ambos devem partilhar de metas comuns dentro da
aula (cooperação). Além disso, a comunicação e a repetição
do gesto deve ser constante entre aluno-tutor. As instruções são direcionadas para os objetivos da tarefa e para a
forma como a criança deficiente realiza a mesma. Conforme o
tutor adquire conhecimento sobre as características de uma
deficiência, a segurança e o desenvolvimento da criança
ocorrem. Entretanto, o professor deve alertar também para
manobras físicas que facilitam a independência do aluno
deficiente. Assim, a educação inclusiva permite um aprendizado dinâmico entre aluno, professor e criança tutor, estimulando todos a reconhecer o valor da diversidade. É uma
relação em que todos saem ganhando, além de proporcionar
amizade e ajudar a eliminar o preconceito.
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A inclusão na disciplina educação
física nas instituições de ensino
municipal de Maceió/AL
Alves, K. D.; Fumes, N. L. F.
Universidade Federal de Alagoas
A Declaração de Salamanca, da qual o Brasil é signatário,
põe para a escola o desafio de atender com qualidade a todos os seus alunos e neste processo o professor desempenha um papel fulcral. Reconhecendo tal papel, o presente
estudo visou analisar a percepção dos professores de Educação Física acerca do processo de inclusão na sua disciplina nas instituições públicas de ensino da cidade de Maceió/
Al., em 2003, especificamente no que dizia respeito ao proposto pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), como
ainda pretendeu confrontar essas percepções com àquelas
dos gestores desta mesma Secretaria. Para tanto foram entrevistados 7 componentes da Equipe Gestora, dentre eles
orientadores, formadores de professores, coordenadores, e
15 professores de Educação Física, utilizando como instrumentos para a coleta de dados entrevistas semi-estruturadas
e conversacional informal e diário de campo. A análise revelou que os professores de Educação Física desconheciam
as matrizes curriculares da área de Educação Física (instrumento indicativo dos objetivos e dos critérios de avaliação
para a disciplina, elaborado pelo Departamento de Educação Física da respectiva Secretaria); evidenciou a inexistência
de um trabalho interdisciplinar, a carência de intérpretes em
LIBRAS, monitores e professores de apoio para a disciplina
em questão, como também a não percepção por esses professores de haver acompanhamento e apoio por parte dos
profissionais da SEMED no decorrer do processo inclusivo.
Ao confrontar estes dados com os da Equipe Gestora pôdese perceber que havia um distanciamento entre o proposto e
o executado por essa Secretaria. Enfim, a maioria dos professores não sabia o que fazer, o que denunciava uma formação continuada inadequada e a falta de uma rede de apoio
para respaldar a sua prática pedagógica.

Natação e actividades rítmicas
expressivas: Um contributo para o
desenvolvimento global da pessoa
com deficiência
Amorim, M.L. de C.; Bastos, T.;
Gaspar, E.; Rodrigues, N.
Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação
Física da Universidade do Porto
Relato: O Departamento de Desporto Adaptado do Boavista
Futebol Clube criado em 1985 oferece actualmente as seguintes modalidades à população com deficiência: Boccia,
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Goalball, Actividades Rítmicas Expressivas (ARE), Natação,
Ténis de Mesa, Futebol, Atletismo, aulas de
Psicomotricidade e de Orientação e Mobilidade. No âmbito
deste relato abordaremos a Natação e as ARE. Estas modalidades estão sob a responsabilidade de um técnico formado
em Ciências do Desporto e Educação Física com especialidade em Desporto de Reeducação e de Reabilitação e contam com a colaboração de um grupo de voluntários da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da
Universidade do Porto (FCDEF-UP). Nas ARE desenvolvese as capacidades motoras, promovendo uma participação
activa e empenhada dos atletas nas diversas actividades.
Através da elaboração de coreografias pretende-se promover a interacção e o convívio durante a organização de eventos desportivos. Também se desenvolvem outras actividades
associadas à iniciação aos jogos desportivos com carácter
lúdico. A Natação visa a aprendizagem de competências inerentes à adaptação ao meio aquático e da iniciação às técnicas de nado. No entanto, actividades como a hidroginástica
e os jogos na água estão incluídas. Actualmente, a Ginástica
ocorre nas instalações da FCDEF-UP às terças e quintas das
18:30 às 19:30. A Natação acontece aos sábados das 12:00
às 13:00 nas dependências do Solinca Health Club. O grupo
que integra estas actividades caracteriza-se por ser portador de Deficiência Mental, possuindo alguns atletas outros
problemas associados. É constituído por 15 atletas entre os
9 e 47 anos de idade de ambos os sexos. Após uma avaliação
dos atletas no início e fim da época, bem como recolha de
informação proveniente dos pais e psicólogos, é possível
concluir que os benefícios decorrentes da prática destas
modalidades são evidentes a distintos níveis. Ao nível físico devido a uma alargada actividade muscular com melhorias
nas capacidades motoras básicas, ao nível psicológico desenvolvendo traços da personalidade, bem como ao nível
social devido à promoção de interacções sociais de sucesso. Deste modo, parece ser evidente para os técnicos que o
ponto fulcral da intervenção consiste em maximizar as capacidades dos atletas.

A pessoa em condição de deficiência e
a acessibilidade à recreação e ao
lazer: Experiência a
partir de uma ação pedagógica
Araújo, P.F.1; Silva, R.F.1; Almeida, J.J.G.1, 2
UNICAMP1; UNIPINHAL, AES1
Diversas são as discussões em torno das possibilidades das
pessoas em condição de deficiência. Atualmente caminhase no sentido de buscar romper com o paradigma da
integração no qual existem “escolas especiais”, ou oficinas
abrigadas de trabalho e defesa de espaços exclusivos para
pessoas em condição de deficiência. Este rompimento aponta para um outro momento: o paradigma da inclusão, no qual
defende-se a convivência baseada em programas de “re”-
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educação de ambas as partes. Pensar a recreação e lazer
dentro deste contexto é extremamente urgente. Neste trabalho pretende-se socializar a proposta pedagógica para a disciplina “Recreação e Lazer para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais” que acontece no 7º. Semestre do curso de Bacharel, da Faculdade de Educação Física, da Universidade Estadual de Campinas e que, no momento, conta
com um professor doutor em atividade física, adaptação e
saúde, uma professora auxiliar, doutoranda em atividade física, adaptação e saúde e quatorze alunos. Esta disciplina
tem por “ementa a execução e avaliação de serviços de recreação específicos para o portador de deficiências física,
mental, auditiva e visual nos seus diversos estágios de desenvolvimento” e foi dividida em blocos, quais sejam: as
teorias do lazer e sua relação com a pessoa em condição de
deficiência; noções de normas padrão com relação à acessibilidade de pessoas em condição de deficiência em locais de
lazer; mapeamento dos locais e serviços de lazer oferecidos
na cidade de Campinas , São Paulo, finalizando com a apresentação de síntese sobre a fundamentação teórica, além
dos dados coletados no mapeamento. A partir da análise
quantificativa destes pode-se apontar quantos e quais são
os locais de recreação e lazer em Campinas preparados para
atender bem a grande diversidade de pessoas, independentemente de sua condição física sensorial, não sensorial e
mental.

esta atividade é aplicada por profissionais formados na área.
Em 22,5% das instituições a educação física é ensinada por
profissionais de outras áreas e 77,5% por profissionais da
educação física. O ideal seria termos aulas de Educação Física em todos esses estabelecimentos e que todos os professores fossem formados e especializados na área da Educação Física Adaptada. No entanto, os números devem ser
considerados satisfatórios. O caminho para se atingir a quantidade ideal não está distante e pelo contrário, muito próximo de ser atingido. Concluímos que a disciplina de Educação Física Adaptada é de grande valia para os profissionais
que atuam nas instituições especializadas e que 77,5% dos
entrevistados tiveram essa aula na grade curricular durante
sua formação inicial no ensino superior, o que colabora diretamente para o exercício da profissão nesses locais. O mercado cada vez mais exigente, cobrará em pouco tempo, a
especialização nessa área (pós graduação). O processo é
naturalmente seletivo e qualificador dessa profissão e esta
área de atuação exige profissionais altamente qualificados e
especializados.

Lançamento do disco adaptado:
Comparação entre analise
cinemática 2D e 3D
Banja, T.1; Costa, M.2

A educação física nas escolas
especializadas no atendimento a
portadores de deficiência mental na
cidade de Campo Grande, MS
Bacciotti, S.M.
Depto de Educação Física,IESF
É expressivo o número de profissionais que se formam em
Educação Física a cada ano em Campo Grande – MS em
quatro instituições de Ensino Superior, sendo duas dessas
com várias turmas formadas. Somando a esses profissionais
temos ainda aqueles que se graduam em outras localidades.
Dessa forma, há um grande número de profissionais para
preencher as ofertas de trabalho na área de Educação Física.
Atualmente a disciplina de educação física adaptada tem
sido oferecida pela maior parte dos cursos de educação física, preparando desta forma, os profissionais para atuarem
respeitando à diversidade. Com o objetivo de conhecer a
situação atual da educação física nas escolas especializadas
de Campo Grande -MS e a atuação do profissional de Educação Física nestas entidades, realizou-se pesquisa nesses
estabelecimentos afim de quantificarmos momentaneamente esse universo. A presente pesquisa foi realizada no mês
de setembro de 2004 em nove estabelecimentos que atendem indivíduos com deficiência mental. Desse total, apenas
uma instituição não tem aulas de Educação Física. As demais instituições oferecem esta disciplina, mas nem sempre
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Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física,
UP1; Escola Superior de Educação Física, UFE 2
Estudos envolvendo lançamentos e arremessos têm sido
desenvolvidos na tentativa de compreender, habilidade de
atletas nessa modalidade (Bartlett, 1992). Investigações no
atletismo adaptado são poucas e a especialidade de lançamentos talvez seja a menos investigada (Cumellas, 2000). O
objetivo desse estudo é comparar os resultado obtidos através de dados cinemáticos o lançamento do disco em atleta
portador de deficiência física através da cinemetria em duas
dimensões (2D) com uma câmera doméstica e três dimensões (3D) com duas câmeras de alta velocidade para observar a fiabilidade entre duas abordagens na cinemetria. Foram realizados (n=31) lançamentos por uma atleta medalha
de ouro e recordista na prova na classe F-56. Os dados de
velocidade inicial do disco em 2D e 3D (V0 2D e V0 3D)
altura de saída do disco (h) e ângulo de saída do disco (T)
Onde: V0 3D = 13,64 m s-1 ± (1,62) e V0 2D = 15,42 m s-1 ±
(0,79); h= 1,65m ± 0,06m e T = 35º,8 ± 2º,1. A seguir foram
geradas duas equações de regressão linear uma contendo
os dados V0 3D , h e T e outra com os dados V0 2D , h e T. A
seguir a predição dessas equações foram comparadas com
os resultados alcançados pelo atleta. Os mesmos dados foram calculados através da equações do movimento de projéteis. Os resultados demonstram que a regressão utilizando
V0 3D tem um excelente poder de predição do alcance do
disco e demonstrou-se mais fidedigna no poder de predição
do disco que a V0 2D . A regressão utilizando a V0 2D ,
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apresenta um erro na predição quase duas vezes maior que
V0 3D . A equação do movimento também aponta diferenças
semelhantes na predição do alcance do disco. O Teste-t demonstra que só para V0 3D não existem diferenças significativas entre os valores preditos e os valores reais. Concluímos que mesmo apesar do baixo custo a avaliação 2D para
avaliações em lançadores portadores de deficiência física
que competem em alto nível não seria fiável, e que para esses atletas a análise cinemática do movimento deverá ser
filmada a alta velocidade e em 3D.

bora portadores de Síndrome de Down consigam utilizar informação sensorial para implementar o controle postural, eles
não conseguem integrar as informações sensoriais disponíveis para melhorar a performance do sistema de controle
postural. CNPq 132 353/2005-9.

Uso da informação visual e
somatosensorial no controle postural
de pessoas com síndrome de Down

Barros, M. L. N. L.; Fumes, N. L. F.
Universidade Federal de Alagoas

Barela, J.A.1; Perotti Júnior, A. 2;
Prada, A.C.B.1; Gomes, M.M.1
LEM, EDF, IB, UNESP1; LACOM, EEFE, USP2
O objetivo deste estudo foi examinar o uso da informação
visual e somatosensorial, proveniente do toque do dedo em
uma superfície estacionária, durante a manutenção da posição em pé em adultos jovem portadores de Síndrome de
Down. Dez participantes, idade média de 20,9 anos, permaneceram em pé sobre uma plataforma de força (AMTI, modelo OR6), o mais estático possível, em quatro condições experimentais: sem visão e sem toque (SVST); com visão e
sem toque (CVST); sem visão e com toque (SVCT) e com
visão e com toque (CVCT). Na condição com visão, os participantes olharam fixamente um alvo posicionado a 1 m de
distância e na altura do olhar de cada participante. Na condição sem visão, os participantes tiveram seus olhos vendados. Na condição de toque, os participantes tocaram com o
dedo indicador da mão direita uma superfície metálica estacionária, posicionada no lado direito e na altura do quadril.
Nesta condição, foi solicitado que fosse realizado um toque
leve, sendo o mesmo limitado a aproximadamente 2 N de
força aplicada. Na condição sem toque, foi solicitado que os
braços ficassem relaxados ao lado do corpo. A partir da plataforma de força, o centro de pressão, nas direções ânteroposterior e médio-lateral, foi obtido e a variabilidade do centro de pressão foi quantificada calculando a amplitude média de oscilação. Os resultados revelaram que a amplitude
média da oscilação do centro de pressão foi maior na condição SVST e diminuiu quando qualquer uma das duas informações estava disponível (CVST e SVCT) ou ambas em conjunto (CVCT). Nenhuma diferença na oscilação foi observada quando uma ou duas informações sensoriais estavam
disponíveis. Com base nestes resultados, é possível concluir que adultos jovens portadores de Síndrome de Down
utilizam informação visual e somatosensorial no controle
postural, reduzindo a oscilação corporal. Entretanto, quando estas fontes de informação sensoriais são
disponibilizadas simultaneamente, nenhuma melhora na
performance do controle postural é observada. Assim, em106

A qualificação dos professores de
educação física em
tempos de inclusão

Esta pesquisa teve como objetivo analisar como os professores de Educação Física do Ensino Fundamental da rede
estadual de ensino de Alagoas percebiam a sua qualificação
para atuar com a inclusão. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, em que foi utilizado como estratégia de pesquisa a análise do conteúdo. A população foi composta por
professores de Educação Física estaduais da 1ª CRE, mais
especificamente os do Núcleo I. A amostra foi composta por
08 professores, selecionados por técnica não probabilística
(a aleatória simples). O instrumento utilizado para a coleta
de dados foi a entrevista semi-estruturada ou o questionário (este somente foi empregue nos casos em que o informante negou-se a ser entrevistado). Os resultados mostraram que a maioria dos professores possuía um conhecimento espontâneo, no sentido vigotskiano, acerca do conceito
de inclusão, não haviam freqüentado cursos específicos e
nem contavam com nenhum tipo de apoio em suas escolas.
Desta maneira, pôde-se concluir que os professores de Educação Física das escolas estaduais careciam de informações
a respeito do processo de inclusão escolar, havendo a necessidade de realização de cursos de formação continuada
nesta área e uma maior divulgação dos mesmos. Além disso,
constatou-se haver certa omissão por parte dos gestores
estaduais quanto à inclusão no âmbito escolar.

Análise do perfil de atletas de
basquete sobre rodas participantes do
I Campeonato Regional Paranaense
Bastian, T.V.; Quinhoneiro, M. J.;
Nascimento, J. R. A.; Matsuo, A. R.
Depto. de Educação Física,UEM
A pratica do basquete sobre rodas no estado do Paraná é
pouco difundida. Raras são as equipes e não se têm noticiais
da realização de nenhum torneio e competição desta natureza. Sabe-se que para se montar uma equipe composta por
pessoas com necessidades especiais é necessário a orientação de profissionais especializados bem como a utilização
de cadeiras esportivas especiais, o que encarece e dificulta
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ainda mais a massificação desta modalidade. Com intuito de
motivar os praticantes deste desporto, foi organizado neste
ano de 2005 o I Campeonato Regional Paranaense de basquete adaptado, pelos representantes das cidades de
Maringá, Umuarama, Foz do Iguaçu e Cascavel. O presente
estudo buscou investigar o perfil destes praticantes integrantes das equipes da I Etapa do Campeonato Regional
Paranaense de Basquete Sobre Rodas. Participaram da pesquisa trinta e seis atletas das equipes de Maringá, Umuarama,
Foz do Iguaçu e Cascavel. Os resultados mostraram que 36
% dos praticantes apresentam a deficiência poliomielite, 82%
praticam a mais de 2 anos, que entre os motivos de importância que o esporte adaptado proporciona aos atletas é de
27 % . Os pesquisados informaram também que o esporte
possibilitou melhoras em relação a auto estima, responsabilidade, companheirismo e cooperação. Com relação as modificações comportamentais no âmbito familiar constatou-se
que o dialogo e a tolerância obtiveram 53%.

Acessibilidade ao lazer e esporte para
pessoas portadoras de deficiência em
Presidente Prudente
Bausas, E.; Chagas, E.F.
FCT, Unesp-Presidente Prudente
INTRODUÇÃO: Órgãos competentes e a sociedade em geral devem contribuir para a superação do problema da exclusão social de pessoas portadoras de deficiência, buscando
discutir, planejar e implantar políticas públicas específicas.
Para alcançar tal objetivo, a sociedade deve adaptar-se,
aprender a lidar com as diferenças, apresentar condições
ambientais para oportunizar o acesso a todos. Desta forma,
com propósito detectar a situação das pessoas portadoras
de deficiência em seu espaço urbano com direcionamento às
questões relativas às relações sociais voltadas à educação,
esporte e lazer, em 2004, foi realizado um mapeamento sobre
este tema, retratando a situação da cidade de Presidente
Prudente. Uma das situações encontradas foi que as áreas
de lazer e esportes mapeadas eram, em grande parte, voltadas a campos de futebol. Baseado neste trabalho surgiu à
preocupação em conhecer os equipamentos e áreas de lazer
mapeadas e buscar informações sobre a participação da pessoa portadora de deficiência nestes locais. OBJETIVO: Estudo sobre o acesso de pessoas portadoras de deficiência à
Atividade Física e a equipamentos de Esporte e Lazer na
cidade de Presidente Prudente. MÉTODO: O estudo é de
caráter qualitativo, utilizando a observação e a entrevista
como meio de coleta de dados. Os locais identificados foram
visitados e entrevistas individuais com questionário semiestruturado foi utilizado. RESULTADOS: Até o momento
foram visitados os locais da região norte da cidade o que
permitiu verificar instalações como campos de futebol, praças públicas e escolas, sendo que nesta última, são espaços
abertos para o uso da população local, sem a orientação de
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profissionais ou de professores voluntários. Constatou-se
que, nas áreas visitadas, não há participação de pessoas
portadoras de deficiências nas áreas de lazer e esporte, apesar de haver possibilidades de acesso pelas adaptações existentes. CONCLUSÃO: O lazer e o esporte são componentes
importantes para a qualidade de vida de toda a população.
Sendo assim, atualmente há preocupação política em possibilitar acesso aos equipamentos de lazer e esporte nestes
locais, constatados pelas adaptações nos locais. Porém ainda não significa a participação social da pessoa portadora
de deficiência.

Atividades lúdicas temáticas e a
memória de idosos
Becker, A. M.; Saito, V.H.; Nascimento, K. P.;
Lima, M. C.; Remedi, T.T.; Rodrigues, G.M.
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Com o envelhecimento, mudanças biopsicosociais acontecem, tais como a degeneração de alguns sistemas, entre eles,
o sistema nervoso, que ao longo do tempo vai diminuindo o
número total de células, acarretando o comprometimento de
algumas funções, como a memória. A memória pode ser caracterizada pela propriedade de armazenamento de episódios ou conhecimentos adquiridos na interação com outras
pessoas e o meio, e ainda é a capacidade de inter-relacionar
informações guardadas com novas transformando-as em
conclusões que são resgatadas durante a vida. Com a idade,
há preservação do reconhecimento da memória de longa
duração, apesar de haver dificuldade de recuperar as informações armazenadas. Já a de curto prazo, apresenta um
declínio progressivo com o passar dos anos. Com essas
considerações, esse estudo teve como objetivo analisar a
memória de longo e curto prazo de um grupo de 25 idosos de
60 a 83 anos de idade que freqüentam o Projeto de Atividades Motoras Adaptadas na FEF Mackenzie. A pesquisa contou com uma proposta de 7 encontros com atividades lúdicas,
nos quais desenvolvemos os temas sugeridos pelos sujeitos mensalmente, que foram: artrite, artrose, osteoporose,
amizade, depressão, hipertensão, memória. Para maior fixação dos temas, ao final de cada encontro, os idosos afixavam um objeto utilizado durante as atividades em um emaranhado de barbante confeccionado pelo próprio grupo. Para
coleta de dados, utilizamos uma entrevista estruturada na
qual focamos os temas abordados. Pudemos perceber que
48%dos idosos recordaram do encontro sobre osteoporose
e hipertensão; 32% sobre artrose; 16% sobre amizade e 8%
sobre artrite. Verificamos também, que houve maior
memorização dos temas iniciais, e os recentemente desenvolvidos, não foram citados. Esses dados confirmam a literatura, que salienta a alteração na memória de curto prazo.
Deve-se ressaltar também que a significação estabelecida
pelos sujeitos e a simbologia dos objetos afixados nos encontros merecem destaque. Dos pesquisados, 25% lembra
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de algum objeto ou tarefa realizada. Assim, um programa de
atividades físicas deve ser fortalecido por procedimentos
de fixação e resgate das informações relevantes para as ações
do idoso, para que possa contribuir também como treino da
memória de curto e longo prazo.

Turismo, lazer e inclusão
Bezon, J. B.; Morelli, G. A. S; Morais, V. V.
Centro Universitário Barão de Mauá
A OMS (Organização Mundial da Saúde) e a ONU (Organização da Nações Unidas) apresentam índices estimando que
10% da população mundial é composta por pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, no Brasil esse índice
elevou-se chegando a mais de 13%. A falta de produtos e
serviços que atendam as necessidades de segmentos específicos da população é evidente, a adequação de tais produtos e serviços contribuem para a prática de inúmeras atividades. O turismo e o lazer têm se mostrado o setor da economia que mais se expande em todo o mundo segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT). Leis que determinam a
inclusão social têm contribuído para o desenvolvimento do
Turismo para deficientes físicos, aqui chamado de Turismo
adaptado. Mas a falta de acesso, qualificação profissional e
de interesse de autoridades ligadas ao assunto e mesmo
descaso da comunidade limitam a acessibilidade, que deixa
de ser apenas arquitetônica e passa a ser social causando
inúmeras perdas para o setor e principalmente para as relações sociais existentes nessa atividade. O objetivo deste
trabalho é analisar as barreiras que dificultam e/ou impedem
a acessibilidade, destacando projetos realizados na área e
enfatizando a importância do lazer na melhoria da qualidade
de vida dos deficientes; Para isso realizou-se uma pesquisa
na cidade de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo
onde foram analisados atrativos como: cinemas, shoppings,
museus, teatros, parques, clubes, bares, restaurantes, casas
noturnas, entre outros além de rodoviária, aeroportos e meios de transporte em geral. Utilizando-se de pesquisa qualitativa/quantitativa de observação direta participante, comparativa com entrevistas semi-abertas estruturadas. Os resultados formatados como um guia turístico adaptado permite que os deficientes físicos se informem sobre a disponibilidade de atendimento dos estabelecimentos da cidade em
questão, além disso, uma maior divulgação de tais atrativos
incentivando-os ao convívio social.

Percepção de qualidade de vida de
indivíduos portadores de insuficiência
cardíaca (IC) submetidos a exercício
físico supervisionado
Bocalini, D.A.1; Santos, R.N.2;
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Araujo, T.L.2; Pedrinelli, V.J.2
Lab. Fisiologia e Fi, UNIFESP1; Depto de Educação
Fisica, USJT2
As doenças cardiovasculares representam a principal causa
de morte no Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam
que somente em 2002 a doença isquêmica e o infarto agudo
do miocárdio foram responsáveis pôr mais de 142 mil óbitos,
sendo que os sobreviventes desenvolvem IC, que se caracteriza por hipertrofia miocárdica, disfunção ventricular intolerância ao exercício e piora na qualidade de vida. O exercício físico que pôr muitas décadas foi considerado como uma
atividade de risco, atualmente é parte integrante do tratamento, sendo assim o objetivo desta pesquisa foi verificar
qual a influencia da prática de exercício físico na qualidade
de vida percebida de pacientes portadores de IC. Foram selecionados 22 indivíduos portadores de IC de classe funcional II e III e sendo em dois grupos Controle (C) 61,5 ± 12,01
anos e Treino (T) 60,08 ± 11,96 anos. O protocolo de treino
foi realizado conforme parâmetros já definidos pela literatura sendo: exercícios aeróbios de 70% a 80% do VO2 máx,
exercícios resistidos e alongamentos com freqüência de três
dias semanais. Foi utilizado o questionário Whoqool brief
desenvolvido pela OMS para avaliar a qualidade de vida,
sendo dividido em quatro dimensões: Físico (D1), Psicológico (D2), Relações Sociais (D3) e Meio Ambiente (D4). Foram encontradas diferenças em todas as variaveis:D1 (C:
33,21 ± 12; T: 67,85 ± 13, p > 0,01), D2 (C: 49,53 ± 9; T: 79,26 ±
13 p > 0,01); D3 (C: 61,25 ± 14, T: 81,25, ± 12, p> 0,05) e D4 (C:
44,68 ± 9, T: 60,15 ± 8, p > 0,05). Os resultados indicam que
indivíduos que participam de programas de exercícios físicos supervisionados possuem uma melhor percepção da
qualidade de vida. Fato já confirmados pela literatura. Portanto, tal proposta torna-se eficiente no tratamento da IC
exercendo influencia tanto da qualidade de vida quanto do
quadro geral dos indivíduos.

Comparação dos níveis de
flexibilidade apresentados por
crianças e jovens com e
sem retardo mental
Borges Jr, W.L.; Lima, G.F.; Souza, J.H.M.; Fonte,
R.N.; Nunes, N.F.; Orugian, S.M.
Centro Universitário,UNIFEV
A flexibilidade é um fator neuromotor que exerce papel fundamental na manutenção de uma boa qualidade de vida, principalmente no que se refere a atividades da vida diária
(WINNICK & SHORT, 2001). O nível de capacidade física de
um indivíduo depende de uma série de fatores. Entre os fatores biológicos, restrições no organismo conseqüentes do
retardo mental (RM) podem interferir negativamente no estado das capacidades físicas, podendo resultar numa redu-
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ção do nível de qualidade de vida (WINNICK, 2004). O RM
caracteriza-se por uma função intelectual abaixo da média,
acompanhada de limitações em áreas como habilidades da
vida diária, habilidades sociais e comunicação. Além do déficit cognitivo, estudos apontam que pessoas com RM apresentam resultados mais baixos que os de não-deficientes,
em medidas como força, equilíbrio, flexibilidade, entre outros (KREBS, 2004). A detecção desses déficits pode indicar
a necessidade da realização de um trabalho específico e
direcionado às necessidades apresentadas, na tentativa de
reduzir os prejuízos advindos da deficiência. O objetivo do
presente estudo foi comparar os níveis de flexibilidade apresentados por indivíduos com RM leve com aqueles apresentados por indivíduos sem déficit intelectual. Foram testados 54 indivíduos, de ambos os sexos, com idade entre 12
e 29 anos, divididos em dois grupos (Portadores de Retardo
Mental PR - 10 meninos e 12 meninas e Não Portadores de
Retardo Mental NPR – 15 e 17). Foi utilizado o teste de sentar e alcançar. Para fins de análise, utilizamos a tabela do
Canadian Standardized Test of Fítness, que aponta níveis
médios de flexibilidade ideais para cada grupo etário. Os
resultados encontrados para o grupo PR foram: excelente,
acima da média e média = 9.09% cada, abaixo da média =
18.18% e fraco = 54.54% e para o grupo NPR: excelente:
3.12%, acima da média = 9.37%, média = 37.5%, abaixo da
média e fraco = 25% cada. Cabe ressaltar que os valores
acima da média apresentados pelo grupo PR foram obtidos
por indivíduos portadores da Síndrome de Down. Com base
nos resultados apresentados podemos concluir que indivíduos que não apresentam deficiências possuem melhor flexibilidade que seus pares portadores de retardo mental e
que o tipo de deficiência pode interferir nos resultados do
teste.

Educação física e o portador da
síndrome de West
Borges, L.J.
Faculdade de Educação Física,UFU
O trabalho realizado na disciplina Estágio Prático em Educação Física e Esportes Adaptados, na Faculdade de Educação Física (FAEFI), foi com uma aluna portadora da Síndrome
de West. A síndrome de West é um tipo de espasmo infantil
caracterizado por encefalopatia epiléptica associado a espasmos em flexão e deficiência mental de instalação no primeiro ano de vida e de etiologia incerta. Acredita-se ser determinada por diferentes fatores etiológicos como infecção
intrauterina, esclerose tuberosa, asfixia perinatal ou afecções
pós-natais. Os objetivos propostos foram: socialização, coordenação motora (global e fina), atenção, percepção,
lateralidade, equilíbrio, orientação espaço-temporal e espaço-corporal, desenvolver fundamentos da natação. As aulas foram ministradas na piscina, psicomotricidade, pista de
atletismo. No primeiro horário de aula, foram ministradas ati-
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vidades na psicomotricidade, com atividades de caráter
lúdico, utilizando brinquedos de montar, quebra-cabeças,
vai e vem, jogos de formas e cores, etc. No segundo horário,
as atividades foram desenvolvidas na piscina, baseando-se
nos fundamentos de iniciação da natação como: respiração,
mergulho, flutuação, propulsão de pernas. Como complemento das atividades da psicomotricidade, foram desenvolvidos jogos infantis (pular corda, atividade com arco, bola,
boliche) na pista de atletismo, como também a utilização da
cama elástica. Os resultados obtidos não foram satisfatórios
para o aspecto cognitivo, visto que foi o mais difícil de ser
trabalhado. No aspecto motor houve melhorias na coordenação motora fina, na amplitude dos movimentos, como a
propulsão de pernas e respiração. No aspecto social, os resultados não são relevantes, devido à sua agressividade e
dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Conclui-se
que apesar das dificuldades encontradas para o desenvolvimento dos objetivos, houve algumas melhoras no aspecto
motor e que a relação aluno/estagiário foi enriquecedora para
meu crescimento pessoal e profissional.

Qualidade de vida para o portador de
paralisia cerebral
Borges, L.J.
Faculdade de Educação Física,UFU
O presente trabalho desenvolvido no estágio prático em
Educação Física e Esportes Adaptados, na Faculdade de
Educação Física (FAEFI), foi com a aluna G., 30 anos, portadora de paralisia cerebral espástica. A paralisia cerebral é
uma lesão irreversível do S.N.C., que pode ser conseqüência de problemas ocorridos durante a gravidez; como infecções maternas, uso de drogas, etc. ou problemas ocorridos
durante o parto e que provoquem má oxigenação cerebral.
Na paralisia cerebral espástica, a rigidez pode afetar todos
os membros (quadriplegia), principalmente os membros inferiores (diplegia), ou apenas o membro superior e o inferior
de um dos lados (hemiplegia). Os membros afetados apresentam um mau desenvolvimento, são rígidos e fracos. O
trabalho desenvolvido teve como objetivos: melhorar as
habilidades físicas e coordenação, ritmo, equilíbrio, fortalecimento muscular, ampliar e valorizar suas experiências, atendo-se à satisfação, prazer e conseqüentemente, melhorar a
qualidade de vida. Esta melhoria está relacionada com os
benefícios da natação na água quente, por diminuir tal
espasticidade, relaxando os músculos, e também por tirá-la
do sedentarismo, ampliar o contato com outras pessoas, e/
ou não portadoras de deficiência. As atividades com duração de 40 minutos foram ministradas na piscina e na
musculação. Foram trabalhadas caminhadas; circuitos –
mergulhar, propulsão de pernas, propulsão de braços, estilos “adaptado” propriamente dito (crawl e peito). Na
musculação, as atividades foram desenvolvidas em aparelhos com menor grau de dificuldade, como bicicleta, leg press
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e remada curvada. Os resultados obtidos foram consideráveis e de grande relevância, principalmente no aspecto motor. Neste aspecto foi observado maior plasticidade e amplitude dos movimentos. Conclui-se, portanto, que a atividade
física contribuiu para melhorar sua qualidade de vida, pois
além dos benefícios observados no aspecto motor terem facilitado suas atividades de vida diária, houve também melhoras na sua sociabilidade.

Estudo do equilíbrio em idosas
praticantes de ginástica no
projeto AFRID
Borges, L.J.; Costa, G.A.; Martins, M.A.; Leite,
G.F.; Coelho, F.G.M.; Novais, F.V.
Faculdade de Educação Física,UFU
O equilíbrio é um dos componentes da aptidão física que é
conseguido por combinações de ações musculares, com o
propósito de assumir e sustentar o corpo. O equilíbrio diminui com o envelhecimento, devido à diminuição da massa
muscular, alterações no sistema nervoso e doenças neurológicas. Este estudo teve por objetivo verificar as melhorias
do equilíbrio estático após 8 semanas de treinamento. A
pesquisa foi realizada com 14 idosas fisicamente independentes, com idade entre 60 a 76 anos, praticantes de ginástica
do Projeto AFRID. O instrumento utilizado foi o Teste de
Equilíbrio, protocolado por Willians e Greene (1990), adaptado por Matsudo (2000). Após a realização do pré-teste
foram enfatizados exercícios de equilíbrio durante as aulas
que tiveram duração de 60 minutos, 3 vezes na semana. A
amostragem do pré e pós-teste foi dividida em 2 grupos,
com média em segundos e desvio padrão, respectivamente.
Resultados do pré-teste: 60-69 anos (18,04X;12,44S); 70-79
anos (5,99X;3,29S). Resultados do pós-teste: 60-69 anos
(17,69X;12,55 S); 70-79 anos (8,37X;6,68S). Diante dos dados obtidos, o Teste t Student para variáveis dependentes,
mostrou que os resultados não são significantes estatisticamente. Porém o grupo de 70-79 anos, aumentou a média e
o grupo de 60-69 anos, alcançou melhor média em relação
aos valores padrões de referência de Matsudo (2000). Conclui-se, portanto que a metodologia utilizada nas aulas de
ginástica não foi suficiente para aumentar consideravelmente
o equilíbrio das idosas, mas ressalta-se que os números são
significantes levando em consideração a população em destaque.

Análise do percentual de gordura de
crianças e jovens com e sem
déficits cogntivos
Brighetti, V.; Campos, C.; Borges Jr., W.L.; Dias,
W.B.; Rubio, T.A.; Teixeira, D.
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Centro Universitário de Votuporanga, UNIFEV
A saúde e a qualidade de vida dos indivíduos depende do
relacionamento estável de um conjunto de variáveis, como
nível de capacidade aeróbica, função muscular e composição corporal (SHORT, 2004). Todos os indivíduos têm algumas necessidades relacionadas à saúde. A pessoa portadora de deficiência tem as mesmas necessidades, muitas vezes
adicionadas de outras advindas de restrições orgânicas e
ambientais relacionadas à própria deficiência. Segundo
Winnick e Short (2001), meninos e meninas com idade entre
10 e 17 anos, portadores de retardo mental e leves limitações
na aptidão física, devem possuir, no mínimo, níveis de comportamento aeróbico consistentes com a capacidade de sustentar atividades físicas moderadas ou um nível de capacidade aeróbica compatível com a saúde positiva; composição corporal compatível com a saúde positiva; níveis saudáveis de flexibilidade; e níveis de força e resistência abdominal e dos membros superiores apropriados para uma vida
independente, participação em atividades físicas e um progresso em direção aos níveis de desempenho da população
em geral. O objetivo do presente estudo foi comparar a porcentagem de gordura corporal apresentada por crianças e
jovens com e sem retardo mental, utilizando como referência
os valores indicados como ideais para a população normal.
O estudo contou com 49 participantes, de ambos os sexos,
com idade entre 14 e 29 anos, divididos em dois grupos (Portadores de Retardo mental PR - 7 meninos e 10 meninas e
Não Portadores de Retardo NPR - 15 meninos e 17 meninas.
Para o cálculo da porcentagem de gordura utilizamos o programa SAPAF, com as medidas de dobras cutâneas indicadas
para cada faixa etária. Os resultados encontrados para o grupo PR foram: excelente, bom e acima da média = 11.76% cada,
na média = 23.53%, abaixo da média = 5.88%, ruim = 11.76%
e muito ruim = 23.53% e para o grupo NPR: excelente =
12.50%, bom = 31.50%, acima da média = 18.75%, na média =
21.88%, abaixo da média = 12.50% e ruim = 3.13%. Com base
nos resultados podemos concluir que a maioria dos indivíduos que não apresentam deficiências possuem níveis de
porcentagem de gordura mais adequados que seus pares
portadores de retardo mental, embora a deficiência não pareça ser a única variável influenciando nos resultados apresentados.

Concepção de gestantes sobre a
possibilidade de virem a ter filhos com
necessidades especiais
Cabral, L.S.A.; Alves, T.B.; Carvalho, C., C.;
Coleta, M.F.D.; Oliveira, T.C.; Teixeira, A.P.A.
Universidade Federal de Uberlândia, FAEFI
Historicamente, as pessoas com necessidades especiais
(PNEs) são estigmatizadas. Nesta mesma perspectiva, as
práticas sociais para estas pessoas, foram marcadas por di-
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ferentes fases, começando pela exclusão social, passando
pelo atendimento segregado e, recentemente, pela sua
integração na sociedade. Entretanto, a partir dos estudos
bibliográficos sobre a temática, constatamos que ainda há
atitudes de rejeição e eliminação para com as PNEs. Para
explorar uma possível origem desta discriminação, este estudo analisou o discurso de gestantes sobre a possibilidade
de seus filhos nascerem com necessidades especiais. O interesse pela temática está relacionado ao nosso percurso
acadêmico, durante o qual tivemos a oportunidade de
vivenciarmos estágios práticos em Educação Física e Esportes Adaptados, na Faculdade de Educação Física da
Universidade Federal de Uberlândia – FAEFI/UFU. Este estudo justifica-se pela verificação da escassez de produções
científicas voltadas para conhecer e analisar o perfil de futuros bebês a partir do discurso de gestantes no tocante ao
sexo, fisionomia, saúde e normalidade, o qual se tornou nosso objetivo. Realizamos esta pesquisa de campo, de caráter
analítico-crítico, no Hospital de Clínicas da UFU através de
entrevista semi-estruturada direcionada a gestantes com
ensinos fundamental e médio. As análises sobre os resultados obtidos foram do tipo quantitativo-qualitativo, as quais
permitiram-nos identificar na maioria das gestantes, seu
despreparo psicológico, negação à possibilidade de seus
filhos nascerem com necessidades especiais e
desinformação. Concluímos, com isso, que a discriminação
das pessoas com necessidades especiais se inicia a partir
do momento em que as gestantes pensam sobre o assunto,
não discutem sobre o mesmo com seus companheiros e nem
procuram preparar-se para essa possibilidade, o que dificultará o processo de independência de seus filhos e conseqüente aceitação destes pela sociedade.

Deficientes visuais e o paradesporto:
Instrumento de inclusão social
Cabral, L.S.A.; Garcia, L.S.N.
Universidade Federal de Uberlândia, FAEFI
O presente estudo tem como temática central o paradesporto
para deficientes visuais como instrumento de inclusão na
sociedade. Bagatini apud Prudente (1998), diz que a deficiência visual se caracteriza pela incapacidade total ou parcial
de seus portadores utilizarem o sentido da visão nas atividades normais da vida e pela capacidade de superarem sua
deficiência, valendo-se dos sentidos remanescentes. Na cidade de Uberlândia-MG, a Associação de Deficientes Visuais de Uberlândia – ADEVIUDI desenvolve um projeto de
paradesporto para pessoas desta classe, mais especificamente o atletismo. O objetivo deste estudo foi o de analisar
o discurso de atletas com deficiência visual sobre a influência do esporte em seus aspectos motores, cognitivos e sociais. Este foi um estudo de campo, de caráter analítico-crítico. O roteiro da entrevista estruturada foi aplicado a todos
os atletas da ADEVIUDI visando obter dados sobre os se-
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guintes aspectos: histórico da deficiência em cada atleta;
conseqüências motoras e sócio-afetivas; ano em que iniciou no esporte; contribuições do esporte nos aspectos
motores, sócio-afetivos e psíquicos. Na ADEVIUDI há atletas com idades entre 14 até 50 anos de idade. Alguns possuem a deficiência visual congênita, outros adquirida. Estes,
discursaram sobre as dificuldades sentidas nos aspectos
motores e sócio-afetivos. Contudo, todos discursaram da
importância que o esporte exerceu em suas vidas, ressaltando que o paradesporto é a forma mais eficiente de integrarem-se na sociedade. Alguns disseram que apenas começaram a falar da própria deficiência na sociedade após terem
iniciado práticas esportivas. Os atletas reconheceram o papel exercido pela mídia na divulgação e esclarecimentos sobre o paradesporto. A Deficiência Visual não impede a prática esportiva e sim, muitas vezes, estimula os portadores da
mesma a utilizar o desporto para provar que não são “inválidos”. A prática esportiva estimula o portador de deficiência visual a melhorar suas capacidades de orientação e mobilidade além de diminuir suas defasagens motoras e sócioafetivas.

Educação física na Escola Municipal
de Educação Especial Emerson
Ferreira Prestes
Caleffi, G.D.; Menezes, M.R.G.
Escola Mun. de Educação Especial
Emerson Ferreira Prestes
Na rede municipal de Manaus o atendimento aos alunos
com deficiência é feito através das escolas especiais e classes especiais ou salas de recursos. Existem duas escolas
especiais, que atendem somente alunos com deficiência:
Escola Dr. José Salomão Schwartzman, onde a clientela é
composta por alunos com deficiência auditiva e a Escola
Emerson Ferreira Prestes, onde são encaminhados os alunos que não conseguiriam serem incluídos no ensino regular devido o seu grau de comprometimento físico ou mental,
esta, funciona há dois anos. As classes especiais e salas de
recursos são utilizadas pelo ensino regular para a inclusão
de alunos com deficiências. A Escola Especial Emerson
Ferreira Prestes tem como objetivo desenvolver atividades
pedagógicas que propiciem o desenvolvimento das
potencialidades, bem como a sociabilização. Nas aulas de
Educação Física buscamos desenvolver as habilidades
motoras fundamentais, visando autonomia e independência; propiciar o conhecimento sobre o corpo, suas limitações e principalmente suas possibilidades; favorecer relações afetivas e sociais; conhecimento e utilização de pequenas regras; estimular o comportamento solidário e cooperativo. As aulas de Educação Física são desenvolvidas duas
vezes na semana, com quarenta minutos de duração, sendo
um encontro na sala de aula e outro na piscina. Trabalhamos
com oito turmas, duas de paralisados cerebrais, duas de
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deficiências múltiplas, duas de deficientes mentais e duas
de síndrome do autismo, na faixa etária de cinco a quatorze
anos. Os conteúdos desenvolvidos são: relação do corpo
no espaço, relação do corpo no tempo, motricidade ampla,
motricidade fina, esquema corporal, habilidades perceptivas,
habilidades físicas, saúde e higiene, datas festivas e atividades esportivas. Os alunos apresentam resultados característicos de uma experiência que está em processo de implantação, pretendemos alcançar todos os objetivos programados, sempre buscando melhorar as potencialidades dos
alunos.

Criança especial 2005: O esporte
como agente motivador
Campos, C.; Lima, G.F.; Nunes, N.F.; Fonte, R.N.;
Toschi, M.A.R.; Martins, M.R.
Centro Universitário de Votuporanga, UNIFEV
O Projeto Criança Especial é realizado desde o ano de 2002
pelo Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV), atendendo crianças e jovens portadores de retardo mental, com
atividades gerais de educação física. Para este ano, optamos por trabalhar com modalidades esportivas específicas,
já que esta sempre foi uma expectativa dos alunos e coordenadores institucionais. Para Muerberg-deCastro (2005), toda
pessoa com deficiência possui interesse para a prática esportiva, desde que a ela sejam dadas oportunidades e condições para desenvolver o seu potencial. Além disso, o ambiente esportivo promove efeitos positivos no comportamento psicoemocional e social dos participantes, sendo um
caminho efetivo para o sucesso e a auto-estima dos mesmos
(KREBS, 2004). Segunda a mesma autora, as atividades
selecionadas e as habilidades ensinadas num programa de
educação física para pessoas portadoras de deficiência devem estar baseadas na idade cronológica do aluno e nas
atividades que seus colegas da mesma idade apreciam, como
no caso de jovens, o esporte. Esse fator pode diminuir as
discrepâncias estigmatizantes entre alunos com e sem deficiências. Infelizmente, como apontado por Paciorek (2004),
as oportunidades para alunos portadores de deficiência nem
sempre estão aparentes ou disponíveis. Baseados nesses
elementos, resolvemos direcionar as atividades do projeto
para modalidades esportivas, no caso o futebol para os meninos e vôlei, handebol e basquete para as meninas. O projeto é realizado uma vez por semana, com sessões de uma
hora, atendendo cerca de 50 (cinqüenta) alunos provenientes de duas instituições de ensino especial da cidade de
Votuporanga. Pudemos notar que, principalmente no caso
dos meninos, as atividades esportivas aumentaram a motivação e o empenho durante as atividades, tendo os mesmos
apresentado excelentes níveis de habilidade e conhecimento relacionados ao esporte.

Condição de saúde em atletas de
goalball segundo
classificação canadense
Campos, D.
Universidade Federal de Santa Catarina
A análise da composição corporal pode fornecer dados para
estimar os riscos associados a baixos ou elevados níveis de
gordura corporal geral, e distribuição de gordura centralizada. Assim, este estudo tem como objetivo realizar uma análise da condição de saúde de atletas de goalball da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A pesquisa desenvolvida caracteriza-se como um estudo de caso. Os dados
foram obtidos através de avaliação física de cinco atletas de
goalball, do sexo masculino, participantes do projeto “Sábado no Campus: Esportes Adaptados” da UFSC. Os atletas
da respectiva modalidade apresentam deficiência visual.
Foram mensuradas as variáveis de dobras cutâneas (tríceps,
bíceps, subescapular, supra-ilíaca, panturrilha), massa corporal, estatura, e perímetro do abdômen. Foi utilizado um
plicômetro CESCORF, para a mensuração das dobras
cutâneas. Através das medidas realizadas foram analisados
quatro indicadores específicos em relação a condição de
saúde, que são: Índice de Massa Corporal (IMC), soma de
cinco dobras cutâneas (“5DC), soma de duas dobras
cutâneas, subescapular e supra-ilíaca (“2DC) (mm), e PAB
(cm), utilizados no estudo, segundo o Plano Canadense de
Atividade Física, Aptidão e Estilo de Vida (CSEP, 1998). Os
resultados apresentaram para todos os atletas uma condição adequada para o PAB, e destes dois tiveram condição
adequada para a “2DC, o que indica nos atletas com condição não adequada maior gordura corporal centralizada. Quanto ao IMC, três atletas, apresentaram condição adequada, e
para a “5DC dois tiveram condição adequada, sendo que
estes dois indicadores denotam a gordura corporal geral.
Analisando-se os resultados com relação à Zona Benéfica
para a Saúde, têm-se as seguintes conclusões: três atletas
estão no intervalo que apresentam benefícios a saúde, sendo um em nível excelente, um muito bom e um bom. No entanto, dois atletas encontram-se no nível classificado como
regular, pois têm fatores de risco para a saúde, ou seja, apresentaram indicadores desfavoráveis na composição corporal, o que denota a necessidade de avaliação do estilo de
vida, e maior atenção para a realização de exercícios aeróbios
a fim de proporcionar o alcance de uma zona com mais indicadores para a saúde.

Projeto “Sábado no Campus:
Esportes Adaptados” e a contribuição
para a formação acadêmica e
profissional na UFSC
Campos, D.
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Universidade Federal de Santa Catarina
O curso de graduação em Educação Física da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), oferece a disciplina de
Estudos Individuais em Educação Física Especial, na qual
os acadêmicos realizam estágio em um projeto de extensão
na respectiva universidade, objetivando-se aproximar os
estudos teóricos da prática profissional. Assim, o estágio
realizado envolveu esportes adaptados, a fim de obter maior
conhecimento nesta área, que é um campo de atuação, pesquisa e estudos para o profissional. O presente estudo foi
realizado junto à modalidade de goalball, jogo para deficientes visuais (cegos e baixa visão), pertencente ao projeto
“Sábado no Campus: Esportes Adaptados”. Assim a participação no projeto objetivou contribuir com a equipe de
goalball, composta pelos atletas, acadêmicos e coordenador, com conhecimento advindo da formação como fisioterapeuta, bem como estender os conhecimentos como acadêmica de Educação Física. Inicialmente houve observação de
algumas aulas, para analisar o relacionamento entre acadêmicos e atletas, e entre estes últimos, o comportamento e a
comunicação, interesse nas atividades propostas, e os objetivos com o treinamento. Após este período inicial, pude
contribuir para o planejamento semanal das aulas. Durante
este período no projeto observei que os jogadores têm objetivo de melhorar a performance, participar de jogos e campeonatos, e como todos os atletas, precisam de estímulo e
ajuda em certos momentos. Ajuda esta realizada por acadêmicos, os quais além de contribuir para a continuação do
projeto, estão ampliando o conhecimento teórico apresentado nos bancos da universidade, e tendo um contato direto
com esportes e atividades motoras adaptadas. Conclui-se
após a realização deste estágio a importância da do contato
direto com deficientes visuais, pois através da prática notase quanto os livros são superficiais, teoria esta que não se
descarta, mas que se completa com a experiência, como
vivenciar treinamentos treinamento no goalball, que não se
tem nos livros. Observa-se a necessidade de reaprender a se
comunicar e a motivar os jogadores, ou seja, a interagir com
eles. Assim, denota-se a importância de projetos de extensão, pois são locais para ampliação da formação acadêmica
e aproximação com a vida profissional.

Atividades lúdicas aquáticas para
alunos com necessidades especiais
Cardoso, V.D.; Saenger, G.; Anzanello, J.; Meurer,
S.T.; Prates, W.M.; Palma, L.E.
Centro de Educação Física, UFSM
Este projeto elaborado para ser desenvolvido com a comunidade de Santa Maria/RS, tem por objetivo desenvolver
atividades recreativas em meio líquido para alunos com deficiência física, mental e múltipla buscando proporcionar o
desenvolvimento das habilidades físicas e capacidades
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motoras, estimular as percepções táteis, visuais,
sinestésicas, propiciar e estimular o desenvolvimento dos
domínios cognitivo, afetivo, social e comunicativo, propiciar a integração e interação entre alunos e professores e proporcionar o desenvolvimento da auto-estima e autoconfiança
dos alunos. As atividades são realizadas no Complexo de
Piscinas Térmicas do CEFD/UFSM-RS, no horário das 17:30h
às 18:30h e a metodologia utilizada é de três monitores responsáveis em ministrar a aula fora da piscina, pois são atividades de recreação e os demais auxiliam os alunos dentro
d’água nas atividades. Como forma de avaliação utiliza-se a
elaborado de um Parecer Descritivo que é anexado junto à
ficha do aluno. Por este trabalho estar ainda em andamento
e, contudo, tendo sua conclusão prevista para final do ano
de 2005, destacam-se alguns objetivos já alcançados, tais
como: no que diz respeito as capacidades motoras, observase melhorias nas habilidades manipulativas, como preensão
e controle de objetos; nas habilidades básicas, como a marcha; nas habilidades especializadas, como os arremessos e
saltos; nas habilidade para a vida cotidiana, como reações
de proteção, equilíbrio e orientação espacial; e no condicionamento físico, segundo depoimento de alguns pais. Ainda,
destaca-se o desenvolvimento efetivo da auto-estima,
autoconfiança e, principalmente, o crescente vínculo afetivo
solidificado ente alunos/alunos e alunos/professores favorecendo, desta forma, a vida social dos alunos.

Aprender com a deficiência
Carvalho, C.; Camilla; Alves, T.B.;
Teixeira, A.P.A.; Cabral, L.S.A.
Universidade Federal de Uberlândia, UFU
Este trabalho teve como finalidade relatar as experiências
vivenciadas no Estágio Prático de Educação Física e Esportes Adaptados. O trabalho foi realizado com a aluna BCFS
que é portadora da Paralisia Cerebral (PC). Este termo é usado para definir qualquer desordem conforme a alteração do
movimento secundária a uma lesão não progressiva do cérebro em desenvolvimento. A PC pode ser caracterizada como
espástica quando a lesão está localizada na área responsável pelo início dos movimentos voluntários, os músculos
são tensos e os reflexos tendinosos são acentuados. Assim,
as crianças com espasticidade tendem a desenvolver deformidades articulares porque o músculo espástico não tem
crescimento normal. Flexão e rotação interna dos quadris,
flexão dos joelhos e equinismo são as deformidades mais
freqüentes nas crianças que adquirem marcha. Além destas,
as crianças com tetraplegia espástica podem desenvolver
ainda, luxação paralítica dos quadris e escoliose. Para determinado trabalho, tivemos o objetivo de promover o alongamento e o fortalecimento muscular para tentar amenizar conseqüências como as deformidades articulares, desta forma
favorecer melhor desempenho motor e interferir de maneira
positiva com relação ao desenvolvimento emocional e social. Foram realizadas atividades na psicomotricidade e na pis-
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cina, utilizando materiais coloridos para chamar a atenção e
muita motivação fornecida pelos estagiários. A aluna apresentou resultado extraordinário, devido ao desenvolvimento psicomotor. Esta aluna deve ser incentivada à realização
das atividades, pois apresenta “choramingações”, devido a
criação caracterizada por mimos. Desta maneira, ela executará movimentos nunca previstos pelos estagiários, surpreendendo-os.

Comportamentos sociais esperados e
ocorridos em aulas de iniciação ao
basquetebol com PNEs
Carvalho, P. G.; Zuchetto, A. T.; França, C.
Universidade Federal de Santa Catarina
Neste estudo compararam-se os comportamentos sociais
esperados e os ocorridos em duas aulas de iniciação ao basquete no Programa Atividade Motora Adaptada - AMA. As
aulas tiveram a duração de 90 minutos e foram compostas
por 10 atividades em que se trabalharam os fundamentos do
basquetebol (passe, drible, arremessos). Os comportamentos sociais esperados foram: Aula 1: A1, A4. Atender, colaborar, compartilhar materiais, respeitar regras, brincar, ajudar colegas, mostrar assertividade A2. Atender, solicitar,
colaborar, respeitar regras, brincar, mostrar assertividade A3,
A3.1, A3.2. Atender, colaborar, compartilhar materiais, respeitar regras, mostrar assertividade A5. Atender, colaborar,
respeitar regras, brincar, mostrar assertividade A6, A7, A8,
A8.1, A9, A10. Conversar com adultos, atender, solicitar,
colaborar, conversar com colegas, compartilhar materiais,
respeitar regras, brincar, ajudar colegas, mostrar
assertividade; Aula 2: A1, A4, A10. Atender, colaborar, respeitar regras, brincar A2, A3, A5. Atender, colaborar, compartilhar material, respeitar regras, brincar, ajudar colega,
mostrar assertividade A6, A7, A8, A9. Conversar com adultos, atender, solicitar, colaborar, conversar com colegas,
compartilhar materiais, respeitar regras, brincar, ajudar colegas, mostrar assertividade. Para coleta dos dados utilizouse: filmagem e o Registro Cursivo. Para análise: Sistema de
Categorias do Comportamento Social. Os sujeitos analisados foram: S1. síndrome de Asperger (17 anos) S2.
quadriparesia atetósica (29 anos) S3.DM e distúrbio de comportamento (20 anos). Resultados: Na Aula 1 a maioria dos
comportamentos esperados ocorreu: em todas as atividades
para o S1, nas atividades 7, 9 e 10 para o S2 e nas atividades
2, 5, 8 ,9 e 10 para o S3. Na Aula 2 a maioria dos comportamentos esperados ocorreu: nas atividades 1, 2, 6, 7, 8 e 9
para S1, nas 1, 6 e 10 para S2 e nas 2, 3, 4, 5, 9 e 10 para S3.
Conclusão: a disposição para a prática da atividade foi refletida nos comportamentos do S1. As limitações físicas impediram que o S2 obtivesse maior número de ocorrências de
comportamentos sociais esperados. As atividades dinâmicas favoreceram a ocorrência de comportamentos sociais
para o S3.
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Caracterização da marcha de uma
criança com síndrome de Apert.
Estudo de caso
Carvalho, R.P.; Buzato, E.;
Rocha, N.A.C.F.; Tudella, E.
Departamento de Fisioterapia, UFSCar
A Síndrome de Apert, também denominada
acrocefalossindactilia tipo I, é uma disostose craniofacial
de caráter hereditário autossômico dominante. Caracterizase por distúrbio severo de desenvolvimento na região
craniofacial, incluindo sinostose bilateral da sutura coronal,
associada a hipoplasia maxilar, exoftalmia, hipertelorismo e
sindactilia simétrica dos pés e mãos. O presente trabalho
teve por objetivo caracterizar os parâmetros cinemáticos da
marcha de uma criança com Síndrome de Apert. Após aprovação do estudo pelo comitê de ética, foi realizada uma única avaliação da marcha independente da criança, sem auxílio
de órteses, por uma distância de 1,50m. Foram fixados
marcadores retroflexivos nas articulações de quadril, joelho
e tornozelo, de ambos membros inferiores. Quatro câmeras
filmadoras foram utilizadas para captura das imagens sendo
a análise cinemática feita pelo sistema Dvideow e o cálculo
das variáveis cinemáticas pelo Matlab. Os parâmetros
cinemáticos analisados foram comprimento da passada e do
passo, cadência, velocidade, ângulo das articulações avaliadas em 2 ciclos da marcha. Os resultados mostraram alterações nos parâmetros comprimento da passada (direita de
0,352m e esquerda de 0,276m) e do passo (direita de 0,239m
e esquerda de 0,201m), cadência (35,643 passos/min) e velocidade (0,186m/seg), sendo esses menores em relação ao
citado na literatura para uma criança normal. Constatou-se
também aumento da eversão e ausência de flexão plantar na
fase de impulsão de ambos os tornozelos, aumento na rotação externa de quadril esquerdo e diminuição na flexão de
joelho esquerdo. Conclui-se que a análise cinemática permitiu caracterizar a marcha da criança com Síndrome de Apert,
verificando suas alterações, para possibilitar a elaboração
de estratégias de tratamento adequadas às disfunções específicas observadas.

Efeito da intervenção fisioterapêutica
nas habilidades funcionais de uma
criança com paralisica cebebral.
Estudo de caso
Carvalho, R.P.; Sganzella, D.;
Rocha, N.A.C.F.; Tudella, E.
Departamento de Fisioterapia, UFSCar
Paralisia Cerebral (PC) é a seqüela de lesão, de caráter nãoevolutivo, que ocorreu no encéfalo imaturo de crianças em
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desenvolvimento. O presente estudo propôs-se a verificar o
efeito da intervenção fisioterapêutica no desempenho das
habilidades funcionais de uma criança com PC. Este estudo
de desenho longitudinal contou com a participação de uma
criança de 4 anos e 5 meses de idade, classificada como
nível II segundo GMFCS. Após aprovação do estudo pelo
Comitê de Ética, foi realizada uma avaliação inicial, por meio
do teste Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI),
que fornece como resultado os escores normativo (compara
o desempenho com crianças de mesma faixa etária) e contínuo (estimativa em relação ao seu próprio desempenho).
Após identificação dos déficits funcionais da criança pelo
PEDI nas áreas de auto-cuidado e mobilidade, foi planejado
um protocolo de tratamento fisioterapêutico baseado no
conceito Bobath, com ênfase nas disfunções específicas
detectadas. As sessões de tratamento fisioterapêutico foram realizadas 3 vezes por semana, com duração de 50 minutos cada, durante 2 meses consecutivos, sendo duas realizadas no Setor de Fisioterapia em Neuropediatria da UFSCar
e uma na casa da criança. Após a intervenção, a criança foi
reavaliada pelo PEDI. Constatou-se um aumento de 10,6%
no escore normativo (de 15,6 para 26,2) e de 10,4% no escore
contínuo (de 57,4 para 67,8), na área de auto-cuidado. Quanto à mobilidade, o escore normativo manteve-se inferior a 10
e o escore contínuo aumentou 9% (de 53,9 para 62,9). Referente à ajuda do cuidador, o escore normativo aumentou
22,7% (de 13,7 para 36,4) e o escore contínuo 9,2% (de 17,2
para 26,4), no auto-cuidado. Na mobilidade, o escore
normativo aumentou 30,7% (de 37,8 para 68,5) e o escore
contínuo 20,8% (de 40,3 para 61,1). Dessa forma, pode-se
verificar que a intervenção fisioterapêutica promoveu o aumento no desempenho das habilidades funcionais pela criança PC, principalmente em relação ao seu próprio desempenho (escore contínuo), bem como à redução no auxílio do
cuidador à criança, principalmente em relação às crianças da
mesma faixa etária (escore normativo). Além disso, a PEDI
permitiu avaliar pontos específicos apontados pelo cuidador
para, assim, atingí-los de forma mais enfática.

em aulas de educação física nas escolas da rede pública de
Santa Maria/RS. A amostra foi constituída por seis escolas,
três da rede municipal e três da rede estadual. Como procedimentos utilizou-se: observação de aulas e entrevista com
o professor(a) de educação física. Ressaltam-se alguns dados parciais: em ambas as redes. No relacionamento professor/aluno/professor o ANEE buscava integrar-se com o professor e colegas e vice-versa; em relação ao comportamento
e atitudes de professor e colegas, na rede municipal não se
observou forma de discriminação; já na estadual, em séries
diferentes, observou-se especialmente nas séries iniciais que
há preconceito entre colegas e ANEE, como por exemplo, a
não aceitação de aproximação. Na rede municipal observouse que os colegas buscavam incluir o ANEE, e este buscava
integrar-se; já na rede estadual ocorreu de forma oposta principalmente nas séries iniciais, contrapondo nossas expectativas iniciais.Em relação às formas propiciadoras de inclusão utilizadas pelo professor/colegas, na rede municipal,
ambos buscavam incluir o ANEE em todas as atividades
realizadas. Na rede estadual (séries iniciais), as formas
propiciadoras de inclusão partiam somente do professor, e
em séries finais do ensino fundamental partiam de ambas as
partes. Destacam-se algumas considerações: há a relação
professor/ANEE/colegas que na maioria dos casos foi positiva, porém houve um caso de exclusão que partiu das séries
iniciais em relação ao ANEE, indo na direção oposta à nosso
idéia inicial, mostrando com essa atitude a importância de
um esclarecimento mais aprofundado sobre esses assuntos
desde pequenos. Percebeu-se então que o processo de inclusão ainda caminha a passos lentos e necessita de um
olhar crítico e construtivo de todos.

Inclusão escolar em aulas de
educação física: Um diagnóstico
preliminar na rede pública

Universidade Estadual da Paraíba

Castro, G.S. de; Palma, L.E; Andrades, A.P.O. de;
Freitas, F.C.; Berguemmayer, L.C.; Matthes, S.E.R
Universidade Federal de Santa Maria
As constantes transformações na educação levam educadores a repensar os campos de conhecimento, práticas e
experiências que facilitem uma compreensão mais reflexiva e
crítica da realidade. Nesse contexto, a educação física inclusiva passa a integrar o cotidiano escolar, no qual ANEEs tem
o direito de inserir-se no ensino regular. Com o presente
estudo, objetivou-se analisar a implementação da inclusão
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Acessibilidade aos ambientes de
esporte e lazer na cidade de
Campina Grande, PB
Castro, J. S. C; Chao, C. H. N.; Farias, A. L. P.;
Santos, C. M.; Almeida, W. M.

O presente estudo visa mapear através de fotografias os
principais ambientes públicos passíveis ao desenvolvimento de esporte e lazer na cidade de Campina Grande – PB. Tal
mapeamento demonstrará os principais acessos e as principais barreiras que a população com necessidades especiais
encontram nos diferentes ambientes estudados para o desenvolvimento de práticas corporais saudáveis. Demonstrará ainda como as políticas públicas orientadas ao esporte
e lazer para esta parcela da população são desenvolvidas e
aplicadas no município. Utilizamos como método para o desenvolvimento desse estudo a captação de imagens através
de fotografias, e a aplicação de entrevistas realizadas em
profundidade, na qual o entrevistado não é submetido a um
questionário com perguntas fechadas, tendo ele a possibilidade de discorrer acerca do assunto sob os aspectos mais
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relevantes segundo seu entendimento e sua compreensão.
Percebeu-se que a Cidade de Campina Grande possui diversos ambientes direcionados à práticas lúdico-desportivas, e
que tais ambientes estão bem distribuídos, dando acesso a
todas as camadas da população, inclusive por possuírem
poucas barreiras arquitetônicas, porém com ausência de sinalização sonora, o que dificulta (mas não exclui) o acesso a
cegos e deficientes visuais. Ao nos referirmos à políticas
públicas direcionadas à população com necessidades especiais constatamos a mera realização de eventos esporádicos, sem uma contínua e efetiva política direcionado a população selecionada para o estudo. Ao término constatamos o grande potencial que possui a cidade de Campina
Grande para o desenvolvimento de atividades lúdicodesportivas, inclusive para pessoas com necessidades especiais. São poucos os melhoramentos arquitetônicos a serem desenvolvidos, porém muitos de práticas públicas que
forneçam maior atenção, conhecimento e dedicação das entidades responsáveis pela melhoria da qualidade de vida em
sua população.

Julgamento perceptual de distância
em idosos ativos e sedentários
Cavicchia, M.C.; Cozzani, M.; Dascal, J.B.; Souza,
J.M.; Viveiros, F.F.; Mauerberg-deCastro, E.
LAP, Depto de Educação Física, IB, Unesp-IB
Este estudo teve como objetivo verificar o julgamento
perceptivo de distância em idosos ativos e sedentários a
partir da tarefa de estimação de magnitude. Para tanto, participaram deste estudo 10 idosos ativos (GA) com idade média de 66,7 ± 4,8 anos e 10 idosos sedentários (GS) com
idade média de 66,2 ± 5,2 anos. Os participantes receberam
sempre a mesma instrução que consistiu em pedir que olhassem para um alvo padrão de 1 metro e posteriormente, olhar
uma alea visual com diversos alvos e julgar verbalmente,
com base na distância padrão de 1 metro, a distância entre a
ponta de seus pés e o alvo teste. Os alvos foram fixados a 4
distâncias: 8, 13, 20 e 30 metros. Cada alvo foi posicionado
em uma alea distinta num campo aberto. Em cada uma das
aleas, dois julgamentos foram estimados. O primeiro julgamento foi realizado no ponto inicial de uma trajetória em
linha reta de 5 metros, e o segundo após o percurso do trajeto de 5 metros. A análise psicofísica sobre o julgamento
da distância incluiu o cálculo do expoente (n) (índice de
sensibilidade) e da constante escalar dos estímulos (i.e., distâncias dos alvos) no início e no final da trajetória. Foi
realizada ANOVA two-way (2 grupos x 2 tentativas) para
avaliar o grau de relação entre o estímulo e resposta foi. A
análise do expoente do início da trajetória foi muito parecida
entre as duas tentativas (1,04 e 0,99) para o GA. Esse
resultado revela uma tendência para a constância perceptiva
pelo GA, ou seja a razão de aumento das respostas é muito
semelhante com a razão de aumento dos estímulos reais. Por
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outro lado, o GS apresentou uma tendência a
superconstância (i.e., n > 1) na 2ª. tentativa (1,17) em relação
a 1ª tentativa (1,02). No final da trajetória houve a mesma
tendência do início, o GA apresentou valores médios de
expoente muito próximos (0,99 e 1,03) nas tentativas,
enquanto o GS uma tendência a superconstância (i.e., n > 1)
na 2ª. tentativa (1,22) em relação a 1ª (1,01). Não houve
diferença estatística entre os grupos. O desvio padrão foi
ligeiramente superior na 2ª tentativa para o GS em ambos
momentos da trajetória, início (0.33)e final (0,33).

Atividades aquáticas para
deficientes múltiplos
Cavion, M.H.; Almeida, T.M.; Zanandrea, M.F.;
Lucca, F.V.; Tremea, V.S.
FSG
A diversidade de atividades motoras oportunizadas aos deficientes múltiplos ainda está além das suas necessidades.
Por apresentarem uma capacidade funcional limitada e demonstrarem dificuldades em estabelecer relações
interpessoais, torna-se fundamental a intervenção através
de diferentes tipos de atendimentos em contextos variados.
O projeto “Atividades Aquáticas para deficientes múltiplos”
em parceria com a Escola Helen Keller, Pranadar e Faculdade
da Serra Gaúcha-FSG, através do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, vem ocorrendo desde
março de 2005 e tem como objetivo promover atividades
aquáticas para os sujeitos especiais.Participam 10 crianças
e adolescentes deficientes múltiplos, com idade entre 3 e 16
anos. O programa de atividades consiste na realização de
exercícios de alongamento e relaxamento do tônus muscular, caminhadas, exercícios de mergulho, habilidades relativas às atividades do meio líquido, estilos de natação, jogos
cooperativos e brincadeiras. Através das atividades aquáticas lúdicas desenvolvidas procura-se criar situações de
aprendizagem que venham a contribuir para o desenvolvimento dos sujeitos, explorando as suas potencialidades,
colaborando para o processo de formação da identidade
pessoal, além de oportunizar momentos de socialização e de
independização. A freqüência é de um encontro semanal,
com duração de 45 minutos. Durante o período de intervenção pode-se perceber que o interesse e disposição dos sujeitos pelas atividades, condizem com as manifestações das
forças ambientais que estão interferindo na participação e
no envolvimento durante os encontros e, conseqüentemente, na melhoria de suas condições de saúde, aperfeiçoamento das habilidades motoras aquáticas, relaxamento do tônus
muscular, aumento da autoconfiança, auto-estima e aquisição de hábitos de higiene e cuidados pessoais. As relações
interpessoais evidenciaram-se como positivas e importantes durante os encontros. Acredita-se que as oportunidades para a prática e a instrução em um ambiente que propicie
o aprendizado são importantes não só para o desenvolvi-
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mento motor das crianças, como também cognitivo, social,
emocional, sendo que o fator tempo é um importante coadjuvante para a interação e participação dos sujeitos.

Xadrez adaptado: Uma
experiência inclusiva
Christofoletti, D.F.A.; Moreira, J.C.C

As maiores dificuldades das pessoas
com deficiência no curso de
graduação em educação física
Cazes, A.L.A.
Universidade Federal do Rio de Janeiro
A vida de uma pessoa com deficiência (PD) não é nada fácil
em nosso país, se for um cadeirante aí mesmo é que as coisas se complicam. Sem falar na nossa sociedade que a todo
instante discrimina e por muitas vezes incapacita este segmento da população sem saber do que realmente ele é capaz
de fazer. Apesar dos estudos médicos e de alguns esclarecimentos, os mesmos enfrentam na atualidade a mesma situação de tempos atrás. Problemas com a acessibilidade
arquitetônica, comunicacional que só fazem dificultar ainda
mais o fato de ser deficiente no Brasil. Surgiu, então, o objetivo do estudo que foi investigar as maiores dificuldades
dos alunos com necessidades especiais no curso de graduação em Educação Física já que são poucos os que conseguem chegar ao ensino superior e menos ainda os que escolhem um curso de Educação Física. Dentro deste objetivo
também destacaria a preparação dos profissionais para lidar
com este público. Para a viabilização da pesquisa foi utilizado um questionário validado por três professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de uma revisão de
literatura que serviu como base do estudo resultando, assim, numa pesquisa teórico-empírica com um estudo de campo. Este questionário foi respondido por uma amostra que
continha duas PDs que cursaram Universidades da cidade
do Rio de Janeiro. Neste questionário haviam perguntas relacionadas à acessibilidade, inclusão, metodologia, discriminação e relação com os alunos e demais pessoas da instituição. Foi realizada uma análise comparativa dos dados onde
se pode constatar grandes problemas com relação à acessibilidade. Um outro destaque, que pôde ser feito a partir da
análise dos dados, foi com relação à metodologia dos professores frente aos alunos deficientes que, segundo os próprios alunos, era nenhuma para lidar com este público. Muitas das vezes este grupo é que se adaptava as aulas dos
professores e não o contrário. Temos que parar e refletir
seriamente sobre o problema dos alunos deficientes no Brasil. A Educação Inclusiva deve deixar o papel e passar a ser
uma realidade em todos os setores do ensino com o apoio
não só da sociedade, como também do Governo que deve
criar políticas para incentivar esta prática. A acessibilidade
deve deixar de ser um direito e passar a ser um dever da
sociedade. E a inclusão social deve ser feita desde pequeno,
pois só assim, o deficiente no Brasil consiguirá viver com
um pouco mais de independência e mostrar a esta sociedade
o quanto ele é capaz de fazer.
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A visão constitui a principal captação de estímulos, em sua
ausência, o movimento e as outras sensibilidades permitem
a inter-relação com o ambiente. Entretanto os ambientes
construídos são predominantemente direcionados para as
pessoas videntes. Pessoas com deficiência visual total ou
parcial, nata ou adquirida, num sentido de adaptação e sobrevivência, criam uma representação bastante peculiar, chamado mapa cognitivo, composto dos processos de aquisição, codificação, armazenamento, lembranças e decodificação
de informação de locais e fenômenos dentro de um espaço,
ou como uma representação mental do ambiente físico. O
objetivo desse estudo é investigar o relacionamento deste
mapa com o xadrez adaptado. O enxadrista necessita de algumas habilidades específicas como o raciocínio lógico;
estratégias; otimização do uso de memórias: visual, sonora,
cinestésica, táctil; concentração; organização espaço temporal; ritmo; domínio de lateralidades utilizadas no decorrer
da partida. Este estudo de natureza qualitativa, buscou retratar várias partidas de um torneio paulista/2005, relatando
a experiência de assistir os jogos entre um enxadrista com
deficiência visual e seus adversários videntes. Houveram
inquietações referentes aos procedimentos usados no xadrez adaptado. O jogador de xadrez conhece as coordenadas cartesianas do tabuleiro, dividido em letras e números,
possibilitando a anotação das partidas. No xadrez adaptado
tem-se que: a jogada é passada de forma oral ; as peças
brancas diferenciam-se das pretas devido a presença de pino
em seu topo; a distinção das casas brancas e pretas é feita
através de baixo e alto relevos e a única adaptação feita no
relógio, é a existência do fone de ouvido. As regras sofrem
algumas adequações, são utilizados dois tabuleiros; enquanto o toque na peça significa a efetivação da jogada, no jogo
adaptado, o enxadrista com deficiência visual realiza os lances após ter tocado no tabuleiro e “mentalizado” sua posição. Na ausência de árbitro de partida, a ética entre os jogadores é relevante na questão dos lances irregulares. Através desta prática é possível estimular a construção do mapa
cognitivo espacial, auxiliar novas relações espaço-temporal
e sociais.

Avaliação da força e agilidade em
jogadores de basquetebol em cadeiras
de rodas da IV Etapa da Liga Sul
Coelho, E. S.; Fenato, R. R.; Stabile, F. A.;
Silva, A. A. C; Gorla, J. I.
Universidade Paranaense, UNIPAR
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O esporte, enquanto fenômeno social, tem contribuído de
forma significativa na vida das pessoas portadoras de deficiência. Entretanto, precisamos aplicar novas tecnologias e
estratégias para um aumento significativo de performance
esportiva. O objetivo do presente estudo foi analisar as variáveis de força e agilidade de jogadores de basquetebol em
cadeiras de rodas na IV etapa da Liga Sul. Foram avaliados
38 sujeitos do sexo masculino, distribuídos por equipes, com
suas respectivas faixas etárias, da seguinte forma: Equipe
Raposas do Sul (8) 28,25 +7,36, equipe Pantanal sobre Rodas (9) 30,22 +5,19, equipe CEDE(12) 29,72 +7,66 e equipe
Unipar (9) 31,29 +4,95.Todos indivíduos foram submetidos a
medidas de força (através do teste de Dinamometria manual
- kg) e teste Agilidade (seg) adaptado para
cadeirantes.Utilizou-se da estatística descritiva bem como a
correlação de Pearson. A análise dos resultados deste estudo, resultante de tratamentos estatísticos previstos na
metodologia, permitiu verificar a validade do problema
apresentado.Verificou-se o desempenho dos sujeitos em cada
teste motor. A equipe Pantanal sobre rodas teve uma alta
correlação entre a força de mão direita com a agilidade. Provavelmente, essa correlação pode ser em função do tempo
de utilização e treinamento em cadeiras de rodas. Desta forma é possível não apenas a obtenção da medida destes
parâmetros, como também a possibilidade de estabelecermos valores referenciais para estas variáveis nessa população, assim como poderemos prescrever atividades físicas
que possibilitem melhores condições de saúde e também
treinamentos físicos adequados às modalidades por eles
praticadas.

Determinação do duplo-produto em
exercicios resistidos
Corá, E.C.; Esteves, A.
Escola Superior de Educação Fisica
O objetivo do presente estudo foi realizar um mapeamento
das respostas do duplo-produto nos diversos exercícios de
musculação, viabilizando o conhecimento da sobrecarga
cardíaca e os eventuais riscos do exercício resistido para
indivíduos que apresentem limitações quanto às respostas
cardiovasculares ao exercício. A amostra foi constituída por
10 voluntários do sexo masculino, praticantes de treinamento resistido, os quais foram submetidos a 2 séries de10RM
para: Costas - Puxador Horizontal Frente e Remeda Simultânea; Peito - Supino Reto e Peck-Deck; Ombro - Desenvolvimento Atrás e Elevação Lateral; Bíceps - Rosca direta e Rosca Alteres Simultânea; Tríceps – Pulley e Rosca Testa; Perna – Leg-Press e Agachamento. Após a determinação do
peso de 10RM para cada exercício, os voluntários realizaram
as sessões para cada grupo muscular individualmente,
totalizando 6 sessões de treino. Foram realizadas duas séries de cada exercício, com intervalo de descanso de 10 minutos, monitorando-se a freqüência cardíaca e a pressão arte-
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rial em repouso e no momento da fase excêntrica da décima
repetição. Cada repetição foi realizada numa velocidade de 4
segundos/ciclo, com 2 segundos na fase excêntrica e 2 segundos na fase concêntrica. Conforme os resultados obtidos por média de grupo, temos os seguintes duplo-produto
e analise do desvio padrão: Remada Simultânea é de
23.770,6(±2563,8858), o Puxador Frente 20.818,4(±2925,1380),
o Supino Reto 22.356,2(±3218,7131), o Peck-Deck
19.399,3(±2047,9009), a Abdução Ombros 21.290,1
(±2437,5059), o Desenvolvimento Ombros 18.698,7
(±2642,0133), a Rosca Direta 23.434,2(±3201,861), a Rosca
Simultânea 22.935,9(±3293,1181), o Tríceps Pulley
20.658,7(±3257,393), o Tríceps Testa 18.771,5(±2243,7259), o
Agachamento 20.968,5(±2647,2120) e o Leg-Press 20.679,9
(±1938,7225). Nossos resultados nos permitem concluir que
as repostas cardiovasculares agudas ao exercício resistido
são dependentes da massa muscular envolvida, do padrão
de movimento executado e da posição corporal adotada.

Composição corporal de alunos com
deficiência mental da educação
especial da prefeitura de São
Bernardo do Campo
Cruz, C.F.; Carvalho, L.M.; Domingues, M.V.; Poian,
R.T.; Lazarini, L.H.
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Composição corporal se refere à proporção entre os tecidos
de gordura e os tecidos isentos de gordura (músculos, ossos, pele, sangue e outros). Geralmente, a composição corporal é expressa em porcentagem de gordura corporal, que
serve de parâmetro para avaliar se a pessoa apresenta desnutrição aparente, sobrepeso ou obesidade. Muitos estudos sobre a composição corporal de pessoas com deficiência mental (DM) mostram um padrão de obesidade desta
população (Fox e Rotatori, 1982; Fox et al., 1983; Fox et al.,
1984; Jackson e Thorbeck, 1982; Joachim, 1977; Joachim e
Korboot, 1975; Pitetti, 1994; Rotatori et al., 1980). Porém,
DM fisicamente ativos têm menor porcentual de gordura
corporal que a população geral (Barros et al., 1999). Este
estudo avaliou a composição corporal de 72 alunos com
deficiência mental (40 do sexo feminino e 32 do sexo masculino, com idades entre 12 e 25 anos) da Escola Municipal de
Educação Básica Especial Professora Marly Buissa Chiedde,
da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo – SP. Foi
utilizado o método de dobras cutâneas (Guedes, 1994) e os
dados foram coletados com plicômetro de pinça longa
Cescorf. O grupo de alunas (n=40) apresentou 30,5 ± 9,2%
(média ± desvio padrão) de gordura corporal, resultado superior ao da população geral. Nenhuma aluna apresentou
baixo peso, 17,5% apresentaram peso dentro da faixa normal
da população, 40% apresentaram sobrepeso e 42,5% apresentaram obesidade. O grupo de alunos (n=32) apresentou
17,9 ± 12,8% de gordura corporal, um pouco acima do ideal
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para esta faixa etária. 18,8% dos alunos apresentaram baixo
peso, 31,3% apresentaram peso normal, 21,9% apresentaram
sobrepeso e 28,1% obesidade. Estes resultados indicam a
necessidade de medidas para diminuir e controlar a massa
corporal, como meio de minimizar perigos à saúde. Algumas
medidas têm sido tomadas: educação nutricional como conteúdo do ensino fundamental, orientação nutricional aos pais
e adequação do cardápio escolar. Porém, faz-se necessário o
aumento das atividades físicas, que, além de consumir energia durante o exercício, aumenta a massa muscular e, conseqüentemente, o metabolismo em repouso. Outro fato
preocupante, cujas causas devem ser investigadas, é o baixo peso de 18,8% dos meninos.

Incidência de desvios posturais em
alunos com deficiência mental da
educação especial da prefeitura de
São Bernardo do Campo
Cruz, C.F.; Cruz, L.A.F.; Hyodo, K.R.C.;
Sacchi, A.; Fernandes, F.M.
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Uma boa postura é o estado de equilíbrio de músculos, ossos e articulações, capaz de proteger o corpo humano contra os traumatismos a deformação gradativa, seja qual for a
posição (ereta, em decúbito, de cócoras, recurvada) assumida por essas estruturas em repouso ou durante o trabalho
corporal. A maioria das pessoas com deficiência, especialmente as com paralisia cerebral, deficiência mental, lesões
medulares e amputações desenvolvem problemas posturais
graves. Este estudo avaliou a postura ortostática de 63 alunos com deficiência mental da Escola Municipal de Educação Básica Especial Professora Marly Buissa Chiedde, da
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo – SP. Para
tanto, foi utilizado um tabuleiro de madeira (195 x 90 cm),
quadriculado (7,5 x 7,5 cm), com fio de prumo 60 cm à frente.
Cada aluno permaneceu em pé entre o tabuleiro e o fio de
prumo e foi avaliado em duas posições: vista posterior e
vista lateral. As regiões anatômicas foram pontuadas de 1 a
4, registrando-se o valor 1 para ausência de desvio postural,
2 para desvio duvidoso, 3 para desvio discreto e 4 para desvio acentuado. Os resultados encontrados para desvios discretos ou acentuados foram os seguintes: lordose: 54% dos
alunos, cifose: 17,5%, escoliose: 19%, escápula direita mais
baixa: 9,5%, escápula esquerda mais baixa: 6,3%, escápula
direita alada: 11,1%, escápula esquerda alada: 9,5%, quadril
direito mais baixo: 4,8%, quadril esquerdo mais baixo: 0,
genovalgo: 38,1%, genovaro: 1,6%, arco plantar direito reduzido: 52,4%, arco plantar esquerdo reduzido: 54%. Em relação aos sexos, as diferenças mais importantes foram: cifose
(8 homens e 3 mulheres), desvios de escápula (17 homens e
6 mulheres), genovalgo (6 homens e 18 mulheres). Este último dado (54,5% das mulheres com genovalgo) era esperado, devido à angulação da articulação do quadril típica das
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mulheres. Porém, não foi encontrado nenhum homem com
genovaro, o que seria típico deste sexo. Os dados obtidos
podem auxiliar os profissionais da escola a adequar as posições do aluno em sala de aula, melhorar sua auto-imagem,
controlar a obesidade (causa de alguns desvios posturais),
detectar casos degenerativos, orientar as famílias e oferecer
atividades físicas adaptadas que compensem os desvios
posturais.

Estudo comparativo da percepção da
imagem corporal em indivíduos do
sexo masculino com deficiência visual,
em função da prática de actividade
física e da idade
Cunha, M.S.A.; Carvalho, S.M.P.; Bastos, T.C.L.
Ao longo dos tempos, o Corpo tem sido olhado das mais
diversas formas. A sociedade actual procura no Corpo a sua
afirmação, o seu eu. O Homem tenta alcançar uma identidade, aceite pelos ideais sociais, através do seu corpo, sendo
este construído pelo olhar dos outros e só depois pelo seu
olhar. Mas como será construída a Imagem Corporal pelo
“olhar” de quem não possui o sentido da visão? O objectivo
deste trabalho foi investigar a Percepção da Imagem Corporal (PIC) em indivíduos com o diagnóstico de Deficiência
Visual (grande ambliope e cego), que se encontram integrados no Centro de Reabilitação da Areosa e no Boavista Futebol Clube. A amostra foi constituída por 16 indivíduos do
sexo masculino (grande ambliope e cego) dos quais 8 são
praticantes de actividade física e 8 não praticantes. Para a
Avaliação da Percepção da Imagem Corporal foi efectuado
um questionário da Percepção da Imagem Corporal criado
por Kreitler & Kreitler (1988), o “Body Size Estimation
Method” (BSEM). Desta forma foram efectuadas dez
mensurações antropométricas a cada indivíduo. O tratamento estatístico inclui procedimentos da estatística descritiva
e da estatística inferencial. A PIC é pior em indivíduos portadores de deficiência visual praticantes de actividade física
do que nos não praticantes de actividade física, apesar das
diferenças não serem significativas, situação que contraria
a nossa hipótese e para a qual não encontramos uma razão.
A PIC é pior em indivíduos adultos do que em adultos jovens portadores de deficiência visual praticantes de
actividade física, apesar das diferenças não serem significativas. A PIC é pior em indivíduos adultos do que em adultos
jovens portadores de deficiência visual não praticantes de
actividade física, no entanto as diferenças não são significativas. Constatamos que os resultados finais deste estudo
foram de encontro aos resultados de estudos anteriormente
realizados, no que diz respeito à sobrestimação do tamanho
das partes corporais ao longo da idade. O grupo dos adultos apresentou um índice de percepção corporal médio
sobrestimado, quer nos indivíduos praticantes e não praticantes de actividade física. Não constatamos uma diminui119
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ção das diferenças entre o valor percepcionado e o valor
real ao longo da idade.

Turismo adaptado: Acessibilidade nos
albergues da rede hostelling
international no Brasil
Custódio, V.S.; Hammerl, P.; Bittencourt, T. F.
Unesp, Rosana
Esta pesquisa trata sobre a questão dos direitos de acesso
ao lazer e ao turismo dos portadores de deficiência. Delimitando a área de estudo, tratou-se da questão da hotelaria,
mais especificamente dos albergues da rede Hostelling
International quanto às adaptações que facilitem a acessibilidade de deficientes. O objetivo é mostrar que existem falhas quanto à acessibilidade de deficientes ao turismo e
descumprimento da Lei nº 10.098/00 que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, bem como do Código Mundial de Ética do Turismo
que afirma que o turismo de deficientes deve ser encorajado
e facilitado. A metodologia consistiu em uma pesquisa documental através de websites e guias de albergues da rede
Hostelling International no Brasil, que é a maior rede de hospedagem do mundo e, tem por filosofia e objetivo o intercâmbio cultural, em diversos países e localidades. Essa instituição, é regida sob cinco premissas básicas: segurança,
higiene, conforto, hospitalidade e bom preço. Analisando a
filosofia da rede, seria ideal que ela promovesse o acesso a
todos, sem exceção. No entanto, essa pesquisa demonstrou
que em nosso país apenas dez, dentre os mais de 60 albergues, contam com algum tipo de adaptação aos portadores
de necessidades especiais. Essa situação se contrapõe ao
atual contexto descrito por SAETA & TEIXEIRA (2005), que
descreve o turismo para deficientes como uma área emergente devido ao aumento da renda e tempo livre dessa população. Nessa perspectiva, esse trabalho sugere que a rede
Hostelling International, agregue valor aos seus albergues
filiados exigindo a adaptação às necessidades e à realidade
dos portadores de necessidades especiais.

A importância do guia na performance
do deficiente visual B1
de Paula, M. L.; Rocha, L. O.; Rodrigues Jr., L.
A.S.; Fernandes, L. L.; Monte, A.
Universidade Federal de Santa Catarina
O atletismo, por conter movimentos naturais ao ser humano,
e muitas vezes necessitar de pequenas adaptações para a
sua prática, torna-se uma modalidade de grande procura
entre a comunidade das pessoas com deficiência. As pesso120

as com deficiência visual, devido às limitações sensoriais,
necessitam de algumas adaptações especiais, principalmente para adequar sua orientação e mobilidade. O objetivo do
presente estudo foi analisar o desempenho de um atleta com
múltiplas deficiências (física, auditiva e visual), durante uma
corrida de 30 (trinta) metros, em diferentes modos de condução: com estímulo sonoro (palmas), orientado por uma corda e com o guia vidente. Esta investigação caracterizou-se
como sendo um estudo de caso. Para a realização do teste
foi utilizado um aparelho com um sistema de cronometragem
automática com três barreiras de infravermelho, que ficava
com seus sensores na saída, aos 15 (quinze) metros (parcial
1) e na chegada (parcial 2), o qual marcou com precisão a
saída e a chegada de cada um dos modos do teste. Após a
verificação chegamos aos seguintes resultados: Na corrida
com estímulo sonoro foi percebida insegurança por parte do
atleta, dificuldade em manter-se em linha reta, baixa velocidade, postura não ideal. Em todas as baterias com este tipo
de condução, o atleta desviava o percurso para o lado direito. Este fato talvez seja explicado pela amputação de seu
antebraço direito, o que causa deslocamento do seu centro
de gravidade; Na corrida com corda percebemos uma diminuição na insegurança, perceptível aumento da velocidade,
maior direcionalidade e uma melhora na marcha; Na corrida
com o guia vidente notaram-se os melhores resultados tais
como: segurança por parte do atleta, velocidade alta e constante, melhora significativa em seus gestos técnicos e postura. Através destes resultados concluímos que a presença
de um guia vidente mostrou-se ser o meio mais eficiente na
adaptação deste indivíduo para a corrida, pois possibilitou
a utilização de dois dos sentidos remanescentes: o tato, pelo
contato indireto através da guia, e a audição, pela orientação do atleta através da fala do guia durante a corrida. Enquanto a corda e as palmas utilizam apenas um, o tato e
audição respectivamente.

Influência da eletroestimulação na
funcionalidade de membro de membro
superior na paralisia
cerebral hemiparética
Diz, M.C.; Diz, M.A.; Iwabe, I.; Deloroso, M.G
Ambulatório de Fisioterapia, UNIARARAS
Introdução: Com o intuito de melhorar o nível de reabilitação de pacientes com PC, principalmente nas formas clínicas onde predomina a espasticidade, tem sido utilizado recursos terapêuticos auxiliares, como a estimulação elétrica
funcional (EEF) que produz contrações musculares
provocadas a partir de pulsos de pequena duração, simulando a contração muscular fisiológica com finalidade funcional, objetivando o condicionamento muscular, redução da
espasticidade e auxílio na aprendizagem motora. Objetivo:
Verificar a influência da estimulação elétrica funcional no
tono, força muscular (FM), amplitude de movimento (ADM),
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sincinesia e funcionalidade da mão em indivíduos com paralisia cerebral hemiparética (PC-H). Métodos: Foram incluídos 8 pacientes, sendo 4 do sexo masculino e 4 do feminino,
com diagnóstico de PC-H apresentando padrão flexor de
punho e dedos predominantemente em membro superior (MS)
e nível de compreensão preservada. Realizou-se a análise da
ADM- Goniometria, tono muscular- escala modificada de
Ashworth, FM dos músculos oponente do polegar,
extensores e flexores de punho e dedos- testes de força
muscular de Kendal, habilidades manuais- Teste TIME e
sincinesia- Miyazaki et al. A EEF foi aplicada no MS
hemiparético por 30 min., 2 vezes por semana, no período de
5 meses, utilizando o aparelho Neurodyn II (Ibramed), na
freqüência de 90 Hz, largura de pulso 60 ms, tempo On de
15s e Off de 20s. Ao final do tratamento ossujeitos foram
reavaliados. Realizou-se a comparação quantitativa das variáveis ADM, tono, FM, sincinesia e habilidades manuais,
antes e após o tratamento, através da análise de gráficos,
além da observação visual das mesmas em registro fotográfico e em vídeo. Resultados: No final do tratamento com
EEF, observou-se aumento da ADM e FM dos músculos
flexores e extensores de punho e dedos, modulação do tono
dos músculos analisados em 75% dos sujeitos, diminuição
das sincinesias e melhora das habilidades funcionais. Conclusão: A EEF apresentou resultados favoráveis e pode ser
indicada para a prática terapêutica, porém ressaltamos que
não deve ser uma técnica única de tratamento e sim um complemento de outras técnicas de tratamento.

avaliadores posicionaram-se ao lado do ergômetro portando cintas de proteção mantidas sob os braços do participante. Uma alça elástica também foi utilizada para fornecer
ao atleta informação tátil acerca do limite posterior da esteira. O participante apresentou massa corporal 44,7Kg, estatura 162cm e 6,6% de gordura corporal. O teste progressivo
foi realizado até o 5° estágio (15km/h), com duração total de
9 minutos. O limiar anaeróbio ocorreu em velocidade de
14,8km/h, porém a curva ventilatória não apresentou comportamento esperado. A alteração dos padrões ventilatórios
pode ser creditada ao reduzido processo de adaptação do
atleta à máscara de captação de ar e à esteira rolante. A
partir dos resultados é possível concluir que há possibilidade
de aplicação de teste em esteira rolante para avaliação do
limiar ventilatório de atletas com deficiência visual.
Entretanto, cabe ressaltar a importância de um padronizado
processo de adaptação dos atletas ao procedimento, para
que respostas fisiológicas inesperadas sejam evitadas. Dessa
forma, esse estudo preliminar foi importante para direcionar
nossas pesquisas futuras à avaliação física de deficientes
visuais, acompanhando as respostas positivas desses atletas
frente a um processo de adaptação padronizado. Apoio
Financeiro: FAPESP.

Determinação do limiar ventilatório
de atleta deficiente visual em esteira
rolante: Estudo preliminar

Duarte, E. 1; Gomes, C. 1; Souza, V.1; Zuben, A. 2

Dorigan, D.F.; Celestino, J.Q.; Piscitelli, G.F.M.;
Batista, J.C.F.; Manchado, F.B.
Laboratório de Avaliação Física, UNESP
Muitos portadores de necessidades especiais, dentre eles
deficientes visuais, vêm atingindo excelentes resultados no
esporte de alto rendimento. Nesse sentido, avaliações que
forneçam subsídios para o treinamento desportivo desses
atletas apresentam grande importância. O objetivo do estudo foi verificar a possibilidade de avaliação da condição
aeróbia de um atleta deficiente visual utilizando a corrida em
esteira rolante. O atleta de 21 anos, competidor nas provas
de 800m e 1500m na categoria B1 (deficiente visual total), foi
inicialmente submetido à mensuração da massa corporal,
estatura e dobras cutâneas triciptal, abdominal e supra-ilíaca.
Posteriormente, realizou um teste progressivo de corrida em
esteira rolante (TK30 Cefise), com velocidade inicial de 12Km/
h e aumento de 1Km/h a cada 2 minutos de esforço. Durante
o teste, houve mensuração da FC e ventilação a cada 10
segundos (ventilômetro VLA SG6 Cefise) para determinação
do limiar anaeróbio. Para manutenção da segurança, dois
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Disfunção neuromotora: Uma
concepção ecológica do brincar na
relação materno-infantil
Depto de Educação Física, Unicamp1; Hospital das
Clínicas, Unicamp2
O amor – escreve Maturana(2002) – é a emoção que funda a
origem do humano.A participação básica do amor na evolução da humanidade ainda se conserva no desenvolvimento
infantil, na necessidade da criança de viver em amor para
cumprir seu desenvolvimento fisiológico e social normal.Para
que isso aconteça, é preciso respeitar a biologia da relação
materno-infantil.As consciências individual e social da criança surgem nas interações corporais com as mães, numa
dinâmica de aceitação mútua na intimidade do brincar.A criança com disfunção neuromotora e sua mãe também necessitam do encontro no brincar, mas a presença de tônus
postural anormal ou desordens do movimento voluntário
podem dificultar o diálogo tônico-afetivo e criar barreiras
para o aprendizado conjunto.Compreendemos assim como é
importante proporcionar à díade mãe-criança com disfunção
neuromotora um ambiente físico e social acolhedor, que permita e estimule uma interação na biologia do brincar.Nosso
ambiente de atividades foi implantado na “sala de espera”
da fisioterapia neurológica infantil do Hospital das Clínicas
da UNICAMP. O principal objetivo é proporcionar um ambiente físico e social com potencial desenvolvimental positivo, dentro de uma concepção de desenvolvimento-no-contexto, envolvendo mães e crianças com disfunção
121
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neuromotora em atividades que favoreçam a relação materno-infantil de total aceitação. As brincadeiras são
oportunizadas durante a permanência no hospital à espera
de atendimento fisioterápico.Observamos que a criação de
um ambiente acolhedor proporcionou inicialmente uma diminuição de reações negativas e uma crescente participação da díade nas atividades propostas.O envolvimento da
mãe aumentou consideravelmente a motivação das crianças, o que pode ser avaliado pelo relato espontâneo, por
parte das mães, da satisfação demonstrada por seus filhos
ao irem para o hospital, na expectativa de brincar com elas.De
acordo com Bronfenbrenner(2002), para demonstrar que o
desenvolvimento ocorreu, é necessário que uma mudança
de comportamento seja transferida para outros ambientes.
Acreditamos que o desejo espontâneo de ir ao hospital para
participar das atividades pode ser considerado uma validação desta hipótese.

O papel de um programa de atividade
física na vivência de lazer de
adolescentes surdos
Duarte, M. S.; Fumes, N. L. F.
Universidade Federal de Alagoas
A Educação Física nos últimos anos vem conquistando seu
espaço na sociedade através da atividade física regular e do
lazer por meio de atividades desenvolvidas de forma consciente e baseadas na necessidade de cada aluno. Nesse quadro, podem-se incluir as pessoas com deficiência que, muitas vezes, não têm acesso a este tipo de atividade, pois a
sociedade nem sempre está adaptada a esses grupos de pessoas. O presente estudo teve o objetivo analisar as vivências
de lazer de adolescentes surdos, participantes de um programa de atividade física na cidade de Maceió, bem como
identificar em que esse programa interferia nessas vivências.
Tratou-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, onde o
recolhimento dos dados se deu através da observação participante, com anotações feitas em diário de campo, seguidas por entrevistas semi-estruturadas e conversacionais
informais com adolescentes surdos e alguns de seus familiares, em momentos pré e pós-atividade. Também foram feitas análises de documentos e textos. Analisando os dados
recolhidos percebeu-se que os adolescentes surdos tinham
como principais atividades desenvolvidas no tempo livre:
os jogos eletrônicos, a prática esportiva, estudar, assistir
TV, dormir e conversar com amigos; os locais mais freqüentados por eles em seu tempo livre eram: as suas residências,
os clubes, as praias, o shopping, as residências de amigos e
os programas sociais; já as pessoas com quem eles compartilhavam o seu tempo livre eram: os familiares, os amigos e
o(a) namorado(a). Constatou-se também que o programa de
atividade física em questão contribuiu de forma efetiva no
modo que os adolescentes surdos vivenciavam o lazer, pois
122

aumentou os seus ciclos de amizades, como ainda as oportunidades de saírem juntos para passear e as suas possibilidades em participar de festas.

Determinação de presão arterial e
frequência cardiaca em
exercicios resistidos
Esteves, A.; Cora, E.C.
Escola Superior de Educação Fisica
O objetivo do presente estudo foi realizar um mapeamento
das respostas da pressão arterial e freqüência cardíaca nos
diversos exercícios de musculação, viabilizando o conhecimento da sobrecarga cardíaca e os eventuais riscos do exercício resistidos para indivíduos que apresentem limitações
quanto às respostas cardiovasculares ao exercício. A amostra foi constituída por 10 voluntários do sexo masculino praticante de treinamento resistido, os quais foram submetidos
a 2 séries de10RM para: Costas - Puxador Horizontal Frente
e Remeda Simultânea; Peito - Supino Reto e Peck-Deck;
Ombro - Desenvolvimento Atrás e Elevação Lateral; Bíceps
- Rosca direta e Rosca Alteres Simultânea; Tríceps – Pulley
e Rosca Testa; Perna – Leg-Press e Agachamento. Após a
determinação do peso de 10RM para cada exercício, os voluntários realizaram as sessões para cada grupo muscular
individualmente, totalizando 6 sessões de treino. Foram realizadas duas séries de cada exercício com intervalo de descanso de 10 minutos, monitorando-se a freqüência cardíaca
e a pressão arterial em repouso e no momento da fase excêntrica da décima repetição. Cada repetição foi realizada numa
velocidade de 4 segundos/ciclo, com 2 segundos na fase
excêntrica e 2 segundos na fase concêntrica. Os resultados
obtidos pela média do grupo indicam os exercícios que mais
elevarão a PAS, PAD, e FC e considerando seus respectivos
desvio padrão: para PAS a Rosca Simultânea (150,3mm/
Hg,±8,2198) e a Rosca Direta (150,2mm/Hg,±12,6033), para
PAD a Rosca Simultânea (80,8mm/Hg,±4,4422), Tríceps
Pulley (79,6mm/Hg,±3,8643) e a Abdução de Ombro(79,6mm/
Hg,±5,6213) e para FC a Remada Simultânea (161,8
bpm,±14,5592) e a Rosca Direta (155,5 bpm,±11,0816). Nossos resultados nos permitem concluir que as repostas
cronotrópicas e pressóricas agudas ao exercício resistido
são dependentes da massa muscular envolvida, do padrão
de movimento executado e da posição corporal adotada.
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Imagem corporal de pessoas com
comprometimentos visuais:
Implicações pedagógicas
Fachin, N.G.; Nakahara, N.T.; Rodrigues, G.M.
Universidade Presbiteriana Mackenzie
A imagem corporal é a forma pela qual nós observamos o
nosso corpo e o representamos para nós mesmos, ou seja, a
imagem ou a representação mental é uma experiência subjetiva de como nós vemos o mundo, os objetos, as situações,
as pessoas e, portanto, se dá de forma mental e se apresenta
através de processos psíquicos conscientes e inconscientes. Com isso, sabe-se que o conhecimento do corpo se dá
em suas partes, na relação que fazemos delas com as nossas
percepções que se tornam base para as ações. Assim, a experiência da construção da imagem do próprio corpo como
unidade, não se dá de forma estanque, pois os membros não
são vistos como soma de partes, mas são formas integradas
e carregam aspectos sociais, psíquicos e fisiológicos. Com
essas considerações, essa pesquisa teve como objetivo analisar a imagem corporal de pessoas com deficiências visuais
e monitores que participam do Projeto de Extensão em Educação Física Adaptada da FEF - Mackenzie. A metodologia
desse estudo caracterizou-se como exploratória na qual utilizamos os pressupostos do teste da figura humana para
formulação da coleta de dados. Propusemos aos sujeitos, 7
monitores e 14 pessoas com comprometimentos visuais, que
elaborassem um corpo com massa e posteriormente com barbante e cola ou lápis, projetados sobre papel. Verificamos
que os monitores apresentaram uma maior uniformidade na
representação do corpo e detalhamento da unificação dos
membros, com descrição das roupas e expressões. Os alunos com deficiências visuais apresentaram desarticulação
nas áreas corporais e falta e fragmentação de membros com
rara representação de vestimentas. Observamos que as questões que representam personificação e relação social evidenciam-se nas projeções dos sujeitos videntes. Já nas projeções dos deficientes visuais há uma grande relevância nos
aspectos intrínsecos e psíquicos na percepção de seus corpos, grande apreço por algumas partes do corpo e os olhos,
que ganham destaque ou são a única forma representada.
Assim, verificamos que se deve atentar para emergência de
um trabalho que enfatize a percepção corporal para uma
ampliação da unificação do corpo no espaço, a fim de favorecer a percepção das orientações durante o processo de
ensino aprendizagem no projeto.

Análise espirometrica em atletas de
basquetebol em cadeiras de rodas
Fenato, R.R.; Silva, A.A.C.; Coelho, E.S; Gorla, J.I.
Educação Física, Universidade Paranaense
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O teste ergoespirométrico é um exame de grande aplicação,
tanto para atletas como também para praticantes de atividade física não competitiva. Este teste possibilita determinar
variáveis respiratórias, metabólicas e cardiovasculares pela
medida das trocas gasosas pulmonares durante o exercício
e a expressão dos índices de avaliação funcional. Esse teste
ergoespirométrico traz na realidade, informações a respeito
da integridade de todos os sistemas envolvidos com o transporte de gases, não envolvendo assim, somente os ajustes
cardiovasculares e respiratórios. O objetivo deste estudo
foi avaliar a função respiratória de portadores de deficiência
física praticantes de basquetebol em cadeira de rodas. Este
estudo caracterizou-se como sendo de caráter descritivo,
envolvendo variáveis que procuraram identificar a função
respiratória em portadores de deficiência física praticantes
da modalidade de basquetebol em cadeira de rodas. Foram
estudados 12 sujeitos, praticantes de basquetebol em cadeiras de rodas, com idade média de 31,08 +7,75 anos que
realizaram uma avaliação da função pulmonar através da
espirometria, analisando as curvas de capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), classificados por lesão medular, poliomielite,
amputação de membro inferior, doenças degenerativas e
meningomieloceli. O espirômetro utilizado foi um modelo
Pony Espirometer Graphic. Dos avaliados, cinco(5) indivíduos obtiveram valores espirométricos normais (média de
96,0% da CVF predita) enquanto que cinco(5) apresentaram
um distúrbio restritivo leve (média de76,8% da CVF predita),
um(1) sujeito apresentou distúrbio restritivo moderado (
64,0% da CVF predita) e um(1) sujeito apresentou restrição
severa( 54,0% da CVF predita). Observamos que a maioria
dos indivíduos apresentou valores normais e restrições leves para a CVF. Esses valores, provavelmente, apresentaram bons em função do treinamento desenvolvido pela equipe.

Estratificação de risco e avaliação de
saúde: Uma necessidade para grupos
com pessoas especiais
Ferreira, P.L.; Coelho, V.A.C.; De Marco, M.;
Tolocka, R.E.; Barion, R.; César, M.C.
Universidade Metodista de Piracicaba
Serviços de extensão à comunidade tem recebido pessoas
em diferentes condições para participarem de seus programas, e estas muitas vezes, não chegam com condições clínicas adequadas. Por isto, este estudo teve como objetivo
realizar uma triagem das condições clínicas e estratificar os
riscos de saúde, tanto para encaminhamentos preventivos,
quanto para adequação dos programa a serem executados.
Metodologia: Trata-se de um estudo com 12 mulheres entre
29 e 55 anos, realizado no Centro de Qualidade de Vida CQV/
UNIMEP. Foram coletados dados de saúde, através de fichas, avaliação antropométrica de peso e estatura para veri123
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ficação do Índice de Massa Corporal (IMC) e avaliação do
percentual de gordura por dobras cutâneas. Resultados:
Foram observadas queixas de dores articulares, dispnéia e
dor torácica; como antecedentes pessoais foram mencionados hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia, diabetes,
depressão, asma, rinite alérgica e fraturas; cinco pessoas
mencionaram alergia à alimentos e medicamentos; sete estavam em tratamento médico e oito faziam uso de medicamentos. Em relação ao IMC, quatro participantes foram classificadas como eutróficas, duas com sobrepeso, quatro com
obesidade grau 1, uma com obesidade grau 2 e uma com
obesidade grau 3 .Após essa triagem, cinco pessoas foram
encaminhadas para avaliação clínica, sendo que uma foi
suspensa das atividades por apresentar isquemia do
miocárdio e as outras duas foram classificadas como “risco
aumentado”, sendo encaminhadas para um programa de orientação à obesidade. Percebe-se assim, que tal avaliação foi
importante para detectar riscos de saúde, esclarecer a população, fazer encaminhamentos necessários e re-orientar o
programa, considerando que no grupo formado a maioria
dos participantes apresentam IMC acima do esperado, o que
indicada adaptações de atividades. Sugere-se que programas de atividades motoras, contribuam para a saúde
populacional, fazendo avaliações iniciais e encaminhamentos necessários.

A inclusão leva a exclusão
Ferrer, S.R.; Nabeiro, M.
Unesp, Bauru
A inclusão social e principalmente a educacional, de indivíduos portadores de necessidades especiais, é um dos assuntos mais atuais e discutidos entre educadores. Atrelando-se a importância do tema, o presente trabalho teve por
determinante analisar a relação entre o contexto inclusivo
teórico e as práticas inclusivas, visando o combate a exclusão direcionada aos portadores de necessidades especiais,
como de fato vem ocorrendo, com enfoque a área educacional. Sendo assim, o objetivo específico desse trabalho foi
verificar e analisar qual a opinião dos Professores de Educação Física quanto à inclusão de alunos com necessidades
especiais em suas aulas. Portanto, foi elaborado um questionário para averiguar as opiniões a respeito da inclusão
educacional e as reais condições para que esta ocorra, o
mesmo foi encaminhado às escolas e aplicado a 13 professores de Educação Física, atuantes na cidade de Pederneiras. O contexto teórico constituiu-se da revisão de literatura
de diversas obras, de vários autores que referenciam o tema.
Após a coleta de dados referente à pesquisa os resultados
obtidos foram analisados e discutidos, onde foi constatado
que entre as varias dificuldades apontadas pelos professores a respeito da inclusão educacional, as de maior freqüência são, a falta de materiais didáticos, a precariedade da for-
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mação profissional e o grande número de alunos na sala de
aula. Concluindo constatamos que o contexto teórico encontrado na literatura não está presente na realidade
pesquisada, existindo assim, uma realidade mais voltada para
a exclusão do que para a inclusão.

Adequações necessárias em sessões
de basquetebol adaptado
Fischer, A.L.; Zuchetto, A.T.
Universidade Federal de Santa Catarina
O objetivo deste estudo foi analisar duas aulas de basquetebol adaptado para portadores de necessidades especiais
e identificar as adequações ocorridas. Participaram destas
aulas 6 sujeitos e 5 deles fizeram parte da amostra, sendo:
P1- 19 anos, portador de Deficiência Mental (DM) e Síndrome
de Down (SD), P2- 29 anos, portador de Paralisia Cerebral
Atetósica com quadriparesia, P3- 20 anos, portador de DM e
Distúrbio de Comportamento, P4- 17 anos, portador de
Síndrome de Asperger e P5- 20 anos, portador de SD. Para a
coleta e análise dos dados foram utilizadas filmagens e registros cursivos. A 1ª aula durou 98 minutos, a 2ª 108 minutos e ambas constaram de 8 atividades que desenvolveram
educativos do basquetebol, além de jogos adaptados e volta a calma. Resultados: P1 necessitou de estímulos em todas
as atividades e só participou de algumas delas quando conduzido, necessitando informações e demonstrações adicionais devido a dificuldades de compreensão. P2 necessitou
que alguém conduzisse sua cadeira e lhe entregasse bolas,
além disso, adequou movimentos em uma atividade onde ao
invés de girar como os outros colegas apenas quicava a
bola no chão para facilitar a realização da tarefa. P3 necessitou apenas de algumas informações como qual tipo de passe deveria realizar, demonstrações de como fazer o giro, etc.,
realizando de forma autônoma a maior parte do tempo. P4
realizou quase todas as tarefas sem dificuldades e por conta
própria, necessitando apenas estímulos para arremessar nos
arcos e demonstrações para realizar o giro em torno de si. P5
necessitou apenas de incentivos (ele compreendia e realizava por conta própria), estímulos para arremessar, realizar o
zig-zag e demonstrações de como realizar o giro. Foram poucas as adequações necessárias, relacionando-se a: informações adicionais e demonstrações, mais tempo para realizar
as tarefas e auxílio devido a dificuldades motoras. Quanto à
adequação de materiais percebeu-se que o uso de balões e
bolas de diferentes tamanhos facilitou a execução dos
educativos e possibilitou aumentar de forma gradativa a
complexidade a tarefa.
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O processo inclusivo e a educação
física na rede regular de ensino do
município de São João da Boa Vista,
SP: Um estudo de caso
Florence, R.B.P; Silva, R.de F.da; Toledo, E.C. de;
Seabra Junior, L.; Araújo, P.F. de; Giacomini, M.C.C.
FEF, UNICAMP
A educação inclusiva é um tema que vem despertando reflexões e polêmicas no campo educacional. Trata-se de abraçar
a diversidade, pois nesta nova proposta os olhares não são
dirigidos às deficiências, mas sim ao aluno, como ser único.
O presente trabalho trata-se de um estudo acerca dos caminhos enfrentados pelo atual processo inclusivo e sua
efetivação, mediante os alunos com necessidades educacionais especiais presentes nas instituições escolares da rede
municipal e estadual de ensino do município de São João da
Boa Vista-SP.Como recurso metodológico para este
estudo,para contemplar a prática da educação física face à
inclusão escolar, foi realizada uma pesquisa qualitativa do
tipo estudo de caso, com a realização de entrevistas semiestruturadas com os professores de educaçãofísica que atuam junto a estes alunos especiais na rede regular.Como amostra para a coleta de dados, delimitou-se o Ciclo I da etapa do
ensino fundamental de escolas do município que incorporaram a inclusão em seu atendimento com de alunos com necessidades educacionais especiais.Concluímos que não conseguiremos abrir as escolas às diferenças e à qualidade da
educação, onde todos devem ser bem-vindos, se não estivermos dispostos a repensar valores e costumes, procurando por uma sociedade mais justa e igualitária. A educação
inclusiva não é somente uma nova proposta de lei, mas
impolica na mudança de atitudes: de pais, professores, alunos, dirigentes e comunidade. Não é nossa pretensão fechar este assunto com este estudo, mas sim alertar os segmentos políticos,educacionais e de formação de
professores,para as ações que devam permear estes diferentes segmentos em função de um abraço à diversidade.
Palavras-chave: 1 Inclusão. 2 Educação Física. Este artigo é
parte da dissertação de Mestrado – A Educação Física na
Rede Pública do Município de São João da Boa Vista-SP: do
direito ao alcance - do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação Física- UNICAMP.

Este estudo tem como objetivo analisar o comportamento
social de portadores de necessidades especiais em duas
aulas de iniciação ao Basquete, em contexto de atividade
motora adaptada. Foram observados cinco alunos, sendo
uma com distúrbio de comportamento (P1), um com síndrome
de Asperger (P2), dois com Síndrome de Down (P3 e P4) e
um com paralisia cerebral do tipo atetósica sem deficiência
mental (P5). Para a coleta de dados utilizou-se o registro
cursivo da filmagem da aula. Para a análise dos dados adequaram-se os comportamentos observados no registro cursivo ao Sistema de Categorias de Comportamentos Sociais,
este que aborda comportamentos relacionados aos adultos
e aos colegas e subdividem-se em comportamentos na direção e contrários aos objetivos propostos. Na análise do registro cursivo foi possível observar que houve maior freqüência de comportamentos positivos e estes foram mais
consistentes no decorrer da segunda aula analisada. A categoria atender às solicitações do adulto foi a que teve o
maior número de ocorrências por parte de todos os participantes observados, ocorrendo em maior número na segunda
aula observada. Destaca-se o número de ocorrências das
categorias conversar com adulto e conversar com colegas,
onde foi obtido um grande número de ocorrências pelo P1,
P2 e P5, havendo uma diferença discrepante em relação aos
alunos com síndrome de Down nas duas aulas, que evidencia a maior dificuldade de linguagem dos portadores desta
síndrome. Estas aulas proporcionaram a todos os participantes analisados compartilharem materiais, respeitarem regras e brincarem. P1 destacou-se na primeira aula no comportamento de colaborar e na segunda no solicitar. P2 se
sobressaiu nos comportamentos de colaborar e ajudar colegas na primeira aula e mostrar assertividade na segunda. O
número de ocorrências da categoria solicitar e a consistência do comportamento de respeitar regras foi relevante para
P5. Dos comportamentos opostos aos objetivos apenas o
recusar proposta manifestou-se por todos os participantes.
A categoria perturbar foi a que teve o maior número de ocorrência para P1. Para o P2, P3, P4 e P5 foi recusar. Como na
segunda aula foi observado maior número de ocorrências de
comportamentos positivos, pode-se perceber que os alunos
puderam comportar-se melhor socialmente por estarem mais
familiarizados com as atividades. Apesar da observação de
comportamentos negativos, os positivos sobressaíram-se
aos mesmos, verificando que a aula de iniciação ao basquete, além de proporcionar vivências diferentes das habituais,
pôde contribuir para a ocorrência de comportamentos sociais positivos.

Iniciação ao basquete e os
comportamentos sociais de
portadores de necessidades especiais

Educação e reeducação motora
aquática para pessoas com deficiência

França, C. de; Carvalho, P. G.;
Zuchetto, A. T.; Nasser, J. P.

Franken, M.; Rigon, C.P.; Buske, D.; Freitas, F.C.;
Borges, F.P.; Palma, L.E.

AMA, CDS, UFSC

Centro de Educação Física,UFSM
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Objetivando desenvolver atividades aquáticas que visem
promover a educação e reeducação motora de alunos com
deficiência física e múltipla, assim como, propiciar a melhoria
das funções cardio-respiratórias, promover a interação social, proporcionar o desenvolvimento da auto-estima e
autoconfiança dos alunos, foi que este projeto foi elaborado. O mesmo é desenvolvido com alunos entre 12 e 48 anos,
nas quintas-feiras, no horário das 16:30h às 17:30h, no Complexo de Piscinas Térmicas do CEFD/UFSM/RS. Inicialmente foi realizado um trabalho de adaptação ao meio líquido
com os participantes, objetivando conhecer as suas
vivências. Posteriormente, foram desenvolvidas atividades
visando conhecer suas especificidades, necessidades individuais e independência no meio líquido, para posteriormente embasar a construção do planejamento das atividades/
aulas. A metodologia de trabalho utilizada é de dois professores/monitores para cada aluno em função das necessidades individuais apresentadas pelos mesmos. Como avaliação, elabora-se um Parecer Descritivo sobre a aula e o desenvolvimento do aluno que é anexado a sua ficha para o
direcionamento e acompanhamento das próximas aulas. Contudo, e tendo em vista que o projeto foi iniciado neste ano e
tendo sua conclusão prevista para o mês de dezembro, destacam-se alguns resultados já observados, como: melhorias
nas funções cardio-respiratórias, interação social de aluno/
aluno e aluno/professor e o destaque para o aumento da
auto-estima autoconfiança refletindo sua qualidade de vida.

Discursos da mídia & campeonatos de
dança esportiva em cadeira de rodas

trar que a dança é uma atividade nova que possibilita uma
interação do deficiente na sociedade. Observa-se a intenção de destacar que o fato de dançar é uma maneira de superar limites não só fisiológicos, mas sociais, sendo de certa
forma uma novidade também para o mundo televisivo. Notase que as entrevistas enfocam a imagem de usuários de cadeira de rodas, explorando as emoções que podem ser captadas através de imagens e falas, que são montadas de forma a dar a conotação de que assistir àqueles movimentos e
imagens é muito emocionante, dando a entender que quem
assiste também sente uma emoção, por sua vez essa emoção
seria demonstrada nas imagens de forma a comover os
telespectadores de que este é um fato novo e surpreendente. Esta surpresa esta relacionada ao preconceito existente
na sociedade, que está presente também na maneira como as
reportagens são montadas, apresentando espanto com as
possibilidades motoras mostradas pelos dançarinos. Em
contraste com o espanto do repórter, os dançarinos mostram que a deficiência não é o limite das pessoas e que há
muita coisa para se fazer fora de casa. Conclui-se que a dança esportiva em cadeira de rodas mostra-se através da mídia
como um contexto novo e de surpresa, pois a mesma ainda
sofre os “preconceitos” existentes na sociedade, porém pode
ser parceira na luta pela mudança sobre o olhar dado às
pessoas com deficiência e em particular ao significado de
uma cadeira de rodas, passando da imobilidade à possibilidade de expressão artística e participação ativa na sociedade.

Idoso asmático e atividade física:
Relato de caso

Freitas, M.C.R.; Tolocka, R.E.
Freitas, S.L.; Magalhães, R.X.; Villa, F.; Teixeira, L.

NUPEM, UNIMEP, Piracicaba
A Dança Esportiva em Cadeira de Rodas é uma modalidade
que foi estabelecida a partir de 1989, pela Organização Esportiva Internacional para Deficientes (ISOD). O primeiro
campeonato brasileiro ocorreu em Campinas, em 2002. Através da dança, buscam-se mudanças sociais, apresentando o
corpo deficiente, bem como mostrando suas capacidades e
seus sentimentos perante uma sociedade que os olha com
um sentimento de pena, diferenciando-os devido aos padrões sociais e estéticos. Desde o primeiro campeonato brasileiro, este esporte contou com a presença da mídia, sendo
necessário analisar qual o discurso que tem sido veiculado,
uma vez que a mídia é importante canal para formação de
opiniões. Foi utilizada a técnica de análise do discurso, proposta por Orlandi (1999), verificando-se os discursos na
mídia televisiva e de imprensa, veiculados durante os três
campeonatos brasileiros e o campeonato paulista, de forma
a analisar não o ideológico explícito no texto, mas a maneira
como o dito se significa, e a historicidade deste significar.
Resultados: no discurso da mídia sobre a DECR, encontramse informações sobre este esporte, narrativas sobre como
as deficiências foram adquiridas e uma preocupação de mos-
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Escola de Educação Física e Esportes, USP
Introdução: Biologicamente, o envelhecimento é entendido
como um processo múltiplo e complexo de mudanças ao longo do curso da vida, com incrementos, reduções e reorganizações de caráter estrutural e funcional. Já com relação à
função pulmonar, há diminuição de 40-50% da capacidade
vital e aumento de 30-50% do volume residual respiratório.
A asma pode iniciar em qualquer idade e a sua prevalência
em idosos não é muito diferente daquela nos grupos de menor idade. Ela não parece aumentar o risco de morte do idoso quando corretamente tratada, o que possibilita ao asmático da terceira idade ter uma vida ativa e plena. Muitos
estudos mostram que a asma vem sendo subdiagnosticada
e conseqüentemente subtratada na população idosa, pois
muitas vezes ela é encoberta por outros problemas de saúde
como doenças do coração e enfisema. Nesse grupo etário,
os principais agentes desencadeantes são as viroses respiratórias, os irritantes e alguns medicamentos freqüentemente
prescritos para doenças concomitantes. Objetivo: Verificar
os efeitos de um programa regular de atividade física adaptada a uma idosa asmática. Métodos: A participante tinha 78
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anos, sendo asmática desde a fase adulta. A aula era composta de aquecimento, avaliação do pico de fluxo expiratório
e do desconforto respiratório, exercícios aeróbios e de fortalecimento muscular, exercícios respiratórios e natação. O
programa era realizado duas vezes por semana, com duração
de 1h30 cada sessão. Conclusão: Um programa de atividades físicas para idosos é extremamente importante na medida em que vise atenuar a velocidade do declínio das capacidades funcionais, assim como promover a interação e o convívio entre os próprios idosos e com a sociedade, o que
refletirá em melhoras do seu auto-conceito, auto-estima e
melhora da qualidade de vida.

O jogo em crianças autistas: Um
estudo de caso
Fumes, N. L. F; Lima, T. B. B.
Universidade Federal de Alagoas
A presente pesquisa teve como objetivo identificar as formas de jogos vivenciadas pelas crianças autistas em suas
vidas diárias e analisar a contribuição do Projeto Brincar
para a aquisição de novos jogos. Tratou-se de um estudo de
caso, de natureza qualitativa, em que tomaram parte 6 crianças participantes de um programa educativo especializado
da cidade de Maceió, sendo 5 meninos e 1 menina, com idades compreendidas entre 5 e 12 anos, bem como os seus
pais, familiares ou responsáveis legais. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada.
Os resultados mostraram que os principais jogos realizados
por estas crianças eram os com bola e os no meio líquido,
destacando que as mesmas tinham muitas dificuldades em
participar nestas atividades, passando pouco tempo envolvidos com as mesmas. A análise do nível de interação dos
principais jogos realizados por estas crianças no seu dia a
dia indicou que estes eram sobretudo os de nível autistícos
e os exploratórios, de acordo com escala de Sherrill (1998).
No que diz respeito à contribuição do programa de atividades recreativas, este não foi tão enfatizado pelas famílias.
Assim, conclui-se que para um programa do gênero alcançar
os resultados almejados é necessário haver um trabalho conjunto entre família e escola, o que não foi possível realizar
pelo Projeto Desenvolver.

Atividades motoras inclusivas: Uma
experiência com portadores de
sindrome de Down no centro de
qualidade de vida da UNIMEP
Gaio, R. 1; Porto, E.2; Cabral, E. 2; Terezani, O.2
UNIMEP e PUC DE CAMPINAS1; UNIMEP2
Introdução Esse relato de experiência tem como objetivo
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apresentar as ações realizadas durante o período de um ano
junto ao projeto intitulado PROPOSTA DE ATIVIDADES
MOTORAS INCLUSIVAS: UMA EXPERIÊNCIA NO CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA DA UNIMEP, tendo a prática esportiva como instrumento pedagógico para intervenção, sendo o Portador de Sindrome de Down atendido junto
as demais crianças que freqüentam o Centro de Qualidade
de Vida (CQV) da UNIMEP, numa perspectiva inclusiva.
Objetivos Esse artigo, fruto das reflexões ocorridas ao longo do desenvolvimento do projeto já mencionado, frente ao
cotidiano de atividades motoras junto ao CQV, atingiu as
seguintes metas: - Promoveu a intervenção junto à comunidade que freqüenta o CQV, na faixa etária de 7 a 12, numa
perspectiva inclusiva, atendendo em especial os Portadores
de Síndrome de Down; - Possibilitou a pesquisa sobre prática de atividades motoras e esportivas de Portadores de
Síndrome de Down, numa perspectiva inclusiva, num trabalho conjunto da Educação Física e Psicologia. Considerações Finais Que possamos sempre entender a relação de
igualdade e diferença em aulas de Educação Física, isto é,
igualdade como ponto de partida, como direito de participação de todas as crianças em atividades motoras e, diferença
como presença contínua no processo de ensino-aprendizagem dos movimentos. Ao final do trabalho podemos concluir que atividades motoras de inclusivas tentem a beneficiar todas as crianças, pois os valores presentes nas aulas
são absorvidos por todas as crianças o que nos leva a acreditar numa sociedade mais justa e digna, do ponto de vista
da igualdade social. Bibliografia GAIO, R.; MENEGHETTI,
R. (organizadoras) Caminhos Pedagógicos da Educação Especial. Petrópolis, Editora Vozes, 2004. MANTOAN, M.T.E.
Inclusão Escolar: o que é? por quê? Como fazer? 3ª edição,
São Paulo, Editora Moderna, 2003.

O esporte performance e a
contribuição para a inclusão
Garcia, V.D.G.; Vitório, R.V.; Nabeiro, M.N.
Depto de Educação Física,Unesp, Bauru
O fato das pessoas com deficiências físicas não produzirem
na mesma velocidade que a sociedade exige, muitas vezes
por razões físicas incapacitantes, são vitimas do preconceito que é fruto da ignorância de uma sociedade que, através
de estereótipos, as rotulam incapazes. Dentro desse contexto, a sociedade e até mesmo a pessoa com deficiência física,
acabam limitando suas potencialidades e atuação social. No
entanto, o esporte vem sendo utilizado como uma medida de
rompimento deste paradigma, onde através de suas três dimensões, que são: Esporte – educação, Esporte – participação e Esporte – performance, desempenham um papel decisivo e provedor da inclusão. O presente trabalho objetiva
relacionar exclusivamente o Esporte – performance com a
inclusão e a melhora da qualidade de vida de seus praticantes. Foram entrevistados 7 indivíduos com idades entre 27 e
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38 anos, praticantes das modalidades natação, tênis de mesa,
halterofilismo e atletismo, que disputaram os Jogos
paradesportivos na cidade de Bauru, no ano de 2003. Eles
responderam a duas questões estruturadas e abertas: 1.
Como você caracteriza a importância da prática de esporte
na sua vida? 2. Quais as experiências e/ou vivências a prática de atividades esportivas lhe proporcionou? De acordo
com as respostas dos entrevistados, na questão 1 obtivemos como fator mais importante a melhora física (3), elevação da auto-estima (3), ampliação das amizades (1) e participação em campeonatos (2); Já na questão número 2, todos
os entrevistados citaram a melhora física e psicológica como
o fator preponderante nas práticas esportivas, o que os impulsionaram a prosseguirem e incorporarem-nas em suas
vidas. Analisando o exposto acima, podemos concluir que o
esporte-performance contribuiu de maneira positiva na vida
desses indivíduos, onde notaram grande melhora no desempenho físico, devido ao treinamento, melhora da auto-estima, bem como aumento das amizades e possibilidade de competir em diversas cidades, sentindo-se privilegiados por
poderem usufruir a nova realidade em que se encontram, ou
seja, passaram de incapazes para esportistas.

recursos que a dança e seus elementos podem oferecer, foi
possível perceber que apesar das limitações da criança, a
mesma demonstrou que tem potencialidades: seu corpo,
quando envolvido com a música e com os movimentos, tornou-se mais confiante, evidenciando a superação de limites
e a busca pela autonomia. Sua disposição para se engajar e
persistir na prática das atividades, possivelmente condisse
com as manifestações do ambiente e da aprendizagem mediada, refletindo em recursos positivos para sua atuação nessas tarefas. Assim sendo, ressalta-se que não é um processo rápido de mudanças para o desenvolvimento, mas possível, sendo que o desenvolvimento da criança depende das
relações estabelecidas com as pessoas que também estão
engajadas no processo e os ambientes significativos que
compõe seu mundo.

As formas de comunicação e o
processo de inclusão de alunos com
necessidades educacionais especiais
em aulas de educação física escolar
Gulart, L.F.A.; Palma, L.E.

Elementos rítmicos e expressivos da
dança para sujeitos com
necessidades especiais

Universidade Federal de Santa Maria

Gobbi, M.; Tremea, V.S.
FSG
Durante as últimas décadas se enfatiza cada vez mais programas voltados para crianças com necessidades especiais,
dentre esses, atividades da cultura corporal que possibilitam a cada indivíduo construir para si uma imagem de corpo
a partir da sua experiência pessoal. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um programa de intervenção, buscando
favorecer a consciência corporal de uma criança com necessidade especial mediante a prática de atividades rítmico-expressivas. A criança, sujeito do estudo, é uma menina de 7
anos de idade, com paralisia cerebral. Como instrumentos
para a coleta de dados foram utilizados: entrevistas semiestruturadas, aplicadas aos pais da criança e professora,
bem como, filmagem e diário de campo, para anotações das
observações. As intervenções tiveram seu início a partir de
maio de 2005, uma vez por semana, durante 1h30min para
cada uma das 30 sessões. Durante as sessões foram estimuladas as noções de imagem corporal, esquema corporal, orientação espacial e temporal, através de atividades expressivo-criativas, utilizando-se de músicas e diversos materiais.
Realizar as atividades expressivo-criativas não se resume
simplesmente na aquisição de habilidades, mas também contribuem para o aprimoramento dos padrões de movimento e
habilidades básicas do sujeito, além da estimulação de suas
potencialidades e sua relação consigo e com o mundo. Através da expressão corporal, empregando os mais variados
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O estudo objetivou analisar as formas de comunicação de
alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs),
colegas e professor, e a contribuição destas para o processo
de inclusão em aulas de Educação Física de uma Escola Estadual de Ensino Básico do município de Santa Maria/RS. A
amostra foi composta por uma turma de 2ª série com 26 alunos, tendo uma aluna com NEEs (paralisia cerebral); e uma
da 4ª série com 27 alunos, com um aluno com NEEs (deficiência mental); e a professora de Educação Física. Utilizouse como metodologia: Filmagens de 05 aulas de cada turma,
para verificar as formas de comunicação estabelecidas entre
professor, alunos com NEEs e colegas e o Processo de Inclusão. Os dados foram transcritos para uma Ficha de Análise das Aulas para as Formas de Comunicação e para uma
de Análise do Processo de Inclusão. Observou-se: a) A aluna com NEEs da 2ª série, participou poucas vezes das atividades nas aulas, interagindo menos e, com isso, poucas foram as oportunidades de trocas, de interação e formas de
comunicação surgidas, comprometendo o Processo de Inclusão. b) O aluno com NEEs, da 4ª série interagiu de forma
satisfatória, havendo trocas entre colegas e professora e o
surgimento de formas de comunicação, auxiliando o Processo de Inclusão. Infere-se que a comunicação é importante e
necessária para o processo de inclusão, pois, só por meio
dela, professor e alunos conseguem interagir de várias formas. Portanto a comunicação contribui para que o Processo
de Inclusão ocorra nas aulas, através de um bom planejamento do professor, que necessita estar preparado; da elaboração de estratégias para alcançar os objetivos propostos; a criação de adaptações necessárias à participação dos
alunos com NEEs, propiciando a interação de alunos e pro-
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fessor, através de trocas de experiências, que se dão unicamente pela comunicação. Sendo assim, é necessário que o
professor, utilize várias formas de comunicação, para que os
alunos com NEEs consigam entendê-lo, realizando de forma
prazerosa o que está sendo solicitado, auxiliando em sua
efetiva participação nas aulas e no bom relacionamento com
colegas e professor.

A história do “futebol de cinco” no
Brasil e no mundo
Itani, D. E.; Morato, M. P.; Almeida, J. J.
Faculdade de Educação Física,Unicamp
O presente trabalho objetiva relatar o processo histórico do
futebol praticado pelas pessoas deficientes visuais, denominado Futebol de Cinco, através da pesquisa bibliográfica,
da pesquisa documental dos arquivos da Associação Brasileira de Desportos para Cegos (ABDC), somadas as observações do Grupo de Estudo e Pesquisa em Atividade Motora
Adaptada (GEPEAMA) da Faculdade de Educação física da
UNICAMP e as nossas participações nos eventos organizados pelas entidades responsáveis pelo futebol para deficientes visuais no Brasil. Discutimos brevemente as alterações existentes desta prática desportiva em discussão, pontuando as mudanças ocorridas para a concretização do jogo
pela população deficiente visual, em especifico, os cegos
totais (categoria B1). Organizamos cronologicamente as datas importantes para o desenvolvimento desta modalidade
esportiva no Brasil e no Mundo. Discutimos as duas décadas de existência da ABDC, esta demonstrando com os seus
trabalhos, um quadro positivo no processo histórico do futebol de cinco. Ordenamos materiais que estimularam a reflexão da atual situação do futebol de cinco no Brasil e as
perspectivas quanto ao crescimento qualitativo e quantitativo no âmbito nacional e internacional. Ao constatarmos o
número de entidades que participam em campeonatos organizados pela ABDC, no decorrer dos anos, percebemos o
aumento considerável de pessoas deficientes visuais praticando futebol no Brasil. As conquistas da equipe brasileira
de “futebol de cinco” para cegos, mais especificamente do
bi-campeonato mundial, do tri-campeonato da Copa América sob a responsabilidade da Internacional Blind Sport
Federation (IBSA) e recentemente a conquista dos Jogos
Paraolimpicos de Athenas, revelam ao Brasil a condição de
uma potência internacional nesta modalidade. Faz-se necessário registrar que o desenvolvimento da prática do futebol
pela população deficiente visual tem-se restringido a categoria B1, de cegos totais, visto a viabilização dos inúmeros
campeonatos internacionais e da inclusão desta modalidade
nas Paraolímpiadas. Percebemos, enfim, a carência de registros que acompanhem, de maneira sistemática, o desenvolvimento e conquistas desta modalidade tão presente na cultura do nosso país e, portanto, passível de atenções pedagógicas-acadêmicas.
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Natação no desenvolvimento de
crianças com paralisia cerebral
Laranjeira, A.L.G.
Universidade Municipal de São Caetano do Sul, IMES
O desenvolvimento da criança portadora de Paralisia Cerebral é comprometido devido às desordens causadas por uma
lesão no Sistema Nervoso Central. Este comprometimento
resulta no retardo da aquisição de habilidades cognitivas,
afetivas e motoras. Estudos sobre atividades físicas adaptadas para crianças portadoras de necessidade especiais surgem a cada dia, pois se constatou que elas são uma boa
maneira de intensificar o desenvolvimento dessas crianças.
Uma das atividades físicas mais indicadas para o PC é a
natação, por proporcionar ao portador de Paralisia Cerebral
muitos benefícios. A questão que surgiu a partir destes estudos foi se a natação poderia auxiliar as crianças com Paralisia Cerebral a se desenvolverem integralmente. Desta forma, o objetivo do estudo foi observar aulas de natação para
crianças com paralisia cerebral, identificando mudanças no
desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor. Participaram
deste estudo 5 crianças com Paralisia Cerebral, com idades
entre 5 e 10 anos. As aulas ocorreram numa escola na cidade
de São Caetano do Sul que visa a educação de surdos, paralisados cerebrais, surdos-cegos e autistas. As crianças tinham aulas de natação uma vez por semana, com uma professora de educação física. No total foram observadas 10
aulas durante 3 meses. Foram verificadas características
motoras dos alunos, como a movimentação de pés e de braços, características cognitivas, como o poder de raciocínio
e concentração e características afetivas, como expressões
faciais e a relação com a professora. O que se observou
foram alterações em aspectos cognitivos, tais como uma
melhora no poder de concentração e raciocínio das crianças. Em relação aos aspectos afetivos a relação com a professora também apresentou diferenças significativas, pois
foram observadas atitudes de segurança em relação a ela. Já
nos aspectos motores, foram observados poucos ganhos.
Isto pode ser explicado pelo número pequeno de aulas observadas e também pelo fato das crianças apresentarem um
grave comprometimento. Portanto, a natação parece ser um
meio muito interessante para auxiliar o desenvolvimento de
crianças com Paralisia Cerebral em relação a seus aspectos
cognitivos e afetivos, além de motores.

Atividade física quebrando a
barreira da surdez
Leal, J.; Farias, Á.L.P.; Melo, S.W.M.; Maia, D.F.
Depto. de Educação Física,UEPB, CAMPUS I
Através da atividade física o deficiente auditivo procura uma
conscientização corporal e uma maior participação na comu-
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nidade, o surdo é capaz de exercer as suas tarefas da mesma
maneira que um ouvinte. Por isso é importante que os demais profissionais envolvidos na educação de surdos tenham consciência das diferenças culturais existentes na
comunidade ouvinte e na comunidade surda, às quais apresentam características bem distintas, tais como a comunicação através da língua brasileira de sinais (LIBRAS).O contato das pessoas com deficiência e os esportes trazem para a
sociedade um novo enfoque sobre o processo de inserção.
A prática de atividade física e os esportes são grandes instrumentos de reabilitação e de habilitação e tem propiciado
a inserção e valorização dessas pessoas na sociedade, pois
não coloca o deficiente em condição incapaz. A prática esportiva ressalta as potencialidades e traz na medida em que
estas pessoas são mais aceitas, uma melhora na sua autoestima e na qualidade de vida. Este trabalho tem como objetivo investigar a contribuição da prática de Educação Física
na formação esportiva do surdo. Este estudo foi realizado
na Escola Estadual de Audiocomunicação em Campina Grande-PB. O objetivo desse projeto foi investigar a contribuição da prática de educação Física na formação esportiva do
surdo enquanto cidadão. A metodologia teve um caráter
descritivo com as ações propostas neste projeto tendo como
finalidade minimizar as diferenças individuais, a falta de
motivação e a exclusão. Para este estudo, foram selecionados alunos das séries do ensino-fundamental II do turno da
manha, foram realizadas atividades físicas direcionadas para
o atletismo. Os resultados demonstraram que a grande maioria dos envolvidos tem boa disposição na presença do aquecimento, revelou satisfação e conscientização ao participarem dos momentos de ginástica coletiva, no sentido de aliviarem as tensões da sala de aula e descobriram a sua importância através da prática da atividade física. As alunas declararam que o aquecimento esportivo geral fez nascer-lhes
mais disposição para executarem os fundamentos do esporte. A educação física tem permitido o conhecimento do modo
de viver do surdo, apontando novas possibilidades para a
vida e tornando as expectativas mais reais.

Comparação da força muscular dos
membros inferiores em idosas
praticantes de musculação do
projeto AFRID
Leite, G.F.; Coelho, F.G.M.; Maria, J.B.L.; Santos,
J.A.; Martins, M.A.; Araújo, G.C.
Universidade Federal de Uberlândia, UFU
Introdução: O envelhecimento está associado a uma perda
da massa muscular. O exercício físico, mais especificamente,
o treinamento resistido regular pode aumentar essa força
nos idosos, entretanto, não consegue eliminar completamente o acelerado declínio das capacidades físicas inerentes ao
processo. Objetivo: Comparar a força muscular de membros
inferiores de idosas praticantes de musculação – um grupo
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de iniciantes (grupo I) e um grupo de praticantes há mais de
um ano (grupo II). Método: A pesquisa foi realizada com
idosas praticantes de musculação do Projeto AFRID, na Faculdade de educação Física da UFU. A amostra foi composta
por 16 idosas, sendo 8 idosas para cada grupo, com idade
variando entre 51 a 77 anos. Os sujeitos da pesquisa praticavam exercícios físicos regulares, ou seja, 3x/semana com
durante 1 hora cada sessão. O pós-teste foi realizado 16
semanas após o pré-teste. Os instrumentos de coleta utilizados foram o teste de levantar e sentar da cadeira em 30 seg.
protocolado por Rikli e Jones (1999) e o teste de subir escadas por Matsudo (2000). Para a análise dos dados, foram
realizadas as comparações da média entre os dois grupos e
utilizou o teste t de Student para amostras dependentes, em
nível de significância de p< 0,05. Resultados: Os resultados
mostraram que os dois grupos não obtiveram significância
estatisticamente comprovada tanto na média quanto no teste t de student. No entanto, podê-se verificar que o grupo
das idosas iniciantes apresentou um maior rendimento comparado ao outro grupo. Conclusão: Diante dos resultados, e
ainda, de acordo com a literatura, pôde-se concluir que a
musculação é uma modalidade de exercícios físicos que proporciona inúmeros benefícios para os que dela fazem uso. O
grupo de idosas iniciantes (grupo I) apresentou maior ganho de força comparado ao grupo que pratica a musculação
há mais de um ano (grupo II). Os dados coletados confirmam o que vem sendo apontado por estudiosos da área.

A musculação e a natação como forma
de reabilitação muscular
Leite, G.F.; Coelho, F.G.M.; Maria, J.B.L.; Santos,
J.A.; Martins, M.A.; Borges, L.J.
Universidade Federal de Uberlândia,UFU
O portador de deficiência física tem poucas oportunidades
de se movimentar, jogar ou praticar esportes, seja em uma
escola ou fora dela. As experiências motoras dos deficientes
físicos poderão ser ampliadas através de conhecimentos de
novas possibilidades de movimentos, novos jogos adaptados às suas limitações e potencialidades. A Faculdade de
Educação Física - UFU possui a disciplina Educação Física
e Esportes Adaptados que proporciona desenvolvimento
de atividades esportivas para deficientes. O objetivo do estudo foi aprimorar as qualidades físicas, resistência e força,
e desenvolver as habilidades físicas, equilíbrio e coordenação, do aluno. Metodologia: O aluno H.L., 30 anos, portador
da deficiência física, (traumatismo Cervico-Medular), apresenta dificuldades de comunicação e locomoção, (locomove
apenas com cadeira de rodas). As atividades desenvolvidas
foram a musculação com trabalhos envolvendo levantamento de peso tanto para membros inferiores, quanto para superiores e atividades na piscina como: natação (estilo crawl e
costa) e andar na piscina de uma borda a outra, todas com
auxilio do macarrão. As atividades foram realizadas duas
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vezes por semana, com aulas de 50 minutos, durante três
meses. Os resultados indicaram que na musculação houve
um aumento de 25% de força muscular nos membros inferiores e 42% nos membros superiores. Com relação aos trabalhos realizados na piscina, o aluno melhorou sua resistência
com a natação e quanto a locomoção dentro da água ele
conseguiu andar sem o auxílio do macarrão. Pode-se concluir que as atividades propostas durante a disciplina permitiram um melhora significativa no condicionamento físico
e nas habilidades físicas do aluno.

Capoeira: Arte, cultura, inclusão
Lemos, A.P.
INTRODUÇÃO: O prazer de gingar o corpo no espaço traduzindo a alegria que experimentamos quando desafiamos
as possibilidades corporais revela na capoeira a arte de uma
expressão corporal envolta por traços culturais de ritmos,
sons e movimentos. A capoeira embala em sua cultura as
raízes e crenças de um povo, mas também é uma história
contada a partir do corpo despertando sentidos corporais
como: coordenação; leveza; equilíbrio; força; flexibilidade.
Assim podemos dizer que o trabalho corporal na capoeira
está associado a uma integração cognitiva, motora e psíquica a permear o processo de aprendizagem do aluno. Pensamos que a capoeira oferece um excelente meio para o desenvolvimento das habilidades corporais, o que leva a proposta de uma capoeira adaptada para portadores de necessidades especiais onde podemos incluir um grupo de alunos
significativamente heterogêneos em suas condições
psicomotora. OBJETIVO: A proposta consiste em uma capoeira preocupada com a diversidade das possibilidades corporais e que proporcione ao aluno deficiente uma consciência corporal para além dos aspectos motores,
redimensionando a sua auto-estima com a conquista dos
movimentos até então inexistentes. A capoeira como inclusão parte do princípio de caminhar com as capacidades presentes, experimentando o corpo a cada nova experiência no
espaço e em movimento. METODOLOGIA: O trabalho da
capoeira com pessoas portadoras de necessidades especiais acontece em Araraquara há três anos e vem sendo desenvolvido na Apae com 50 alunos portadores de deficiência: física, sensorial e mental, com idade entre 15 e 30 anos.
Os treinos são realizados na APAE três vezes por semana
com duração de 1 hora. RESULTADOS: Os resultados deste
trabalho demonstram a melhora do desempenho e da resistência física do grupo, podemos observar que o aluno ganha para as suas atividades diárias uma maior facilitação do
movimento que lhe permite uma liberdade muscuoloesquelética e postural diferenciada para a conquista de novos
movimentos no espaço dando assim independência motora
para as tarefas diárias. CONCLUSÃO: O grupo conquista o
direito à diferença e cresce com o auxílio e cooperação mútua, em uma relação de fraternidade, disciplina, determinação e liberdade.
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 103-160

Os discursos do corpo na vivência do
jogo: Uma reflexão sobre inclusão,
escola e educação física
Lemos, E.M.B.C.; Lima, R.A.
Grupo de Pesquisa Cor, DEF, UEPB
Os discursos sobre o Corpo, na escola, retratam a necessidade de uma ação pedagógica que exercite o diálogo entre a
igualdade e a diferença, a singularidade e a pluralidade (COSTA, 2004; SOUZA, 1999). O objetivo do estudo é descrever
e apresentar possibilidades de ensino – aprendizagem do
Jogo, considerando a singularidade e a pluralidade dos Corpos a partir de uma experiência pedagógica. O estudo é de
natureza qualitativa e caracteriza-se como uma pesquisa
descritiva. O grupo investigado foi constituído por uma turma de alunos (as) que concentra crianças da Escola Núcleo
Educacional Infantil da 1ª à 4ª séries, e a aluna – mestre /
pesquisadora em Educação Física. O instrumento de coleta
de dados foi o caderno de bordo que apresenta os registros
de aulas, anexando os respectivos planos. A partir da experiência pedagógica, identificaram-se os seguintes resultados: 1) A escola pode tornar-se um espaço de inclusão social por abrigar diversos saberes e experiências que podem
ser revelados na vivência com o Jogo nas aulas de Educação Física; 2) O Jogo é um instrumento de grande importância no exercício da inclusão, pois permite à criança explorar
sua criatividade, dentro de suas possibilidades e limitações,
além de lhe permitir condições de intervir na construção de
si e do outro; 3) Na prática da inclusão os alunos aprendem
uns com os outros e ambos vão se modificando, mas para
tal, é necessário não só adaptar o portador de necessidades
especiais, como também todos os outros alunos que convivem com ele. Visto que conviver “é respeitar a singularidade
no tornar-se diferente um corpo do outro, pois as experiências de cada um são únicas e individuais porque fazem parte
de uma história particular e, ao mesmo tempo, são múltiplas
e coletivas porque elas são construídas na presença do outro” (COSTA, 2004, p. 95).

Vida e obra de artistas brasileiros
Lima, A.B.; Valarini, D.
PUC Campinas
O projeto “Vida e Obra de Artistas Brasileiros” tem como
objetivo o conhecimento da vida e obras dos artistas escolhidos a cada semestre por apresentar uma aproximação com
o histórico de vida dos nossos alunos. Esse projeto vem
sendo desenvolvido ha três anos com jovens e adultos do
Instituto Pedagógico Terapêutico Profº Norberto de Souza
Pinto, que freqüentam o Centro Interdisciplinar de Atenção
ao Deficiente–CIAD–PUC-Campinas sob a coordenação da
Profª Adriana Bittencourt de Lima. Pensamos que a arte pro-
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picia a interação social, pois através das linguagens artísticas, seus conceitos, seus materiais específicos e sua dinâmica, podemos trabalhar também a observação, a concentração, o pensamento abstrato, a comunicação verbal e não
verbal, facilitando e mediando o seu fazer artístico, suas
histórias e o seu cotidiano, estimulando/instigando para que
o atendido tenha subsídios para refazer o seu interior e se
comunicar melhor com o outro, desenvolvendo o seu pensamento criativo e abstrato. O projeto visa, também explorar
e facilitar a expressão de seus anseios, de conhecer e participar de outros ambientes artísticos que facilite o seu aprendizado adequando as atividades às necessidades individuais. O projeto trás, para os estagiários, momentos de discussões e atualização teórica de artes e da deficiência mental,
bem como técnicas e conhecimento dos materiais específicos que possibilitem a sua melhor atuação junto aos alunos
e momentos de pesquisa e reflexão de assuntos pertinentes
ao nosso dia a dia. É realizada duas reuniões a cada encontro, uma antes da chegada dos atendidos e a segunda após
o atendimento, para sanar duvidas, esclarecer procedimentos, repassar algumas informações, acompanhar o desenvolvimento dos alunos e para avaliação do projeto. Observamos que a maioria dos alunos tem alcançado os objetivos
estabelecidos do conhecimento de artes e também têm se
relacionado melhor, bem como tem desenvolvido o seu pensamento abstrato e começam a usar a criatividade de maneira efetiva.

Comportamento adaptativo e a
prática do remo: Um estudo de caso
com pessoa com síndrome de Down
Lima, J.P.S.; Rodrigues, G.M.
Universidade Presbiteriana Mackenzie
A busca por respostas que melhorem o rendimento e adaptação de pessoas com deficiências na prática dos esportes
adaptados vem direcionando várias pesquisas. É sabido que
o comportamento do individuo com deficiência, não é só
individual, mas também contextual. Assim, o comportamento adaptativo, surge como um papel determinante no sentido de identificar áreas fortes e fracas de pessoas com comprometimento para um melhor ajustamento pessoal e social
no ambiente onde está inserido. Considerando as áreas de
comportamentos adaptativos e visualizando o esporte como
um fenômeno social que delineia o comportamento de uma
sociedade, verificamos que uma das modalidades que começa a ser praticado por pessoas com deficiências mentais é o
remo. O remo é uma atividade em que a propulsão do barco
depende de um conjunto de alavancas promovidas pela
interação do remador e barco e remete o praticante a uma
atenção constante para direcionamento do barco e execução das remadas. Assim, há necessidade de autonomia e
também socialização com os outros praticantes e ambiente.
Neste sentido, esse estudo de caso teve como objetivo ave132

riguar qual a contribuição do remo no comportamento
adaptativo de uma pessoa com síndrome de Down. Para isso,
utilizamos a observação assistemática nos procedimentos
usuais da prática do remo, que foram: uso de um simulador
do movimento da remada, barco coletivos e individuais, com
e sem bóia. Participou desse estudo um indivíduo com
síndrome de Down com idade de 22 anos. Pudemos verificar
nas relações interpessoais e pelos diferentes papéis assumidos no processo de desenvolvimento para a prática do
remo, que o pesquisado apresentou comportamentos autônomos na execução das tarefas o que possibilitou a pratica
do esporte sem ressalvas quanto ao atendimento às normas
de segurança e deslocamento com o barco individual. Foi
possível perceber que o remo pode potencializar a autonomia de uma pessoa com comprometimento mental, pois requer a atenção focada e a execução responsável para que
possa haver uma prática segura. Assim, o remo pode ser
considerado um esporte instigador da autonomia.

Ballet clássico: Uma
proposta inclusiva
Lima, S.M.T.; Martineli, T.A.P.; Sampaio, A.M.
Depto de Educação Física, UEM
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN
9394/96) delega à família, à escola e à sociedade o compromisso para a efetivação de uma proposta de escola para todos. No contexto histórico atual, pautado no modo de produção capitalista, a inclusão é um desafio principalmente em
meio escolar, visto que, pessoas com deficiência tiveram incorporado a sua imagem uma idéia de improdutividade e incapacidade. Mesmo com os grandes avanços e descobertas
em relação a deficiência, a inclusão social e sua recente proposição ainda apresentam algumas dificuldades para uma
efetiva intervenção. Neste contexto, temos por objetivo socializar a experiência em desenvolvimento na Educação Física escolar extra curricular, por meio do conteúdo dança, especificamente o Ballet Clássico, na perspectiva da educação
inclusiva. A pesquisa é descritiva de caráter experimental e
conta com a participação de quatorze alunos com idade média de cinco anos sendo que, um deles, com dez anos, tem a
Síndrome de Down. As aulas têm a duração de cinqüenta
minutos e vem acontecendo uma vez por semana em uma
escola de educação infantil desde o mês de março do corrente ano. Foram realizadas observações sistemáticas as
quais tiveram suas anotações em fichas de registro. Com a
análise das observações, após seis meses de pesquisa, aproximadamente vinte e duas aulas, não percebeu-se atitudes
de exclusão e/ou rejeição, tanto do aluno com a Síndrome de
Down como daqueles tidos como normais, em exercícios realizados em duplas ou trios; as atividades transcorreram de
forma natural, visto que, não foi necessário em nenhuma
ocasião a preparação de atividades diferenciadas e/ou adaptadas para o aluno com a Síndrome de Down; os alunos se
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apropriaram dos conhecimentos tratados sobre os movimentos do Ballet Clássico, a partir do imaginário social e da
cultura lúdica. A partir do trabalho desenvolvido com o grupo concluiu-se que o Ballet Clássico pode ser uma outra
possibilidade para a educação inclusiva, na perspectiva de
levar ao despertar do respeito mútuo, além de oportunizar a
convivência entre crianças tidas como normais e aquelas
com algum tipo de deficiência. A necessidade no desenvolvimento de pesquisas e outras experiências nesta área se faz
cada vez mais importante para que novos caminhos sejam
traçados, afim de alcançarmos uma sociedade inclusiva.

Relato de experiência e um projeto de
extensão para pessoas com
necessidades especiais
Lima,, S. M. T.; Moises,, R. A.; Pupio,, B. C. B.;
Bernardo,, M. A.; Nakada,, K.; Sanches,, A.
Depto de Educação Física,UEM
O trabalho está sendo representado pelo projeto de atividades físicas para pessoas com necessidades especiais de
Maringá que tem por objetivo transmitir o conhecimento teórico-prático com a troca comunicativa de ações. Nesse
momento, estamos apresentando os resultados da etapa inicial do processo de formação, que buscou identificar o impacto dos discentes que participam do projeto de extensão
que tem como atividade a natação, atletismo e hidroginástica
para pessoas com paralisia cerebral, lesão medular, distrofia
muscular, traumatismo craniano encefálico, acidente vascular
cerebral, reumáticos, diabéticos e idosos. A atividade é praticada na Universidade e no Centro Esportivo Miyake da
Silveira, duas vezes por semana cada. O relato de experiência se justifica pelo fato dos discentes não terem, anteriormente, qualquer contato com a população acima descrita.
Utilizou-se como metodologia um relato descritivo, com a
participação de onze discentes que descreveram os sentimentos e as percepções durante o processo de cinco meses.
Ao categorizar os depoimentos, constatamos uma seqüência situacional, manifestados pelo sentir, perceber, conhecer e apreciar. Verificando que o ato de experimentar a sensação é o de enfrentamento pelo desconhecido; o segundo
acontecimento, é o do perceber que ao adquirir informação
sobre o ignorado, os mesmos passam à condição de segurança, tendo como conseqüência o entendimento e a compreensão sobre as diferenças. Outra constatação é a de que
após essas etapas, inicia-se a inclusão da palavra e do significado de possibilidades, ou seja, a de que todos possuem
capacidade, independentemente das limitações individuais.
As frases de identificação são: “um desafio”, “tinha outra
opinião formada”, “indo muito além de seus limites”, “eles
querem ser tratados como qualquer outra pessoa”, “descobri”, “respeitar e conhecer que cada movimento tem seus
limites”, “podemos intervir”, entre outros. A análise geral é
a de que a atividade de extensão tem proporcionado refletir
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sobre: preconceito, possibilidades, impossibilidades, e que,
as ações vivenciadas e efetuadas tem possibilitado participar, organizar e intervir na condição motora, política, social
e psicológica de todos que participam do projeto de extensão.

Análise cinesiológica-funcional em
atletas portadores de
necessidades especiais
Maia, A.C.; Amici, B.R.; Ferla, J.F.; Volpi, L.;
Lopez, L.; Costa, M.C.G.
Depto de Fisioterapia, Puc, PR
Introdução: Os esportes praticados por atletas PNE necessitam adaptações diante da impossibilidade de serem usados os meios convencionais. A prática de esportes deve ser
estimulada, procurando assim dar consciência de suas limitações, e potencialidades, motivando-os e os integrando à
sociedade. É interessante detectar suas capacidades funcionais preservadas pela lesão inicial, a fim de potencializar
seu rendimento e prevenir possíveis lesões. Objetivo: analisar as características cinesiológica-funcionais de 12 atletas
PNE profissionais, em relação às limitações determinadas
pela deficiência física. Metodologia: foi realizada em atletas
PNE, de ambos os sexos, praticantes de modalidades esportivas a mais de 2 anos, acima de 18 anos de idade, avaliação
funcional, mensuração do comprimento, perimetria, prova
de força muscular, avaliação da flexibilidade (goniometria)
de membros superiores e inferiores, teste de comprimento
muscular, avaliação dos reflexos tendíneos profundos, avaliação dos miótomos, avaliação musculoesquelética, avaliação do equilíbrio corporal, avaliação da coordenação ampla,
testes especiais das articulações dos membros superiores e
inferiores e avaliação postural. Resultados: no quesito flexibilidade e comprimento muscular tem-se encurtado em
percentual de atletas: 98% peitoral menor, 95% rotadores
laterais de ombro, 80% flexores de quadril e 85% isquiotibiais,
sendo estes os músculos mais exigidos no esporte. As principais alterações posturais foram: 100% ombros assimétricos,
60% protusão de ombro. A força muscular se apresenta preservada, tendo grande grau de agilidade. Conclusão: apesar
da grande força muscular e agilidade dos atletas PNE, podese observar que há encurtamentos musculares e alterações
posturais, os quais podem prejudicar o desempenho do atleta, podendo acarretar lesões e possíveis afastamentos. Estas alterações podem estar diretamente relacionadas às compensações que são realizadas a fim de tornar o movimento
mais produtivo, mesmo sendo sua execução de forma incorreta.
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Atividade física e a pessoa com
deficiência física: Uma investigação
Maia, F. da R.; Peres, A. de S.; Mezzomo, S.P.;
Borges, F.P.; Palma, L.E.
Universidade Federal de Santa Maria
O estudo teve como objetivo analisar a prática de atividades
físicas por pessoas com deficiência física na cidade de Santa Maria – RS. Procurou-se também verificar os motivos e a
importância para a prática de atividades físicas, como também, os espaços disponíveis e as opções de atividades físicas oferecidas a estas pessoas. O estudo foi desenvolvido
em escolas estaduais e municipais, instituições especiais de
ensino e Associação de Deficientes Físicos da mesma cidade. Fizeram parte da amostra 88 pessoas de ambos os sexos,
entre 5 e 70 anos. Aplicou-se um questionário composto por
perguntas semi-estruturadas. Analisando os questionários
observou-se que 60 pessoas entrevistadas eram do sexo
masculino e 28 do sexo feminino. Em relação aos motivos e à
importância atribuídos à prática de atividades físicas todos
afirmaram ser pela qualidade de vida e consequentemente
pela busca da saúde, ambas associadas ou relacionadas à
atividade física. Quanto aos espaços físicos disponíveis para
a prática de atividade física na cidade, estes são poucos e
não adaptados. De igual forma, as opções de prática são
restritas. Quando perguntou-se sobre qual atividade física
gostariam de praticar, as atividades que se destacaram foi a
natação com 39,77%, basquetebol com 32,95%, futebol com
25% e dança com 23,86%. Outras atividades foram citadas
como voleibol, atletismo e handebol, porém com menor preferência. As respostas em relação aos espaços e opções
obtiveram destaque, pois 23,86% dos entrevistados possuem Paralisia Cerebral, 19,31% com Paraplegia, 11,36% com
Hemiplegia e 9,08% com Deficiência nos Membros inferiores, necessitando com isso de espaços adaptados e opções
diferenciadas para prática. Conclui-se que a maioria dos entrevistados não praticam atividades físicas, primeiro por falta de espaços adaptados e em segundo por falta de opções
de prática, mas atribuem relevância e importância à atividade física para a qualidade de vida. É quase que inadmissível
que uma cidade como Santa Maria, não ofereça estes espaços e opções à estas pessoas, sendo elas como qualquer
outra, cidadãs e portanto, tendo os mesmos direitos e deveres como todos.

Sobama 10 anos: Análise dos
artigosdos periódicos - Uma
perspectiva inclusiva?
Manzini, E. J.
Unesp, Marília
O objetivo deste trabalho foi identificar o tipo de aborda134

gem, se inclusiva ou não, nos artigos das revistas da Sobama,
de 1996 a 2004. A análise remete-nos as categorias: Enfoque
no indivíduo ou no meio; Faixa etária; Categorias de deficiência; Objetivos priorizados quanto à área de atuação; adequação/adaptação de estratégias e recursos pedagógicos e
Tipo de artigo publicado. Obteve-se como resultados 52 artigos, desses, 43 apresentavam um enfoque inclusivo e 22
enfocaram crianças e escolares com tendências a entender
os contextos da inclusão. Quanto à área de atuação, não
estão centrados numa única deficiência e enfocam o contexto geral. Os temas integração/inclusão, história/filosofia e
comportamento motor foram mais freqüentes, Estratégias de
ensino e recursos pedagógicos foram poucos investigados.
Conclui-se que, nos artigos publicados, há uma busca de
conhecimento sobre inclusão social e escolar visando entender à inclusão em seus contextos e, ainda, de adquirir
referências, investigar comportamentos e opiniões referentes a essa temática.

Comparação da força muscular dos
membros superiores de idosas
praticantes de musculação
do projeto AFRID
Maria, J.B.L; Coelho, F.G.M.; Leite, G.F.; Martins,
M.A.; Tibúrcio, F.R.N.; Costa, G.A.
Faculdade de Educação Física,UFU
Introdução: Com o passar da idade é normal acontecer uma
perda considerável de massa muscular esquelética. Essa
massa pode ser mantida pelos idosos, em níveis possíveis e
desejáveis, se estes se propuserem a realizar exercícios resistidos regularmente, com o objetivo de minimizar o declínio
das capacidades físicas, inerentes ao processo. Objetivo:
Comparar, em valores numéricos, média e porcentagem, a
força muscular dos membros superiores (músculos flexores
dos dedos da mão) de idosas praticantes de musculação.
Metodologia: A pesquisa foi realizada na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia, com
idosas regularmente praticantes de musculação. A freqüência das atividades não poderia ser inferior a três vezes semanais e a duração de 1 hora em cada sessão de aula. Os testes
foram realizados com 14 idosas, com idade variando entre 50
e 71 anos. Foi realizado, após o período de férias, o pré teste
e após dezesseis semanas realizou-se o pós teste. O instrumento para a coleta dos dados foi o teste de Força de
Preensão Manual, adaptado para a terceira idade, por SOARES e SESSA (1995). Resultados: Os resultados podem ser
avaliados através da média, 20,2 kg no pré-teste e 23,8 kg no
pós teste; desvio padrão, 6,158 no pré-teste e 6,701 no pós
teste; t-student ,0011307 < 0,05 e porcentagem, positiva na
diferença da força pré e pós-teste 17,8 %. Conclusão: A partir dos resultados obtidos, podemos analisar que houve um
aumento de 17,8% Kg no teste de Força de Preensão Manual, o que significa que passadas dezesseis semanas, as ido-
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sas desenvolveram mais força nos músculos flexores dos
dedos da mão que pode ser explicado pela adição de um
exercício visando à atividade deste grupo muscular, este
denominado “rosca punho.”

Acessibilidade para os cadeirantes
nas praças do município de Canoas:
Um estudo descritivo
Medeiros, L.L.de; Mandarino, C.M.

A utilização da plataforma como
instrumento facilitador do processo
pedagógico nas atividades aquáticas
para crianças e jovens com
síndrome de Down
Marques, A. C.; Martins, L.; Antunes, N.; Moura, J.
B.; Cardoso, L. C; Recuero, J.
UFPel
A natação estimula sentimentos de aceitação e euforia, já
pela ação benéfica particularmente estimuladora, traduzida
pela ação da água e sua temperatura sobre o corpo humano.
Em razão de ser um meio diferente do qual as crianças não
estavam vivenciando, algumas barreiras se interpõem a cada
atividade solicitada ou construída. Este trabalho tem como
objetivo relatar os benefícios na utilização da plataforma
nas atividades aquáticas com crianças portadoras de
Síndrome de Down (SD). Estas atividades são desenvolvidas pelo do Projeto Carinho da ESEF / UFPel, com a participação de 42 crianças e adolescentes com SD na faixa etária
de 0 a 20 anos de ambos os sexos. Uma das barreiras encontradas para o desenvolvimento das atividades aquáticas
nesse projeto, é o fato da piscina apresentar uma profundidade que não oferece apoio vertical para a maioria dos alunos. Este fato tende a comprometer a confiança geral se
houver um acidente, por menor que seja, alem de inibir a
realização de vários jogos pedagógicos. Com a utilização da
plataforma de apoio, notou-se uma melhoria da auto-estima
e auto-confiança das crianças, onde aqueles que apresentavam maiores dificuldades, aos poucos foram adaptando-se
à novas situações realizando as tarefas com mais desenvoltura. A possibilidade de eliminar-se o uso de flutuadores,
permite a utilização de objetos de diversos tamanhos, de
formas diferentes, texturas variadas e pesos desiguais, proporcionando um treinamento vestibular através de exercícios de giros, deslocamentos, caminhadas, corridas, saltos e
outros. Sinteticamente observou-se uma melhora considerável nas atitudes de equilíbrio dessas crianças, tanto vertical quanto horizontal, pois as situações de equilíbrio criadas n’água sem a utilização de flutuadores, constituem um
elemento especialmente interessante tanto pelos aspectos
motores como pelos estritamente psicológicos. As atividades na plataforma promovem a vivência de diferentes posturas experimentadas pelos alunos, para a aquisição de um
melhor equilíbrio estático e dinâmico nas atividades da piscina e fora dela.
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Ulbra
A presente investigação trata sobre o tema: Acessibilidade
para os cadeirantes nas praças do município de Canoas. O
objetivo do estudo é verificar as praças de Canoas quanto à
acessibilidade; verificar e identificar as partes acessíveis e
não acessíveis mais comuns nas praças analisadas; verificar quais as praças possuem melhores condições de acesso
para os deficientes físicos (cadeirantes). Este estudo tratase de uma pesquisa com abordagem descritiva exploratória.
Esta pesquisa, apresenta em sua revisão literária, dados sobre a cidade de Canoas e estudos bibliográficos dos temas:
a pessoa com deficiência; o esporte para os deficientes físicos; o direito a acessibilidade e ao lazer e também apresenta
alguns resultados de consulta a outros trabalhos que utilizaram o tema acessibilidade. Para realização deste estudo
foram visitadas 86 praças, sendo analisadas quanto a acessibilidade somente as que possuem quadras esportivas que
compreendem um total de 38. O estudo revelou que das 38
praças analisadas somente 37% possuem rebaixamento da
calçada sendo que somente 21% estão em condições adequadas para acesso dos cadeirantes, conforme a NBR 9050
(2004). Quanto as quadras esportivas, das 44 quadras distribuídas nas 38 praças, somente 25% possuem acesso e 70%
possuem tela. Quanto a barreiras arquitetônicas, urbanísticas e ambientais, 66% das praças apresentam algum tipo
dessas. Nas 86 praças visitadas em apenas 04 existem sanitários masculinos e femininos, sendo que nenhum está adaptado. Enfim, o trabalho analisou uma outra série de variáveis
que não corresponderam de acordo com a norma e legislação que garantem o direito de acessibilidade. Concluiu-se,
assim, que o cadeirante, não tem seus direitos garantidos na
prática, pois as legislações existem, porém não são cumpridas, o que inibem os direitos dessas pessoas ao lazer, socialização e a práticas esportivas nestes locais.

Formação de professores para a
escola inclusiva: um estudo sobre o
curso de educação física da Faculdade
Social da Bahia
Mello, P. B. de; Oliveira, J. D. B. de; Santos, A.
Educação Física, FSBA
Este estudo monográfico, realizado como TCC, procura levantar quais conhecimentos estão sendo oferecidos aos alunos do curso de graduação em Educação Física da Faculdade Social da Bahia, em sua formação inicial, que possam
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contribuir para que o professor formado por este curso no
âmbito de sua docência, em aulas regulares de educação
física, trabalhe com o princípio da inclusão das pessoas com
deficiências, como também saber deles qual a visão que eles
têm sobre a competência deles, para trabalhar de forma inclusiva, para tanto a fundamentação teórica para esta discussão foi obtida através da leitura de autores que discutem
a legislação, inclusão e a formação de professores. Trata-se
de um estudo de caso de natureza qualitativa, exploratória e
descritiva baseado nos referencias de Gil (1999), Minaio
(1994) e Trivinos(1987), a amostragem está sendo constituída por acessibilidade e pela identificação dos sujeitos que
julgamos melhor contribuir para as discussões e está destituída de qualquer rigor estatístico, como instrumentos de
investigação estão sendo utilizados o questionário e a entrevista. Embora os dados estejam ainda em fase de analise
podemos apontar alguns elementos que aparecem na pesquisa de campo. 1. O trato do conteúdo-conhecimento sobre pessoas com deficiência em apenas uma disciplina do
curso, com poucas referências a outros professores e disciplinas a essa temática; 2. A fragmentação entre teoria e prática com poucas experiências concretas de educação das
pessoas com deficiência e de educação inclusiva; 3. O conhecimento sobre as pessoas com deficiência, teorias pedagógicas e de desenvolvimento e da educação inclusiva também são incipientes entre os formadores. Embora este estudo não tenha ainda notas conclusivas, percebemos a priori
que os conhecimentos sobre a educação física, as pessoas
com deficiência e a educação inclusiva embora seja cada vez
mais discutida dentro do contexto da formação, ainda se
encontra carentes de estudos, de aprofundamentos e da
socialização de experiências para que realmente possamos
atribuir a formação inicial um componente consistente para
a formação dos professores de educação física que se confronte de forma positiva com a inclusão escolar das pessoas
com deficiência.

dendo ser hemorrágico ou isquêmico. As seqüelas comuns
do A.V.C. são paralisia total ou parcial do corpo, alterações
na fala, na visão e na memória. Os objetivos do trabalho
realizado com a aluna foram basicamente de manutenção dos
movimentos residuais, bem como a melhoria da amplitude
dos mesmos, aquisição de força principalmente nos membros inferiores, reeducar sua postura dentro e fora da piscina, melhorar sua capacidade respiratória e promover a socialização com outros alunos do projeto. As atividades propostas para obter tais objetivos foram exercícios de alongamento que estimulassem movimentos amplos da aluna, mergulhos com tempos controlados, além da prática do nado
nos estilos crawl e costas solicitados pela própria aluna.
Também foram realizadas caminhadas dentro da piscina, o
que estimulou a noção de equilíbrio, lateralidade e melhora
postural. Como resultados, observou-se que a aluna obteve
um aumento considerável na amplitude de movimentos dos
membros, além de grande avanço na aquisição de força para
os mesmos. Hoje a aluna apresenta-se mais segura de seus
movimentos, se portando melhor dentro e fora da piscina.
Houve grande melhora no aspecto social, embora ainda haja
algumas restrições por parte da própria aluna. A conclusão
deste trabalho foi bastante satisfatória tanto para melhoria
da aluna, como para uma melhor formação acadêmica de nós
professores, onde nos permitimos conhecer, estudar e trabalhar na prática com pessoas portadoras de deficiência,
despertando nelas suas capacidades e respeitando seus limites.

Manutenção das capacidades físicas
para portador de traumatismo raquimedular através da natação
Melo, D.A.F.; Moraes, M.C.C.; Furlanetto, D.
Universidade Federal de Uberlândia, UFU

Atividade física para quem sofreu um
AVC: Indispensável para uma vida
mais saudável
Melo, D.A.F.; Moraes, M.C.C.; Furlanetto, D.
Universidade Federal de Uberlândia, UFU
O presente trabalho relata a experiência adquirida no estágio prático em Educação Física e Esportes Adaptados no
Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Deficiência realizado no 1o semestre de 2004 na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia com a
aluna C.N.S., 67 anos, que sofreu um A.V.C. provocado por
choque anafilático, apresentando tetraplegia espástica adquirida. O A.V.C., popularmente conhecido como derrame, é
uma doença que pode causar seqüelas irreversíveis. É caracterizado pela lesão no cérebro causada por um “acidente” nos vasos sangüíneos que irrigam a região cerebral, po136

O presente trabalho relata a experiência adquirida no estágio prático em Educação Física e Esportes Adaptados no
Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Deficiência realizado no 1o semestre de 2004 na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia com o
aluno C.M., 33 anos, portador de deficiência física causada
por uma lesão raqui-medular de origem traumática a nível
sensitivo em T2 (direita e esquerda) e motor em C4 (direita) e
C5 (esquerda) caracterizando tetraplegia. A lesão medular
pode ocorrer de diversas formas, por diversas causas e em
diferentes alturas da medula, e é a altura da lesão que indica
a sua gravidade. Essa lesão ocorre devido a morte dos
neurônios na medula, impedindo a comunicação entre esta e
o cérebro. Pode ser traumática ou não traumática de acordo
com a sua causa, ou ainda completas e incompletas de acordo com o dano causado na medula. Os objetivos do trabalho
realizado com o aluno foram proporcionar momentos de
descontração, lazer e relaxamento juntamente trabalhando a
musculatura residual; desenvolver estímulos de movimen-
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tos independentes dentro da piscina; e aumentar sua capacidade cardio-respiratória. Para atingir os objetivos propostos foi enfatizada a aprendizagem do nado crawl com e sem a
utilização de pequenos pesos e ainda mergulhos. Atividades de estímulos a lateralidade como flutuação e “rolamentos” na água também foram trabalhados. Os resultados obtidos foram aquém do esperado, pois o aluno faltou muito,
fazendo com que os trabalhos de adaptação fossem sempre
reiniciados. No entanto, observou-se que houve grande
entusiasmo do aluno às novas atividades propostas e uma
maior segurança individual dentro da piscina. Assim tiramos como conclusão que um trabalho para alcançar todos
os objetivos propostos tem que ser contínuo, obedecendo
cada fase do planejamento, porém as poucas aulas foram
aproveitadas de forma significativa, trazendo alegria para o
aluno e aprendizado para nós professores através dos diversos imprevistos que ocorrem na nossa profissão.

A importância das ações de
reabilitação em meninas portadoras
de síndrome de Rett
Melo, F.G.; Leite, G.F.; Maria, J.B.l.; Borges, L.J;
Carrijo, P.L; Costa, G.A
FAEFI-UFU
Introdução: O presente trabalho consiste em um relato de
experiência com a aluna J.L.H. 15 anos, portadora de
Síndrome de Rett. A S.R. é uma desordem neurológica de
causa genética, envolvendo mutações ligadas ao
cromossomo X. A síndrome tem sido considerada uma
encefalopatia crônica e progressiva, comprometendo as funções motora, intelectual assim como os distúrbios de comportamento e dependência. A deficiência só foi detectada
aos oito meses de vida, quando a mãe percebeu que a criança não sustentava a cabeça, não conseguia sentar sem apoio
e apresentava episódios freqüentes de vômito. A menina
antes normal desenvolve uma progressiva perda de aquisições motoras e cognitivas. Objetivo: diminuir a
espasticidade, melhorar a amplitude articular, reduzir os movimentos estereotipados das mãos e melhorar a
autoconfiança. Metodologia: As atividades foram desenvolvidas na piscina no campus da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia, durante um período de 4 meses, dentre elas: a hidroterapia, recreação, e atividades relacionadas a manipulação de objetos, destacando
que todas foram acompanhadas com músicas. O trabalho
proporcionou uma maior movimentação das pernas, relaxamento muscular, uma pequena diminuição dos movimentos
esreotipados, e tranqüilidade durante as aulas. As atividades de hidroterapia e musicoterapia são essenciais, promovendo um bem estar físico e psíquico, melhorando a qualidade de vida e manutenção da própria sobrevida da aluna.
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Os benefícios das atividades físicas e
recreativas para pessoas portadoras
de paralisia cerebral
Melo, F.G; Borges, L.J; Leite, G.F; Costa, G.A
Faculdade de Educação Física, UFU
Introdução: Este trabalho foi desenvolvido na disciplina
Estágio Prático em Educação Física e Esportes Adaptados,
com o aluno R.S.R. 15 anos, portador de Paralisia Cerebral,
que acometeu o lado direito do corpo (hemiparesia). Adquiriu a deficiência após o nascimento, resultado de uma convulsão. Paralisia Cerebral é o resultado de uma lesão ou mau
desenvolvimento do cérebro, de caráter não progressivo,
existindo desde a infância. A deficiência motora se expressa
em padrões anormais de postura e movimentos, associados
a um tônus postural anormal. Dentre os fatores potencialmente determinantes de lesão cerebral irreversível, os mais
comumente observados são infecções do sistema nervoso,
hipóxia (falta de oxigênio) e traumas de crânio. O desenvolvimento anormal do cérebro pode também estar relacionado
com uma desordem genética, e nestas circunstâncias, geralmente, observa-se outras alterações primárias além da cerebral. Em muitas crianças, a lesão ocorre nos primeiros meses
de gestação e a causa é desconhecida. Objetivos: Desenvolver a força residual muscular de membro superior e inferior (lado afetado); finalizar o nado costa, desenvolvendo a
flutuação dorsal; aumento da amplitude articular; estimular
autoconfiança, auto-estima, e socialização; e diminuir a
agressividade e nervosismo do aluno. Metodologia: O aluno realizou atividades durante 4 meses no campus da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de
Uberlândia. Foram desenvolvidas atividades como:
hidroginástica; natação (estilo costas); musculação; exercícios específicos para pernada, braçada e flutuação dorsal
do nado; e ainda atividades recreativas.Resultados: Evolução do nado costa (sem uso do colete), melhora da braçada
e pernada; aumento da amplitude articular de ambos os membros; as atividades recreativas contribuíram para redução
da agressividade. Concluímos que as atividades físicas e
recreativas são de fundamental importância na reabilitação
e socialização do aluno, proporcionando benefícios na sua
qualidade de vida.

Atividades físicas para reabilitação
motora em portadores de paralisia
cerebral espástica
Melo, F.G; Leite, G.F; Costa, G.A.
Faculdade de Educação Física, UFU
Introdução: O presente trabalho desenvolvido na disciplina
Estágio Prático em Educação Física e Esportes Adaptados,
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aborda um relato de experiência com a aluna M.A.O. 41
ANOS, portadora de Paralisia Cerebral Espástica. A deficiência foi adquirida após um desmaio no nascimento, resultado da falta de oxigênio (anóxia). A aluna apresenta distúrbios no ato de caminhar, falar e usar as mãos. A P.C. Espástica
é o tipo mais comum de PC, estando a sua incidência em
torno de 75%, é caracterizada por uma lesão localizada na
área responsável pelo início dos movimentos voluntários, o
tônus muscular é aumentado, isto é, os músculos são tensos e os reflexos tendinosos são exacerbados. Como a
espasticidade predomina em alguns grupos musculares, o
aparecimento de deformidades articulares neste grupo de
Paralisia Cerebral é comum. Objetivo: Desenvolver a amplitude articular, diminuir a espasticidade e melhorar as habilidades motoras.Metodologia: A aluna realizou atividades de
equilíbrio, como caminhada na piscina com braços abertos
ou segurando um bastão, hidroginástica, musculação, natação e alongamento, durante um período de 4 meses no
campus da Faculdade de Educação Física da Universidade
Federal de Uberlândia. Resultados: Melhora do equilíbrio
estático e dinâmico, aumento da amplitude articular, evolução no nado costa e diminuição da tensão muscular. Concluímos assim, que os exercícios físicos oferecem uma reabilitação no aspecto motor de pessoas portadora de P.C
Espástica, proporcionando autonomia e independência na
realização das atividades diárias.

forma intencional e por acessibilidade aos bairros do
Tucuruvi e Tremembé, localizados na Zona Norte da cidade
de São Paulo, da qual obtivemos dados com 12 profissionais de educação física atuante em 09 escolas públicas e
particulares. Os resultados apontaram que nas escolas
pesquisadas são atendidas pessoas com deficiências visuais e físicas. Observamos que a maioria das instituições não
possui adequação arquitetônica, pois existem objetos inadequados espalhados pelo espaço escolar que dificultam a
locomoção e o acesso aos locais de aula de educação física.
Quanto aos professores pesquisados, a metade da amostra
apontou que não promove a inclusão, 05 não possuem cursos extras e 06 citam não ter investimento profissional por
parte do governo e/ou escola para efetivação da inclusão.
Pudemos verificar que a inclusão parece estar se desenvolvendo de forma vagarosa, com despreparo por parte profissional e infra-estrutura escolar precária para acessibilidade
da pessoa com deficiência, tornando a cidadania distante
dessas pessoas.

Concepções de corpo sobre pessoas
com deficiência para adolescentes
Meurer, S.T; Palma, L.E; Freitas, F.C
Universidade Federal de Santa Maria

Barreiras arquitetônicas e
educação física escolar
Menezes, R.; Rodrigues, G.M.
Universidade Presbiteriana Mackenzie
A inclusão de crianças com necessidades especiais na rede
regular de ensino é um direito constitucional, mas para que
ela se efetive é necessário que haja uma mudança na estrutura e perspectiva educacional, bem como apoio a todos os
envolvidos: professores, alunos, corpo administrativo e
ambiente adequado. Assim, não devemos esquecer que o
ambiente antes de qualquer coisa deve ser o mais próximo
possível do normal, oferecendo as mesmas oportunidades e
participação, a todos. Concebendo ambiente físico com tudo
que é construído que cerca o homem, incluindo as
edificações até os meios de transporte, vemos que as construções escolares, geralmente, são inaptas para a circulação
de pessoas com necessidades especiais, pois faltam rampas, o calçamento e a largura das portas são inadequadas
dificultando assim o êxito da inclusão. Pensando na questão da acessibilidade na escola, esse estudo objetivou verificar como a questão da inclusão vem atingindo os espaços
escolares através da análise dos espaços arquitetônicos,
infra-estrutura de apoio e capacitação profissional na área
da Educação Física. A metodologia utilizada foi qualitativa
descritiva, na qual utilizou-se de um questionário com perguntas fechadas e abertas. A amostra foi selecionada de
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Este estudo surgiu do interesse pelas questões relativas à
concepções de corpo, de corpo deficiente e de observar que
este tema é valorizado entre adolescentes. Como objetivos
teve-se, identificar e analisar as concepções de corpo sobre
pessoas com deficiência (PD) apresentadas pelos escolares
em contexto inclusivo e não-inclusivo. Utilizou-se como instrumento questionário com perguntas semi-estruturadas. Os
participantes do estudo eram de turmas de 8ªs séries do
Ensino Fundamental da rede pública. As turmas compreendiam: uma turma com aluno com deficiência (AD) incluído e
outra sem da mesma escola; uma turma de outra escola sem
AD. Identificou-se que as 03 turmas atribuem importância
ao corpo relacionando-a com o bem-estar. Na escola que
não havia AD, bem-estar foi relacionado com modelos estéticos. Na escola que havia AD, o bem-estar foi relacionado
com a personalidade e atitude. Infere-se que as concepções
de corpo apresentadas na turma da escola sem AD, foram
influenciadas por fatores como: mídia, condição financeira e
lazer. Nas 03 turmas as concepções mais pontuadas sobre
PD foram as positivas e, entre as negativas, as maiores pontuações foram na turma onde há AD, mostrando que o contexto educacional inclusivo exerce influências sobre as concepções de corpo. As concepções identificadas como positiva foram quando percebiam as superações e vitórias do
colega com deficiência; e negativa, quando viam as limitações e as relacionavam com a deficiência. Quanto à Educação Física, nas 03 turmas, acreditavam que o colega ou possível colega com deficiência teria condições de participar
pois estas poderiam ser adaptadas. Concluí-se que a expec-
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tativa de valorização do corpo foi confirmada e que fatores
do contexto social e cultural têm interferência nas concepções. A hipótese de que PD seriam consideradas inferiores
e incapazes foi desmistificada, pois as turmas apresentaram
concepção positiva das PD, acreditando nas capacidades e
possibilidades destas, independente da forma de corpo que
apresentavam. Acredita-se que os objetivos foram alcançados e este estudo será importante para ser discutido em
contexto escolar e universitário, colaborando na
concretização da inclusão e auxiliando na formação de educadores.

Perfil dos idosos na hidroginástica
Moises,, R. A.;; Veiga, N. K.;; Silva,, C.A. F.;;
Lima,, S. M. T.,; Silveira,, A. M. da.
Departamento de Educação Física, UEM
Os idosos têm procurado, cada vez mais, desenvolver uma
atividade física em busca de uma melhor representação filosófica de vida. E, como a Universidade por meio de um projeto de extensão, oportuniza participar de um projeto que
desenvolve atividades físicas junto às pessoas idosas,
objetivamos nesse trabalho identificar o perfil dos praticantes de hidroginástica. A percepção do resultado dessa atividade entre os praticantes foi em sua grande maioria, 95,25%
dos entrevistados, no sentido do aumento e melhora da disposição para realização das atividades de vida diária, estabilização e em alguns casos redução da utilização de medicamentos e redução de dores no sistema orgânico. A
Metodologia utilizada para a pesquisa foi um questionário
composto por 19 questões abertas e fechadas que tinha por
objetivo verificar o tempo de prática com a hidroginástica, o
diagnóstico médico, o objetivo para o desenvolvimento da
atividade, os hábitos de vida e utilização de medicamentos.
As atividades são desenvolvidas 2 vezes por semana com a
duração de cinqüenta minutos cada. O grupo pesquisado
foi composto por 22 pessoas, sendo 21 do sexo feminino e 1
do sexo masculino. Dentre os resultados obtidos, identificamos que a idade média dos praticantes é de 70 anos e 7
meses de idade e que o tempo de desenvolvimento de
hidroginástica varia de 4 meses a 9 anos, constatamos também que 95,3% deles não fumam e em nenhum caso se constatou o hábito rotineiro de beber. A maior concentração de
problemas detectados entre eles na ficha de anamnése foi a
hipertensão com 61,9% e o colesterol com 38,09% informando que cada praticante apresenta mais de uma disfunção.
Outro dado relevante é que 90,25% dos idosos tomam remédio regularmente. Constatamos com essa pesquisa que o
grupo participante tem tido melhoria na estabilização das
dores e estabilização do uso de medicamentos e tem mostrado melhora satisfatória na sua qualidade de vida diária em
relação ao aspecto biológico, psicológico e motor.
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A importância da atividade física em
pacientes com trauma raquimedular
Monteiro, L.Z.
Universidade de Fortaleza
O traumatismo raquimedular (TRM) tem sido identificado
como uma incapacidade de alto custo, que exige muitas alterações no estilo de vida do paciente. O aumento da expectativa de vida desses indivíduos fez com que o processo de
reabilitação fosse para além da prevenção dos danos causados pela lesão medular, e objetivasse também a melhora da
qualidade de vida e a independência funcional. A inatividade após o trauma raquimedular causa uma diminuição da
massa muscular e da capacidade aeróbica e coloca o
individuo em risco de doenças cardíacas e com isso uma
redução na expectativa de vida. A prática de atividade física
regular em indivíduos com TRM melhora a força muscular,
diminui reações psicológicas como a depressão, inatividade
mental, isolamento social e melhora da independência. O
objetivo deste estudo é evidenciar a importância da atividade física na qualidade de vida dos lesados medulares. Foram
selecionados 15 pacientes voluntários com lesão
medular,praticantes de atividade física, estes foram interrogados com uma ficha de avaliação contendo os dados pessoais e das disfunções existentes, e foi aplicado o questionário genérico SF-36 para avaliar a qualidade de vida desses
pacientes.O resultados encontrados foram: em relação a capacidade funcional, aos aspectos físicos e sociais constatamos que a atividade física, melhora a independência nas
AVDs, auto estima, diminui o isolamento social, melhora o
humor e a autoconfiança. Os praticantes de atividades físicas apresentam uma menor dificuldade para realizar as atividades do dia-a-dia, ou seja, possuem uma melhor capacidade funcional. Os aspectos físicos e sociais são elevados.Com
base nesse estudo, concluímos que a atividade física é muito importante para uma melhor qualidade de vida dos lesados medulares, pois melhora a capacidade funcional, os aspectos físicos e sociais. Devemos incentivar a prática de
atividade física regular para obtermos uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos.

Atividade física como promoção de
saúde para o idoso
Monteiro, L.Z.
Universidade de Fortaleza
O aumento da população idosa é um fenômeno mundial, tanto no que se refere aos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Estimativas para a população idosa
brasileira apontam que o país em duas décadas terá 32 milhões de pessoas com idade superior a 60 anos, sendo o
sexto país com o maior contingente de idosos no mundo. A
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atividade e o exercício físico foram reconhecidos formalmente
como fatores que desempenham um papel essencial no aprimoramento da saúde; no controle, prevenção e no tratamento das doenças; além de enfatizar o caráter psíquico e
socializador. O nível reduzido de atividade física e o número
crescente de doenças crônicas que acompanham o envelhecimento, freqüentemente propiciam um círculo vicioso: doenças e incapacidades reduzem o nível de atividade física, o
que por sua vez, tem efeito negativo na capacidade funcional, aumentando as incapacidades decorrentes das doenças. Foi realizada uma descrição do perfil demográfico, sócio-econômico e de morbidade de um grupo populacional,
bem como de suas atividades e grau de independência. Foram entrevistados em seus domicílios 30 idosos (15 homens
e 15 mulheres), escolhidos aleatoriamente, residentes na cidade de Fortaleza com faixa etária acima de 60 anos. A maioria dos idosos entrevistados eram casados, aposentados,
com 1º grau completo e com renda individual de 5 a 10 salários mínimos. Apresentavam como transtornos crônicos mais
freqüentes: a hipertensão arterial, diabetes, doenças do trato digestório e pulmonar. Eram pessoas independentes para
a maioria das atividades da vida diária. As tarefas mais citadas entre os homens, em ordem decrescente, foram:as domésticas, as sociais e de lazer; e entre as mulheres: as domésticas, as sociais, o cuidar de pessoas e as manuais. A
escolha das atividades que desejariam fazer entre os homens foi determinada, pelas necessidades econômicas: vender peixe ou retomar a ocupação anterior. Já as mulheres,
optaram por: freqüentar grupo de idosas, costurar, aprender
a ler e fazer caminhadas. Concluiu-se que a promoção da
saúde e a qualidade de vida traduzem-se na manutenção da
capacidade funcional, a ocupação do tempo livre, o relacionamento social e, principalmente, a existência de projetos
de vida.

28 alunos com idades entre 09 e 24 anos de ambos os sexos,
diagnosticados como deficientes mentais. As atividades são
desenvolvidas em uma quadra esportiva coberta e nas dependências da escola, oportunizadas uma vez por semana
para cada grupo dividido de acordo com os recursos e disposições pessoais. A aquisição e/ou o aperfeiçoamento de
habilidades motoras específicas do handebol são o foco do
projeto, sempre levando em consideração a individualidade
e o nível de desenvolvimento de cada aluno, visando uma
aprendizagem que satisfaça as necessidades básicas para a
prática do handebol. Durante as aulas são realizadas atividades de baixa organização, jogos pré-esportivos, fundamentos e aprofundamentos do Handebol que possibilitem
desenvolver a Inteligência Motora dos sujeitos(KREBS,
2000). Nesse contexto, rico em estímulos, pode-se observar
e constatar que os sujeitos participam ativamente das atividades, demonstrando interesse pelas mesmas, procurando
superar seus próprios limites. Percebeu-se mudanças nos
aspectos relacionados às consciências corporal e espaciotemporal, bem como nos aspectos social, familiar e escolar, a
partir das observações realizadas e os relatos de professores, pais e dos próprios alunos. Os alunos não apresentaram
forças desorganizadoras ou outro sentimento que pudesse
interferir negativamente no desenvolvimento das atividades. Como fatores positivos que tem auxiliado no processo
de aprendizagem cabe destacar a motivação da monitora e a
interação com atletas profissionais de Handebol de Caxias
do Sul, que tem visitado o projeto. A participação da equipe
nos Jogos Internos do Rio Grande do Sul (JIRGS) também
foi motivo favorável para o engajamento e persistência nas
atividades. O projeto estender-se-á até o final deste ano,
oportunizando um maior número de encontros e atividades,
visando sempre o desenvolvimento dos participantes nos
seus aspectos físicos, motores, sócio-afetivos e cognitivos.

O handebol adaptado para pessoas
com deficiência mental

Participação de deficientes no
Programa Integrado de Atenção às
Pessoas Portadoras de Deficiência
(PIAPPD) da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC)

Monteiro, M.C.M.; Zanandrea, M.F.; Tremea, V.S.
FSG
Através da Educação Física Adaptada podemos proporcionar situações de superação, interação e satisfação, além de
facilitar as relações interpessoais. A partir de maio deste
ano, uma acadêmica do curso de Educação Física da Faculdade da Serra Gaúcha, vem desenvolvendo um projeto de
integração comunitária relacionado ao Treinamento de
Handebol em parceria com a Escola Estadual Especial João
Pratavieira através do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, o FUNDEL. Esse projeto tem como
objetivo desenvolver atividades motoras direcionadas ao
handebol e adaptadas às pessoas com necessidades especiais, criando situações de aprendizagem que contribuam
para o seu desenvolvimento, explorando as potencialidades
e respeitando suas individualidades. Participam do projeto
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Moreira, C.Z.; Costa, A.J.; Scherer, R.L.;
Fernandes, L.L.
Centro de Desportos, UFSC
Este estudo tem como objetivo apresentar algumas considerações a respeito do perfil dos participantes do Programa
Integrado de Atenção às Pessoas Portadoras de Deficiência
(PIAPPD) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Esse programa, que visa cadastrar, orientar e acompanhar a
integração desses indivíduos à comunidade universitária,
conta com a participação de professores e acadêmicos de
diversos cursos da UFSC. Sabe-se que as pessoas com deficiência encontram, em geral, dificuldades para a prática de
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atividades físicas e esportes no seu cotidiano. Caracterizase como um diagnóstico exploratório, em que foram utilizadas as respostas obtidas no questionário de cadastro do
Programa, no capitulo referente à prática de atividades físicas, aplicado durante o primeiro semestre de 2005 a 22 indivíduos (14 homens e 8 mulheres) participantes das atividades do Projeto Sábado no Campus. Com base nos dados
obtidos através do questionário, pode-se notar que 10 conheceram o projeto através de amigos, outros 10 através
das instituições a qual são filiados, e apenas 2 através da
universidade. As atividades com maior participação entre
os praticantes são: goalball (11) e basquete sobre rodas (8).
Dentre os indivíduos, 9 praticam as atividades em três dias
da semana e 7 apenas um dia da semana. Quanto ao tempo
em que já praticam essas atividades, 9 relataram praticar a
menos de 1 ano, e outros 9 praticam há até 5 anos. Sobre os
motivos que os levam a permanecer na prática, os mais relatados foram o gosto pelo esporte (10), cuidado com a saúde
(7) e as amizades (6). Quanto aos benefícios notados a partir
da prática, os mais citados foram a maior disposição (7) e
melhora na locomoção (5). Por último, um aspecto bastante
importante é a necessidade de outros profissionais atuando
no projeto sentida pelos praticantes. Dentre diversas opções, os mais apontados foram nutricionistas (10), dentistas
(8) e psicólogos (7). A partir das respostas, temos um perfil
dos participantes e de seus anseios acerca do projeto, visando qualificar as intervenções, atendendo às necessidades dessa população.

Vivências motoras lúdicas para
pessoas com necessidades especiais
Moreto, D.F.; Tremea, V.S.;
Zanandrea, M.F.; Ramalho, M.H.S
FSG
A vivência motora é de grande importância para o desenvolvimento do ser humano, uma vez que contribui para o aperfeiçoamento de habilidades e a interação dos sujeitos. O
projeto de integração comunitária “Vivências Motoras
Lúdicas para Pessoas com Necessidades Especiais” em parceria com a Escola Estadual João Pratavieira, através do
Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer,
tem como objetivo oportunizar vivências expressivo-criativas para pessoas com necessidades especiais. Atualmente,
participam do projeto 20 crianças e 61 adolescentes do sexo
feminino, da Escola Estadual João Pratavieira. O projeto fundamenta-se na Teoria Ecológica proposta por
Bronfenbrenner, compreendendo um contexto amplo, mas
ao mesmo tempo bastante específico e delimitado, um ambiente dinâmico e em contínua modificação, com características particulares contendo os sujeitos e as outras pessoas
se relacionando no contexto. As atividades gímnicas, rítmicas e de expressão, oportunizadas em dois encontros semanais, com duração de 50 min., têm como finalidade a vivência
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motora e o autoconhecimento das possibilidades de movimento do corpo do sujeito, com diversificação e utilização
de materiais. Ao iniciarmos as atividades organizadas e planejadas, tanto as crianças quanto as adolescentes chegaram trazendo o que era seu em universo referencial, constituído por uma rede de significação própria. Desconfiadas,
apreensivas, alegres, interessadas, observadoras, distraídas,
temerosas, tímidas, expansivas, silenciosas, resistentes, se
aproximaram em busca das atividades, cada uma com o seu
temperamento, com sua história de vida e seus desejos. O
contexto tem permitido às crianças explorarem a diversidade
das atividades de forma lúdica, favorecendo a criação, a
integração e o contato corporal, despertando alegria, atenção e participação de todos. Um dos fatores que provavelmente tem contribuído para o bom andamento das atividades é o papel mediador do professor, a motivação e principalmente o relacionamento afetivo, criando assim um ambiente favorável ao desenvolvimento e à aprendizagem.

Informações básicas para a prática da
preparação física no tênis
em cadeira de rodas
Munno, F.M.; Fernandes, L.L.; Dias, J.M.
Centro de Desportos, UFSC
O tênis em cadeira de rodas existe desde 1976. Este esporte
foi criado nos EUA e desde então vem sendo difundido pelo
mundo, sendo, inclusive, considerado como a mais crescente modalidade para deficientes físicos. No Brasil esse desenvolvimento também é visível, hoje há campeonatos regionais e brasileiros contando pontos para seus respectivos
rankings, nas últimas paraolimpiadas o Brasil teve dois representantes nesta modalidade, e com isso, é natural que os
treinamentos desses atletas tenham a necessidade de se tornarem mais completos, exigindo uma melhora técnica e física. Este trabalho tem como objetivo proporcionar aos professores de tênis em cadeira de rodas, ou outros profissionais, com formação apropriada, informações básicas para a
prática da preparação física de seus atletas, contribuindo
para um melhor condicionamento físico destes, evitando lesões e facilitando a aprendizagem das técnicas específicas
da modalidade e, conseqüentemente, facilitando o seu diaa-dia. Este estudo está embasado principalmente numa
metodologia bibliográfica, mas foi utilizado também o método empírico nos projetos do Núcleo de Estudos de Tênis de
Campo em parceria com o Núcleo de Atividade Física Adaptada do Centro de Desportos da Universidade Federal de
Santa Catarina, onde os autores estão envolvidos com a
preparação física do tênis convencional assim como sua forma
adaptada aos portadores de deficiência física. Com base na
bibliografia consultada chegamos a algumas informações:
identificação das qualidades físicas treináveis da modalidade algumas formas indicadas para a mensuração e o trabalho dessas qualidades físicas em pessoas portadoras de ne141
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cessidades especiais, as conseqüências desse treinamento
e seus benefícios. Constatamos que na bibliografia consultada desta área dificilmente abordam este tema, e quando o
fazem, não o realizam em sua totalidade, dificultando um maior
aprofundamento o que levou a recorrer a bibliografias do
tênis convencional, através desta consulta pode-se dizer
que o treinamento do condicionamento físico pode trazer
vários benefícios aos atletas de tênis em cadeira de rodas se
bem trabalhado, sempre respeitando sua individualidade.

Água Viva: O recurso aquático na
prática de uma terapia motora
Murilo, P.C.
INTRODUÇÃO: A terapia aquática vem desempenhando
importante trabalho na área da habilitação física, e recursos
como a hidrocinesioterapia auxiliam pessoas portadoras de
deficiência no sentido de promover um trabalho corporal
que contribui para o restabelecimento da motricidade. A terapia aquática além de oferecer alguns benefícios
biomecânicos como o relaxamento e o alongamento muscular desperta o caráter lúdico e prazeroso do corpo imerso,
proporcionando bem estar, aconchego e liberdade ao flutuar. OBJETIVO: A pesquisa estuda a questão da imagem corporal e do movimento singular que cada sujeito subjetivo
encontra na água ao experimentar as suas possibilidades e
limites corporais, despertando o desejo de movimentar-se
livremente. METODOLOGIA: A pesquisa se desenvolve há
3 anos sendo de caráter qualitativo investiga o aspecto
psicomotor de crianças, adolescentes e adultos portadores
de deficiência: física, sensorial, mental, psíquica. Para a pesquisa estudamos 3 grupos de alunos que passaram regularmente por avaliação física e postural, o que nos permitiu
traçar individualmente um programa de atividades corporais
mediante os dados obtidos. Os grupos foram dispostos de
acordo com as propostas de atividades estabelecidas para
cada aluno e de acordo com a faixa etária. As sessões acontecem semanalmente com duração de 1 hora. RESULTADOS:
Os resultados encontrados são compatíveis a uma melhora
da condição tônica da musculatura, da mobilidade e alongamento corporal e da própria auto-estima. O aluno encontra
na água uma forma prazerosa de se movimentar e observamos que à medida que novos movimentos são conquistados
ou aprimorados há uma transposição desta coordenação para
as atividades realizadas no cotidiano do aluno como o equilíbrio postural para a marcha. CONCLUSÕES: A água é um
importante recurso terapêutico que disponibiliza uma sensação de bem estar e liberdade atuando como facilitadora do
movimento. Os benefícios da terapia aquática não estão restritos a uma condição biomecânica do corpo, expandem-se
para uma vida psíquica e subjetiva. Os sentidos corporais:
cinestésicos e sensoriais resgatam desejos conscientes
transformando-os em movimento.

Distribuição e aproveitamento do
tempo em sessões de atividade
motora adaptada
Nasser, J. P.; Zuchetto, A. T. Z.; Silva, C. G.
Universidade Federal de Santa Catarina
Analisou-se a distribuição e o aproveitamento do tempo de
4 PNEs, sendo 1 Síndrome de Down (P4), 1 Síndrome de
Asperger (P2), 1 Distúrbio de Comportamento (P1) e 1 com
Paralisia Cerebral Atetóide (P3). Para a coleta de dados utilizou-se filmagem de 4 aulas e registro cursivo marcando
tempo a cada minuto. Os dados foram analisados
quantitativamente e qualitativamente, conforme o tempo das
atividades, da aula em geral e aproveitamento dos participantes em relação aos itens: Tempo de Ocupação (TO), Fora
de Foco (FF), Tempo de Desperdício (TD), Tempo de Transição (TT), Tempo Atribuído e a Prenda (P). O TT das aulas foi
em média 90 minutos. A aula dança foi a que provocou maior
entusiasmo nos participantes que, tiveram seus TD reduzidos. Todos realizaram as atividades de acordo com sua capacidade. Quanto à distribuição dos tempos dos participantes durante as aulas pôde-se perceber que P1 e P2, foram
constantes seus TO em todas as aulas. P3 participou de
todas as atividades e por não ter deficiência mental, interpretava as regras das atividades com clareza, obtendo bom
aproveitamento no TO. Em alguns momentos teve seu TO
prejudicado devido ao seu grande comprometimento motor.
P4 apresentou maior TO na aula de circuito e menor na aula
de dança, mas na dança participou de forma espontânea,
enquanto em algumas atividades das outras aulas seu TO
dependia de ser conduzido por um auxiliar. O TT foi um importante elemento diagnosticado na pesquisa, servindo para
demonstrar quanto tempo se gasta da aula para a explicação
das atividades e o engajamento dos alunos nelas. Pareceu
muito, mas torna-se o necessário quando se respeita à individualidade para cada participante se engajar nas atividades. As razões dos desperdícios nas aulas variaram para
cada aluno, de acordo com suas características e particularidades. Os TT, TD, FF, teoricamente seriam aspectos negativos na aula pelo fato dos participantes não estarem executando as atividades. Porém, foi pouco comparado aos totais
das aulas e serviu para observar as interações sociais. A
investigação da distribuição e do aproveitamento do tempo
em aulas de atividade motora adaptada possibilita administrar o tempo repercutindo na adequação de atividades e
envolvimento dos participantes.

Evolução da esgrima em cadeira de
rodas no Brasil
Nazareth, V. L.; Duarte, E.
FEF, Unicamp
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O presente estudo teve por objetivo analisar as ações
evolutivas do esporte esgrima em cadeira de rodas no Brasil. Tendo uma perspectiva de estudo exploratório, os dados
foram estruturados a partir de revisões de literárias e análises documentais. A arte das armas brancas é reconhecida
no contexto do desporto adaptado como aquela direcionada
especificamente as pessoas com deficiência física, sendo
oficialmente denominada Esgrima em Cadeira de Rodas.
Surgida em meados dos anos 50 na unidade de lesionados
medulares de Rockwood (Cardiff) na Inglaterra, este esporte
teve sua primeira apresentação nos Jogos de Stoke
Mandeville em 1954. Desde então, a esgrima adaptada veio
se estruturando no âmbito internacional em suas ações
institucionais, dando base para o seu estabelecimento como
modalidade paraolímpica. No Brasil ao contrário, a esgrima
adaptada ainda é pouco difundida, chegando a ser quase
que inexistente. Mesmo existindo no país alguns praticantes deste esporte, a esgrima adaptada ainda encontra-se
muito distante da realidade da esgrima convencional “para
não deficientes” no que tange aos aspectos técnicos e apoio
financeiros. Entre os fatores que evidenciam o atraso
evolutivo da esgrima adaptada no país, desacatam-se o desconhecimento da modalidade por grande parte da população e pessoas atuantes no contexto da esgrima convencional, falta de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de esgrima quanto ao contexto das pessoas com deficiências e particularidades de ensino para os mesmos, a problemática da aquisição dos equipamentos devido ao alto
custo de importação e sobre tudo a inexistência de uma associação específica de representação da modalidade. Atrelando-se a todos estes problemas evidencia-se a escassez
de bibliografias e pesquisas científicas sobre as dimensões
da esgrima em cadeira de rodas. Todos estes fatores colocam a esgrima adaptada em situação de desvantagem em
relação a outras modalidades paraolímpicas, sendo necessárias ações mais amplas para efetiva implantação deste esporte no país.

Sintomas depressivos em
parkinsonianos: A influência da
atividade física supervisionada
Oliani, M. M. 1; Corazza, D. I.1; Gobbi, S.1;
Stella, F.2; Gobbi, L. T. B.1
Depto de Educação Física, IB, Unesp1; Depto de
Educação,IB, Unesp2
Introdução: sintomas depressivos podem decorrer das conseqüências psicossociais e limitações causadas pela deterioração física. Na Doença de Parkinson (DP), tais fatores
comumente ocorrem por ser um processo neurodegenerativo
que acomete principalmente a atividade motora. Objetivo:
analisar a influência de um programa de atividade física supervisionada sobre sintomas depressivos em
parkinsonianos. Materiais e métodos: sete sujeitos, com idaRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 103-160

de média de 66,4±9,8 anos, após serem avaliados por médico, foram classificados de acordo com o nível de gravidade
da doença 1,57±0,78 (Escala de Hoehn e Yarh, 1967), condição motora e da capacidade funcional 34±26,31 (Unified
Parkinson´s Disease Rating Scale, 1987), escolaridade de
8±3,7 anos e funções cognitivas 26,7±1,7 (Mini Exame do
Estado Mental, 1975). Para quantificar os sintomas
depressivos utilizou-se da Escala de Hamilton para Depressão (1960). Todos os sujeitos participaram de um programa
de atividade física supervisionado, com 3 sessões semanais
de aproximadamente 40 minutos, durante 15 semanas. Tal
programa consistiu de treinamento com pesos, flexibilidade
e ginástica geral. Resultados: a análise estatística nãoparamétrica de Wilcoxon revelou diferença significativa
(p<0,05), apontando diminuição dos sintomas depressivos
após o programa de atividade física, revelando que os sujeitos saíram do quadro de sintomas depressivos leves. Conclusão: Conquanto os resultados do presente estudo sejam
preliminares e restringidos pelo pequeno tamanho da amostra, observa-se que parkinsonianos se beneficiam de um programa de atividade física e que este tem influência positiva
na diminuição de sintomas depressivos, provavelmente por
uma melhora da capacidade funcional com conseqüente
melhora da autonomia, diminuindo sua dependência nas atividades da vida diária. Sugere-se a implementação de atividade física regular para parkinsonianos, visto que esta possivelmente pode ser empregada como meio coadjuvante e
não-farmacológico ao tratamento de sintomas depressivos.

O tae kwon do para
deficientes visuais
Oliveira, B.B.
Depto. de Educação Física, Centro UNIFIEO
Este estudo tem por objetivo estabelecer critérios para a
sistematização de conhecimentos orientados para um processo de ensino e aprendizagem da arte marcial coreana denominada Tae Kwon Do (TKD), considerando as necessidades específicas de cidadãos portadores de deficiência
visual.Para tanto, considerar-se-à a necessidade de uma
transformação didático-pedagógica dos diferentes procedimentos de ensino, tendo em vista os múltiplos saberes inerentes ao processo de aprendizagem dessa manifestação
cultural (TKD) nos seus mais diversos componentes (histórico, filosófico, ético, pedagógico e técnico). Este trabalho
implicou uma pesquisa de natureza teórico-bibliográfica,
associada as percepções pedagógicas provenientes da experiência profissional da autora deste mesmo estudo. Foram
mobilizados conceitos norteadores de forma a subsidiar algumas recomendações de natureza didático-metodológicas
como passos efetivos para um processo consistente de sistematização de conhecimentos. Portanto,foram considerados aspectos relacionados as questões relativas aos temas
inclusão social; características e aspectos intervenientes da
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deficiência visual; aspectos inerentes ao processo de aprendizagem, entre outros.

Estimulação essencial motora
aquática para bebês e
crianças com deficiência
Oliveira, G.B. de; Andrades, A.P.O. de; Scherer, C.;
Walker, D.; Malezan, L.M.; Palma, L.E.
Centro de Educação Física, UFSM
Por meio das limitações e privações que bebês e crianças
com necessidades especiais têm em relação ao seu desenvolvimento, propô-se esse projeto de extensão com o objetivo de propiciar atividades em meio líquido que estimulem o
desenvolvimento motor global de bebês e crianças com necessidades especiais, como também, estimular as percepções táteis, visuais, auditivas e sinestésicas e auxiliar na
melhoria das funções cardio-respiratórias, mobilidade articular e locomoção, proporcionar o desenvolvimento das
capacidades motoras, especialmente o equilíbrio, postura,
ritmo e coordenação. O grupo é constituído por cinco (05)
alunos, com Síndrome de Down, hidrocefalia e deficiência
física e sete (07) professores/monitores. As aulas são realizadas às quintas-feiras, em sessões de 40 minutos, das 16:30
às 17:10, no Complexo de Piscinas Térmicas do CEFD/UFSM.
As atividades são desenvolvidas de forma lúdica estimulando os alunos em relação às áreas motora, perceptivocognitiva, da linguagem e social. Como forma de avaliação
dos alunos e das aulas, utiliza-se o Parecer Descritivo e o
Diário de Campo, respectivamente. Sendo este um projeto
iniciado em março de 2005 e com a sua conclusão prevista
para dezembro do corrente ano, inferem-se as seguintes considerações: com o andamento das aulas observou-se que os
bebês e crianças já demonstram estarem adaptados ao meio
líquido, principalmente os que caminham, demonstrando
melhorias na mobilidade articular e locomoção, deslocandose de um lado ao outro da piscina e realizando seus primeiros mergulhos; ainda, observaram-se melhorias no desenvolvimento das capacidades motoras, especialmente no equilíbrio e postura e no desenvolvimento da autoconfiança.

A participação da criança hiperativa
nas aulas de educação física infantil
Oliveira, L. P. G.; Fumes, N. L. F.
Universidade Federal de Alagoas
O presente estudo teve como objetivo principal analisar a
participação de uma criança hiperativa durante as aulas de
Educação Física Infantil. O estudo de caso, de natureza qualitativa, foi o modelo de estudo seguido para o seu desenvolvimento. Nele foi investigada uma criança hiperativa, de
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6 anos de idade, do sexo masculino, aluno de uma classe
regular de Educação Infantil (alfabetização), de uma escola
particular de classe média alta, situada no município de
Maceió. Para melhor compreensão do caso participaram do
estudo como informantes a professora de alfabetização e de
Educação Física (esta última também desempenhava o papel
de pesquisadora deste estudo), a auxiliar de sala de aula, a
psicóloga educacional da escola e a mãe da criança. A observação participante das aulas de Educação Física, o diário
de campo, a entrevista semi-estruturada foram utilizados para
levantamento dos dados. Empregou-se, também, o Inventário de Comportamentos do Jogo Social de Sherrill (1998). Os
resultados mostraram que dos cinco níveis de interação do
jogo social apresentados pelo Inventário, aluno manifestou
comportamentos em pelo menos quatro níveis de interação:
o solitário/exploratório, o paralelo, o associativo/interativo
e o cooperativo. Dessa forma, pôde-se concluir que o aluno
possuía um bom nível de interação com a professora, com
os colegas e com os objetos. No entanto, esse nível de
interação podia variar, de acordo com as atividades propostas: aquelas que utilizavam materiais sempre propiciavam
maior nível participação do aluno, mas muitas vezes levavano a se afastar do grupo para brincar individualmente; as
atividades de imitação possibilitavam maior nível de
interação grupal (desde que não se permanecesse muito tempo nela); já as atividades que implicavam a permanência prolongada na posição sentada não favoreciam a interação do
aluno e levavam-no a se afastar do grupo.

Ginástica harmônica para deficientes
visuais: Um recurso de inclusão social
Oliveira, L.Z
Clínica Movimento, Centro de Estudos e Terapia
O projeto de levar a Ginástica Harmônica para o universo
dos deficientes visuais começou a ser desenvolvido em fevereiro de 2005 na Clínica Movimento, com os alunos de
uma instituição municipal, que atende a crianças e adolescentes com deficiência visual. A Ginástica Harmônica parte
de um pressuposto holístico, mesclando elementos científicos ocidentais com conhecimentos orientais. Esse método
traz uma sensível evolução na conscientização do corpo,
pois estimula a expressão corporal através de diferentes ritmos musicais, para reorganizar no indivíduo sua flexibilidade natural, a harmonia das expressões, seu equilíbrio vertical e consciência de si. A Ginástica Harmônica demonstra
grande potencial de inclusão social, na medida que possibilita um desenvolvimento psico-corporal respeitando a individualidade, sem a imposição de padrões pré-determinados
de movimentos, respeitando-se à plástica e expressão de
cada um como algo valioso ao processo de desenvolvimento humano. Na aplicação do método neste projeto em especial, também havia a expectativa de valorizar a autonomia,
promovendo ganhos nas habilidades físicas e na auto-esti-
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ma destes jovens. A primeira inovação do projeto foi criar
uma adaptação metodológica, pois o recurso mais utilizado
na aula é a imitação dos movimentos do condutor do grupo,
através da percepção visual. Para substituir este recurso
utilizou-se de pessoas sem deficiência visual para servirem
de guias, possibilitando a imitação. Também foram desenvolvidos códigos verbais representando movimentos e posturas para serem utilizados, sendo que estes foram se tornando cada vez mais eficientes, pois o repertório gestual
dos participantes foi se ampliando e adaptando-se à Ginástica Harmônica; chegando-se a eficiência de cada um dos
participantes conseguir conduzir o grupo. Estimulados por
um novo universo de sensações e possibilidades, pôde-se
observar muitas mudanças em cada um dos jovens, como o
desenvolvimento ou aprimoramento de algumas habilidades
físicas, a reestruturação de padrões posturais e mudanças
de comportamento.

Qualidade de vida social através da
prática de natação
Oliveira, S. S.; Mattos, E.;
Matteoni, S. P. C.; Cortese, M. C.
Escola de Educação Física e Esportes, USP
No Brasil, segundo IBGE 2001, 14,8% da população é constituída de pessoas que possuem algum tipo de deficiência
física, sensorial ou mental. Elas têm suas atividades sociais
dificultadas. O objetivo deste trabalho foi verificar se a prática de natação de forma inclusiva com não portadores favorece a melhora na qualidade de vida social dos participantes
do grupo. Foi feito um questionário para os alunos do curso
de “Natação Inclusiva” da EEFEUSP. A idade dos participantes variou entre 11 e 78 anos, abrangendo o período de
1998 a 2004. A amostra foi composta por 347 componentes,
sendo 181 mulheres e 166 homens portadores de diversos
tipos de deficiências. Eles foram divididos por sexo e diagnóstico, bem como nível de escolaridade e profissão. O resultado demonstrou que os portadores de deficiências ampliam suas relações sociais, mas não dependem ou se importam com a presença dos não portadores de deficiências no
grupo. Já os não portadores também ampliam suas relações
sociais e se estimulam com a presença de portadores de deficiência no grupo, no sentido de superar suas dificuldades
em termos de aprendizagem das habilidades aquáticas. O
nível de escolaridade influencia na velocidade de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades aquáticas. As mulheres são as que mais procuram as atividades inclusivas,
porém os homens são os que mais se entrosam nas atividades sociais extra aula. Eles promovem reuniões sócias pósaulas e tomam mais iniciativas em relação à comemorações
de aniversários ou outras datas comemorativas. As mulheres tendem a organizar as comemorações me termos de ornamentação dos locais e trazer presentes. As mulheres têm
procurado em maior número os recursos da natação inclusiRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 103-160

va como um instrumento a mais no processo de seu desenvolvimento global visando melhor qualidade de vida.

Envolvimento de portadores de
necessidades especiais em
atividades de pular corda
Pacheco Izidoro, G.; Zuchetto, A.T.; Nasser, J.P.
Centro de Desportos, UFSC
Objetivou-se analisar o envolvimento de seis sujeitos na
atividade de “pular corda”, em uma sessão no Programa de
Atividade Motora Adaptada. Analisou-se: P1 com
Hemiparesia Espástica,16 anos; P2 com Síndrome de
Asperger, 17 anos, P3 com distúrbio de comportamento e
deficiência mental, 19 anos, P4 com quadriparesia atetósica,
28 anos, P5 e P6 com síndrome de Down, 19 e 17 anos respectivamente e três acadêmicos. A sessão durou 95 minutos
distribuídos em 5 atividades (A): A1-Alongamento (11:3912,16%); A2-Pegar o rabo (6:35-6,88%);A3-Atividades com
corda (36:00-38%); A4-Alternância de arcos (8:40-9,04%);
A5-Telefone sem fio (7:10-7,5%). O tempo atribuído (TA)
(tempo que durou a atividade) de “pular corda” foi 36 minutos, 38% do total. E constou de cinco variações (V) e seguintes tempos atribuídos: V1-Cobrinha (10:30-28,61%): duas
pessoas balançam a corda no chão, pulando sem encostar.
V2-Passar por baixo da corda (10:34-28,72%): passar por baixo
da corda sem encostar-se à mesma. V3-Pular sobre a corda
(2:19-6,08%): Pular sobre a corda, mais alta. V4-Pular corda
(7:36-20,44%): Pular corda enquanto duas pessoas a giram.
V5-Pular corda cantando (5:07-14,08%): Pular a corda girando, conforme a música. Dos 36 minutos do tempo atribuído
(100%), P1 teve um tempo de ocupação (TO) de 9,8%, P2
8,4%, P3 10,98%, P4 9,9%, P5 29% e P6 17,48%. O tempo de
desperdício (TD tempo que não estão executando) de P1 foi
90,2%, P2 91,6%, P3 89,02%, P4 90,1%, P5 71% e P6 82,52%,
permitindo o exercício do comportamento social como respeitar regras, esperar sua vez e incentivar os colegas. P1, P2
e P3 foram os mais rápidos e ágeis, sendo que P1 consegue
maior êxito na V4 e P3 nas V2 e 5. As atividades para P4
foram modificadas devido à sua impossibilidade de pular. P5
e P6 tem TO maiores devido às dificuldades de pular e passar por baixo da corda . Conclusão: P1, P2 e P3 realizaram
rapidamente e com facilidade. Quanto aos outros, também
realizaram com êxito, pois incentivaram os colegas, esperaram a sua vez, atenderam aos pedidos dos acadêmicos. As
atividades com corda permitiram aos participantes compartilhar materiais, brincar e colaborar.
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Visibilidade da beleza de pessoas com
deficiência mental
Paula, A.I.1,2 Mauerberg-deCastro, E.1;
Campbell, D.F.1
UNESP, RC1; UNIRP/FIB2
O advento da globalização e da comunicação de massa deixou as pessoas obcecadas com a aparência e com a busca
do tão propalado padrão de beleza. A cultura dominante
rompeu as barreiras geográfica e econômica e embutiu no
consciente coletivo a cultura da magreza como ideal de
perfeição e essa busca, muitas vezes, condicionou
comportamentos auto-destrutivos. A partir dessa
problemática, imagine como é viver fora dos padrões
determinados como belo, principalmente no que diz respeito
à auto-estima, já que ela em grande medida evolui de como
nos sentimos sobre nossa aparência física? Normalmente a
mídia associa pessoas com deficiência à vítimas; heróis;
ameaça; incapacidade de se ajustar; aquele que precisa de
cuidados, ou ainda aquele que não deveria ter sobrevivido
e, em geral, é comum pessoas com deficiência apresentarem
problemas na auto-imagem e conseqüentemente um
sentimento de inferioridade. Então, como reverter esta
situação e facilitar a melhoria da auto-estima das pessoas
com deficiência? Uma das crenças básicas da atividade física
adaptada salienta que “todos os alunos têm seus direitos
assegurados para qualidade de vida que pode ser atingida
pela prática de atividade física. Esta, por sua vez, pode
melhorar a auto-estima e contribuir para a saúde mental.”
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é dar visibilidade à
beleza da pessoa com deficiência mental que pratica
atividades físicas no programa de extensão de educação física
adaptada (PROEFA) da UNESP de Rio Claro. Os participantes
foram fotografados durante as aulas de atividade física e
demonstraram, à partir das belas fotos, que os padrões de
beleza hierarquicamente impostos devem ser urgentemente
revisitados, e que a beleza pode estar mais próxima,
disponível e alcançável do aquela divulgada na mídia
(tendenciosa e impregnada de estereótipos). Suas imagens
revelaram alegria, inocência, espontaneidade, camaradagem,
sinceridade, e vários atributos de expressão social
impregnando e ampliando a concepção de estética, de beleza. Apoio: PROEX-UNESP

A natação para o portador de
síndrome de Down
Paula, G.I; Junior, E. N. S. P; Fretas, P.S
Universidade Federal de Uberlândia
Este presente trabalho foi realizado com o aluno portador de
Síndrome de Down no segundo semestre do ano de 2003,
por meio do estágio Prático de Esportes Adaptados. Esta é
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uma categoria de deficiência mental cuja origem está na existência de uma trissomia no cromossomo 21(CONDE, 2000).
As crianças portadoras de tal anomalia geralmente são menores, possuem o desenvolvimento motor atrasado e são
mais suscetíveis a disfunções hormonais, doenças cardíacas e pulmonares, desnutrição e problemas ortopédicos
(DROWVATISKY, 1973). Assim uma das formas de prevenção destes problemas está na prática de atividades físicas
como a natação. Esta promove o desenvolvimento muscular, já que muitas dessas crianças possuem a musculatura
flácida. Então, nada melhor do que oferecer uma atividade
de baixo impacto que facilita o equilíbrio estático e dinâmico
dos participantes, além de melhorar o desenvolvimento
cardiovascular e respiratório. Psicologicamente, a natação
promove o aumento da autoconfiança, um dos objetivos do
trabalho. Em relação aos demais resultados, o aluno obteve
um pequeno progresso nessa parte pelo fato de ser
indisciplinado e desconcentrado. Ele perdeu parte do seu
medo em permanecer nas posições de decúbito ventral e
dorsal e de ficar sozinho na piscina. Seus mergulhos já não
são tão breves. Quando perder o receio de mergulhar, permanecer nas posições de decúbito e submergir o rosto por
mais tempo, ele estará pronto para aprender as modalidades
de nado. Para isso, também é necessário que seja vencida a
resistência que ele possui quanto a utilização dos recursos
materiais, tais como a prancha. Ë interessante que seja desenvolvido um trabalho de psicomotricidade para que ele
aumente sua capacidade de concentração.

O mal de Alzheimer e as
atividades motoras
Piveta, C.; Tolocka, R.E.
NUPEM, UNIMEP
O presente estudo tem como foco a relação entre o Mal de
Alzheimer e as Atividades Motoras. Para tanto, foi realizada
uma pesquisa bibliográfica utilizando-se os arquivos da
medline, bibliotecas online:USP,UNICAMP, UNESP,UNIMEP
e textos disponíveis em sites específicos com as seguintes
palavras-chave :Mal de Alzheimer, Atividades Motoras, exercício físico e Educação Física. Quanto a patologia, ela causa
uma desintegração progressiva global, homogênea e
irreversível das funções mentais durante um período que
pode variar de 02 a 20 anos. Durante o período de evolução
da doença, todas as esferas da atividade mental são atingidas sucessivamente pelo processo patológico, sobretudo a
memória recente, ocasionando a falta de palavras, impossibilidade de executar tarefas do cotidiano, de reproduzir movimentos simples, seguidos de esquecimento dos conhecimentos e hábitos adquiridos há anos. Vários fatores de risco foram identificados: idade, antecedentes familiares de
demências degenerativas, alguns traços genéticos (dos quais
a apolipoproteína E4), efeito tóxico do alumínio, dentre outros. Como a causa da patologia permanece desconhecida
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até hoje, não há ainda um tratamento de cura. Quanto a relação Atividades Motoras e o Mal de Alzheimer foram encontrados poucos estudos, mesmo assim, verificou-se que a
atividade física regular, bem orientada e que considere as
possibilidades individuais pode reduzir o número de quedas e fraturas, diminuir os níveis de depressão e agitação
decorrentes desta doença, a dependência funcional na realização das atividades de vida diária, melhorar a função
cardiorespiratória e o condicionamento físico, os níveis de
força , o equilíbrio, a mobilidade, o aspecto moral, a confiança, restituir a auto-estima, facilitar uma redescoberta do esquema corporal, preservar as capacidades funcionais remanescentes durante o máximo de tempo possível e principalmente manter uma certa qualidade de vida. Conclui-se que
são necessários mais estudos abordando esta patologia e
as contribuições da prática de Atividades Motoras, trazendo assim maiores parâmetros aos profissionais de Educação
Física.

Estratégias do deficiente mental em
tarefas complexas de equilibrio
dinâmico e estático em um
treinamento com o sistema âncora
Polanczyk, S.D.
LAP, Depto de Educação Física, Unesp, IB
O indivíduo pode usar elementos do ambiente (não-biológicos) como um mecanismo de seu sistema exploratório e
regulação postural. O paradigma âncora sugere que o organismo detecta informações mediadas por ferramentas, caracterizando uma relação mútua entre a dinâmica do organismo e ambiente, formando uma espécie de ancoragem entre ambos. O sistema consiste em segurar dois cabos flexíveis, um em cada mão, enquanto as massas são mantidas em
contato com o solo durante tarefas posturais. O sistema
âncora é uma ferramenta não-rígida que permite, além do
suporte mecânico (aparentemente secundário), oportunidades exploratórias do tipo háptica. Desta forma, o objetivo
deste estudo foi relatar as estratégias adotadas pelo deficiente mental em tarefas de equilibrio com o uso do sistema
“âncora.” Para tanto, 9 adultos com deficiência mental de
nível moderado e idade média de 31,1 anos e desvio padrão
de 10.10 anos realizaram 8 sessões de 50 minutos de treinamento, 2 vezes por semana. As aulas foram organizadas em
circuito e sub-divididas em: controle postural (estático e
dinâmico) e mobilidade. O contexto das aulas incluíram: ultrapassagem de obstáculos, passagem por aberturas e espaços de restrição ao volume corporal, locomoção sobre diferentes superfícies (rígidas e deformáveis), em diferentes planos e direções de deslocamento. No início, a maioria dos
participantes encontrou dificuldade em realizar as tarefas,
necessitando de ajuda do experimentador para a realização
dos mesmos. Entretanto, rapidamente nas sessões seguintes houve uma melhora no desempenho das atividades e da
Revista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 103-160

auto-confiança dos participantes. Desta forma, foi aumentada a complexidade da tarefa, inserindo objetos deformáveis
em cima da cabeça e vendando alguns participantes. Além
disso, alguns dispensaram a ajuda do experimentador o que
antes era essencial para os mesmos. Ainda, notamos mudança na forma de utilizar o âncora em alguns, pois no início
eles arrastavam as massas, com a experiência eles começaram a antecipar as massas antes de se deslocar, além de
esticar a corda em situações de desequilíbrio. Então, o sistema âncora foi uma ferramenta que auxiliou o deficiente mental a encontrar soluções para tarefas complexas de equilíbrio dinâmico e estático, melhorando o controle postural
das mesmas.

Efeito de um programa de atividade
física generalizada sobre a
flexibilidade de idosos
institucionalizados
Prada, A.C.B.
FUNEC
Ser idoso é uma chance que cada dia mais pessoas conseguem alcançar. Existe nos dias de hoje um maior número de
idosos podendo viver uma vida saudável e muito se tem
falado sobre os benefícios da atividade física para os indivíduos na terceira idade. Por isso o objetivo deste trabalho foi
através de um programa de atividade física generalizado (dança, ginástica e atividades recreativas) verificar mudanças na
flexibilidade em idosos institucionalizados no asilo São
Vicente de Paula em Santa Fé do Sul – SP. Participaram desse
trabalho 5 idosos de ambos os sexos com idade entre 56 a 80
anos. Durante 4 meses, 2 vezes por semana com duração de
uma hora cada aula. Essa aula seguiu um esquema pré-estabelecido: (1) Aquecimento – 10 minutos; (2) Parte principal
– 30 a 35 minutos e (3) Parte Final – 05 a 10 minutos. Para
avaliar a flexibilidade utilizou-se a Bateria de Testes da
AAHPERD (American Alliance for Health Physical Education,
Recreation and Dance) onde foram realizados dois testes:
um pré-teste no inicio do programa e um pós-teste no final
do programa. Os resultados obtidos foram significativamente
diferentes: no pré-teste 44,4 ± 7,7 (cm) e no pós-teste 66,1 ±
7,27 (cm). Concluí que a prática da atividade física regular
melhora a flexibilidade dos idosos institucionalizados.

Flexibilidade em mulheres idosas
Ramos, L.; Martins, J.B.
Faculdade de Educação Física, Unicastelo
Introdução Envelhecer bem e com saúde está fortemente
relacionado à atividade física, quer seja em ambientes específicos tais como academias e clubes, quer seja em situações
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da vida diária. Um dos problemas que acomete boa parte da
população idosa é a perda da capacidade de flexibilidade,
que repercute em sua vida tornando movimentos que fazem
parte de seu cotidiano mais difíceis de serem executados.
Objetivo Tivemos como objetivos desenvolver trabalho de
melhora e manutenção da flexibilidade de mulheres idosas
na faixa etária de 65 anos com vistas à autonomia das atividades de vida diária, e discutir o impacto de um trabalho que
privilegia a flexibilidade no dia-a-dia do idoso. Métodos Além
da revisão bibliográfica do tema, conduzimos um trabalho
de campo que consubstanciou-se em duas sessões semanais de 45 minutos durante 6 meses para 10 idosas cuja média da idade é de 65 anos. Aplicamos o Teste de Wells antes
do início do trabalho e ao final do semestre. Da mesma forma, aplicamos um questionário onde tentamos listar todas
as atividades cotidianas de uma dona-de-casa e pedimos
que a pessoa classificasse cada um dos ítens elencados em:
realizo com facilidade, realizo com dificuldade, não realizo.
A escolha das atividades desenvolvidas nas sessões levaram
em conta as respostas dadas neste questionário. Resultados Pudemos verificar ao longo das sessões um aumento da
auto-estima das idosas expressa em seus discursos. No teste do banco de Wells notamos melhora significativa em 3
mulheres, e na manutenção dos resultados das demais, o
que de certa forma nos estimula, pois não verificamos decréscimos. Em relação ao questionário, verificamos coincidência dos resultados do teste de Wells com as respostas
do questionário, ou seja, as idosas que tiveram bom desempenho no teste apresentaram respostas que demonstram
autonomia nas atividades de vida diária. Conclusão Concluímos que trabalhos de atividade física específicos, tais como
de desenvolvimento e manutenção da flexibilidade que busquem informações nos movimentos que fazem parte ou que
deveriam fazer parte do cotidiano do idoso concedendo autonomia e auto-estima, mostram-se eficazes, pois o trabalho
de planejamento das sessões, bem como acompanhamento
individualizado torna-se mais fácil.

e após o período estabelecido, neste caso de 12 meses, duas
vezes por semana com 30 minutos de duração, dessa forma
estabelecendo para indivíduos hemiplégicos decorrente de
acidente vascular cerebral o exercício físico em meio aquático como possível meio de terapia reabilitadora no sistema
músculo esquelético e atividade motora através da natação
adaptada. Método: para avaliar a força foi utilizada inicialmente a gravidade eliminada, tempo e numero de repetições
com aumento gradativo de carga até 3 Kg; para averiguar
força de preensão fui utilizado o dinamômetro; para a resistência utilizou-se a natação adaptada com aumento de percurso até atingir 16 metros com a redução no tempo e sem a
alteração substancial na freqüência cardíaca. Resultados: a
preensão realizada pela mão direita que era zero no início,
após as atividades chegou-se a 7 Kg e a mão esquerda que
inicialmente era de 30 Kg chegou-se a 35 Kg, devido a isso,
em exercícios isométricos consegue segurar peso com a mão
direita1kg fora da água e de 3kg submerso por um período
máximo de 1 minuto; quanto à resistência tem conseguido
fazer 16 metros sem ultrapassar a freqüência cardíaca
estabelecida que é de 120bpm. Conclusão: o exercício em
meio aquático devidamente monitorado para indivíduos com
acidente vascular cerebral, mostrou-se bastante eficiente,
pois, na medida em que a densidade do meio líquido possibilita o aluno a executar com maior habilidade e rapidez o
exercício, alcançando assim maior equilíbrio, força, e resistência cardiovascular, sem possíveis riscos para lesões cujos
resultados, neste caso, contribuem e favorecem na vida diária.

A estimulação global da criança
deficiente visual por meio do
treino de equilíbrio
Ribeiro, P.C.; Noronha, A.J.; Silveira, F.M.
Pró-Visão, Sociedade Campineira

Fisiologia do exercicio em esfera
clínica atraves do exercício em meio
aquatico como capacitação e
reabilitação para individuos
portadores de hemiplegia em
decorrência do acidente
vascular encefálico
Raszl, CRC
Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba
Introdução: Trata-se de um trabalho com estudo de caso em
que se relaciona o exercício físico em meio aquoso como
reabilitação de indivíduo portador de Hemiplegia após um
Acidente Vascular Cerebral. Objetivo: tem-se como finalidade avaliar e comparar os resultados no início do treinamento
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1. Introdução: O treino de equilíbrio como meio para a
estimulação global de crianças deficientes visuais (cegas
ou com baixa visão) faz parte do programa chamado Atividade Sensório Motora desenvolvido na Pró-Visão – Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual. Em
virtude da pouca movimentação de cabeça é que a criança
com perda visual apresenta baixa reação vestibular,
mostrando-se tensa e insegura nos movimentos do corpo.
Isso prejudica a formação de reações de equilíbrio e os
primeiros deslocamentos no espaço (Bruno. 1993). 2- Objetivos: Este trabalho tem como objetivo demonstrar uma relação entre o déficit visual e o déficit de equilíbrio e apresentar uma proposta de atendimento que utiliza-se do treino de
equilíbrio para a estimulação do desenvolvimento global de
crianças deficientes visuais. 3-Métodos: Em 2003 realizouse testes de equilíbrio estático e dinâmico com 20 crianças
deficientes visuais com idade de 2 a 7 anos. Os resultados
desta avaliação levaram os educadores físicos e a fisiotera-
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peuta a propor a realização de atividades com enfoque no
equilíbrio. Os atendimentos são semanais com duração de
45 min., em grupos formados de acordo com o nível de habilidades psicomotoras. Utilizamos pranchas de equilíbrio,
cordas, bolas Bobath, discos de ar, rolos, skate, cama elástica, rede de balanço, arcos e aquatubos. São feitos relatórios
de aulas e registro de freqüência diariamente. 4- Resultados
obtidos: A deficiência visual pode promover alteração nas
reações de equilíbrio já que todas as crianças avaliadas apresentaram algum déficit de equilíbrio. Resultados imediatos
durante os exercícios de equilíbrio foram observados, sendo eles: reações de equilíbrio automáticas e mais eficientes,
movimentos espontâneos de cabeça, aumento do tônus
extensor do tronco, melhora da postura global, surgimento
das reações de proteção e trabalho muscular intenso. 5Conclusão: Concluiu-se que o treino de equilíbrio ajuda na
consciência corporal, pois envolve o corpo como um todo,
contribuindo no processo de desenvolvimento global da
criança deficiente visual.

dizagem de atividades motoras para as pessoas com deficiência visual. Concluímos, portanto, que o ensino do Kung
Fu para as pessoas com deficiência visual não difere do
praticado pelas pessoas sem deficiência visual, no que se
refere aos equipamentos e nas técnicas. Desta forma, com o
devido tratamento pedagógico, adequação dos mecanismos
de informação, adaptações relativas ao espaço físico e recursos materiais adequados, as pessoas com deficiência visual podem e devem ter acesso e oportunidades para desenvolverem suas potencialidades praticando esta arte milenar
chinesa, visto ainda o desenvolvimento do Kung Fu enquanto conteúdo da cultura corporal.

Estratégias de ensino-aprendizagem
do kung fu para pessoas
deficientes visuais

Faculdade de Educação Física, UNIFOA

Rocha, L.G.F.; Almeida, J.J.G.
Depto de Estudos de Atividade Física Adaptada,
FEF, UNICAMP
As pessoas com deficiência visual podem apresentar defasagens no desenvolvimento psicomotor, social e afetivo,
comumente em função da falta de oportunidades gerada pelo
falta de informações sobre a deficiência e, conseqüentemente, gera-se um preconceito que encobre os olhares para as
potencialidades dos indivíduos. A prática do Kung Fu traz
inúmeros benefícios bio-psico-sociais, tais como melhorias
do condicionamento físico, autoconfiança, auto-estima e
cooperação, além de contribuir para o desenvolvimento da
percepção espacial e consciência corporal, que são muito
importantes de serem trabalhados num programa de educação física, especialmente para as pessoas com deficiência
visual. Pela contribuição que a prática do Kung Fu pode
trazer para o desenvolvimento e a formação de pessoas com
deficiência visual e pela ausência de estudos sobre este tema
consideramos de extrema relevância as pesquisas neste campo de estudo. O objetivo deste trabalho foi estudar as questões referentes aos processos de ensino do Kung Fu para
pessoas com deficiência visual e identificar as diferenças
no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto realizamos
pesquisa cujo foco metodológico foi extensa revisão de literatura sobre os temas deficiência visual, Kung Fu e estratégias de ensino. Como resultado, constatamos: 1. As
potencialidades possíveis de serem exploradas pelos deficientes visuais; 2. quais os conteúdos que compõem a base
para o desenvolvimento do Kung Fu; 3. Os modelos e
indicativos para utilização de estratégias de ensino-aprenRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 103-160

A presença da debilidade motora em
diversos casos de dificuldade de
aprendizagem
Rocha, R.C. da S.

O presente estudo parte de uma preocupação que nasceu da
reflexão sobre casos de crianças, apontadas e encaminhadas para avaliação, por professores do Ensino Fundamental, visando posterior encaminhamento para Apoio Pedagógico Especializado, muitas delas com solicitação de encaminhamento para Classe Especial. Este fato preocupa, não somente pela quantidade e frequência em que esses pedidos
ocorrem, como porque nenhuma dessas crianças possui laudo de deficiência mental. Mais ainda, pelo crescente movimento no sentido da “inclusão” de todas as crianças no
ensino regular. Refletindo sobre a avaliação realizada com
alunos encaminhados de classes regulares, no município de
Volta Redonda, observou-se, que as queixas sobre esses
alunos eram sempre as mesmas: dificuldade de atenção, em
memorizar, na compreensão, além de raciocínio lento. Grande parte com queixa de “hiperatividade” (sem laudo), ou
seja, alunos com dificuldade em se manter sentados na carteira, estando sempre em movimento pela sala de aula. E
55,5% eram repetentes, sendo que, dos outros 44,5%, alguns só não repetiram porque a rede onde estudam adota a
promoção automática e outros com grandes chances de repetir. Analisando 18 desses casos, através da Escala de Desenvolvimento Motor de Francisco Rosa Neto(2002), um dos
instrumentos de avaliação utilizados, detectou-se que a
maioria apresentava défict no desenvolvimento motor, ou
seja, 66,6% apresentava quociente motor geral “inferior” ou
“muito inferior” na escala de desenvolvimento. Os outros
33,4% desenvolvimento “normal médio” ou “normal baixo”,
ou seja com déficit em uma ou mais áreas do desenvolvimento motor. A discussão desses dados levou a muitos
questionamentos, dos quais consideramos bastante importante, o fato de os sistemas educacionais não darem a devida importância ao desenvolvimento motor, valorizando em
excesso o desenvolvimento cognitivo. E essa
supervalorização não considerar, que um desenvolvimento
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motor harmonioso é fundamental para o bom desenvolvimento cognitivo. Não avaliam que a debilidade motriz pode
levar à debilidade intelectual. As crianças tem passado pela
Educação Infantil e pela primeira fase do Ensino Fundamental sem que se reconheça a mportância da atividade motora
para o seu desenvolvimento global.O resultado disso tem
sido um sem número de crianças com dificuldades na aprendizagem. Acrescentando a isso a grande defasagem que se
observa na formação dos professores, podemos concluir que
a dificuldade em trabalhar devidamente o desenvolvimento
motor e em detectar o déficit motor, tem levado muitos professores a proporem o encaminhamento equivocado dessas
crianças para a classe especial e se transformando em cruéis
produtores de deficiência.

Educação física e inclusão: Análise da
preparação dos professores de
escolas públicas regulares
Rodrigues, A.L.C.; Machado, D.S.
Centro Universitário, Uni-BH
O envolvimento da Educação Física com as pessoas com
necessidades educacionais especiais não é um fato novo.
Entretanto, os professores não se sentem preparados para
os trabalhos relativos à Educação Física para esta população com necessidades diferenciadas. A construção de uma
prática pedagógica adequada pode fornecer informações
para o trabalho com esses alunos diferenciados. O estudo
teve como objetivo analisar a preparação e prática pedagógica do professor de Educação Física, em escolas públicas
regulares, sobre a inclusão de alunos com necessidades especiais em suas aulas. A amostra foi constituída de 13 professores de Educação Física, que trabalham em escolas públicas. Para coleta de dados foi utilizado um questionário
adaptado de Araújo (1999), para verificar a formação, preparação e prática pedagógica do professor, quanto à inclusão
de alunos com necessidades especiais em suas aulas. De
acordo com as respostas dos professores 77% estudaram
em instituições federais; 54% tiveram a disciplina Educação
Física Adaptada durante a graduação; 85% não possuem
cursos de especialização em Educação Física Especial; 54%
se consideram despreparados para trabalhar com esta população; 85% não possuem planejamentos que facilitam a
integração desses alunos; 77% responderam que os alunos
com necessidades especiais participam das aulas junto com
os outros alunos “normais” e 85% sentem dificuldades em
trabalhar com esses alunos. Percebe-se que a Educação Física nas escolas públicas regulares acontece de forma
desconectada. Há necessidade de uma preparação e adaptação do planejamento dos professores, para que assim, possam atender esses alunos especiais, proporcionando um
desenvolvimento o menos fragmentado possível.
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Transição para a vida adulta,
acessibilidade ao trabalho e a pessoa
em condição de deficiência mental.
Um relato de experiência
Rodrigues, J.L.1,2 ;Rodrigues, R. C.1,2; Silva, R.F.3
UNICAMP1;ARIL2 ;UNIPINHAL/AES 3
Considerando que a educação deve levar em conta toda a
experiência trazida pelo educando, respeitando-o como ser
único, singular, podemos imaginar a complexidade da educação da pessoa em condição de deficiência mental, uma
vez que aí as diferenças entre as pessoas se apresentam
mais acentuadas. Permeando toda essa complexidade, sabese que as instituições envolvidas com a educação dessas
pessoas têm por objetivo declarado no final do processo
prepará-las para o trabalho, enfim “profissionalizá-las”. A
complexidade que envolve a formação da pessoa em condição de deficiência na passagem da adolescência para a vida
adulta, bem como a necessidade de entender com maior clareza como se dá essa transição para a vida adulta são os
balizadores de nosso relato de experiência. O dia-a-dia das
instituições de educação especial em nosso país, têm revelado alguns problemas em relação à formação dos educandos,
com ênfase principalmente nos programas cujo objetivo é
prepara-los para o trabalho. Essa afirmação fundamentação
na literatura, bem como nas observações feitas ao longo de
nosso trabalho, coordenando um Centro em Habilitação e
Treinamento Profissional em instituição especial desde 1980,
que atende a pessoas em condição de deficiência mental, a
partir de 14 anos. Nosso relato de experiência busca responder as seguintes questões: quando a pessoa em condição
de deficiência mental está pronta deixar a instituição? Será
que os currículos e a dinâmica da instituição levam em conta
a heterogeneidade dessas pessoas, as exigências da sociedade, da família e a expectativa do educando? Todos alcançarão a profissionalização? Todos poderão ser encaminhados ao mercado de trabalho? O trabalho com as pessoas em
condição de deficiência só é válido na medida da possibilidade de encaminhamento ao mercado comum de trabalho?
A pessoa só será valorizada na medida de sua capacidade
de produzir e consumir? Consideramos ser relevante a contribuição das atividades corporais, presentes na Educação
Física/Esportes, artes e áreas afins, buscando perceber se
as atividades de formação para o trabalho e para a vida, bem
como as atividades desenvolvidas nessas áreas fazem sentido e se integram, quando se objetiva a transição dessas
pessoas para a vida adulta. Entendemos que uma percepção
mais clara destas questões pode ajudar ao profissional que
atua mais diretamente nesses programas a trabalhar melhor
seus anseios, sua prática e suas expectativas, bem como
pode auxiliar aos dirigentes nas tomadas de decisões. Para
tanto, é necessário que os objetivos que norteiam os programas de educação e preparação sejam bem definidos, não
se perdendo de vista as diferenças entre as pessoas e a própria responsabilidade educacional e social da instituição.
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Esporte promovendo autonomia em
jovens com síndrome de Down
Rossato, M.J; Diehl, R.; Simioni, A; Tóvoa, F.P
CEAMA, ULBRA
Este estudo de caráter descritivo tem como objetivo geral
identificar a influência de programas esportivos nas atividades da vida diária de jovens com síndrome de Down. Os
sujeitos desse estudo eram jovens na faixa etária dos 15 aos
30 anos de idade, sendo 7 do sexo feminino e 5 do sexo
masculino, praticantes de dança e natação. Para coleta dos
dados utilizou-se um questionário com dez perguntas semiestruturadas, respondidas pelas mães desses jovens. Identificou-se a influência referente a autonomia em tarefas de
higiene, alimentação e cuidado pessoal de proteção. A análise dos dados foi realizada através da metodologia descritiva, onde foram calculados os dados referentes ao percentual
para cada variável analisada. De acordo com os dados
coletados referentes a autonomia durante momentos de alimentação, 21% dos alunos parecem conseguir realizar suas
tarefas sem auxílio de alguém, 63% porem parece não realizar, pois as mães não permitem esta autonomia, elas preparam sempre seus alimentos e 16% às vezes realiza suas tarefas sem auxilio. Conforme os resultados referentes a proteção 80% possuem independência nas atividades diárias, 8%
não possuem, e 12% às vezes possuem independência. A
respeito de cuidados com a higiene, 75% dos avaliados têm
iniciativa própria, 13% não têm e 12% às vezes têm iniciativa. 100% das mães entrevistadas acreditam que a atividade
física auxilia nas atividades do dia-dia de seus(as) filhos(as).
Podemos concluir conforme os dados analisados que as atividades esportivas parecem contribuir para a autonomia referente a proteção e higiene de jovens com síndrome de
Down. Acreditamos que os projetos de lazer das cidades
deveriam promover programas esportivos para jovens com
síndrome de Down em parques e praças. Dessa forma mais e
mais pessoas poderiam ser beneficiadas pela prática esportiva de uma forma mais inclusiva.

Estimulação motora no meio líquido:
Uma possibilidade a criança
com deficiência
Russo, R.C.T; Abrão, P.; Bertanha, L.P.; Rinaudo,
B.; Valarine, D.; Barbosa, V.C.
PUC Campinas
Até algumas décadas atrás, as pessoas com deficiência física estavam destinadas ao abandono e a uma vida praticamente vegetativa. A expectativa de vida dos indivíduos era
baixa, e muitos morriam em decorrência de problemas
advindos do sedentarismo. Somente há alguns anos que
alguns profissionais apostaram na idéia de ajudar pessoas
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com lesões por meio de atividade física. Antes disso, essas
pessoas eram condenadas a uma vida praticamente
vegetativa, com pouco ou nenhum estimulo para a melhora
de sua condição física. Atualmente, é sabido que a
estimulação física para essa população pode acarretar enormes ganhos, tanto no aspecto motor quanto no social e no
psicológico. Neste projeto atendemos 10 crianças com Deficiência Física da Instituição Casa da Criança Paralítica, sendo 7 com faixas etárias entre 2 e 4 anos e 3 com faixa etária
entre 7 e 10 anos, sendo subdivididas em 2 grupos, cada
qual com 30 minutos de duração. Enquanto um grupo está
com a estimulação motora no meio líquido o outro grupo
está com atividades motoras no salão do CIAD. As atividades têm como objetivo colaborar com o desenvolvimento
maturacional e neuro-motor da criança auxiliando no equilíbrio, orientação espacial, coordenação motora, lateralidade
e outros. Em pouco tempo de trabalho pudemos perceber
uma boa adaptação das crianças no meio líquido e, nas atividades fora d’água uma melhora na percepção corporal.

Atividade física para deficiente
visual: Uma proposta de
qualidade de vida
Russo, R.C.T; Moreira, F.M.; Benevides, M.D.
PUC Campinas
Olhar para as pessoas que apresentam diferentes condições
para a prática das atividades físicas e perceber, não a limitação, nem a desvantagem, mas suas capacidades, possibilidades, potencialidades, ou seja, sua essência, contribui para
um efetivo processo a fim de assegurar os direitos humanos
e os sociais e melhorar a qualidade de vida. Atualmente, os
direitos sociais asseguram o direito de igual oportunidade,
independentemente da diferente condição que uma pessoa
possa apresentar. É preciso ressignificar a diferença - ser
diferente não é ser melhor ou pior; a diferença simplesmente
existe. Lidar com as diferenças constitui um grande desafio
nas relações interpessoais. É importante focalizar o desenvolvimento das habilidades, selecionando atividades apropriadas, providenciando um ambiente favorável à aprendizagem encorajando a auto-superação. Este é o objetivo do
projeto em que o CIAD propicia vários momentos apresentando diferentes formas de movimento. Na avaliação
diagnóstica pudemos perceber que a maioria de nossos alunos tinham uma dificuldade muito grande em sua locomoção. Iniciamos então um trabalho voltado ao Atletismo por
acreditar que esta prática possa não só motivá-los à atividade física como também adquirir uma da qualidade de vida .
Nossos encontros acontecem às 5ªs feiras das 14:00 às 15:30
horas, com 10 atendidos do Instituto Braille de Campinas e
01 morador do Instituto dos Cegos Trabalhadores. Este projeto é desenvolvido nas dependências da Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas, contando com 12 estagiários de diferentes cursos desta Instituição.
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A escola regular como
espaço de interação
Salerno, M. B.; Araújo, P. F. de
Faculdade de Educação Física, UNICAMP
O tempo passado dentro da escola é suficientemente grande
para pensarmos que laços de amizade que se formam reforçam a importância da participação nas instituições escolares. É lá que terão fortes influências na construção de conhecimento não apenas científico, mas também de crescimento pessoal em se tratando de relacionamentos, do trato
com o outro, de saber conviver com o outro que possuí
pontos de vista diferentes e algumas vezes é fisicamente
diferente. Posto isso, esse trabalho trata do relacionamento
de crianças com necessidades educativas especiais e seus
colegas em escolas regulares que já iniciaram o processo de
inclusão, durante as aulas de Educação Física, verificando
se há o respeito pelo outro, o incentivo dos colegas para a
prática das atividades efetivando ou não a filosofia
inclusivista no segmento escolar. A inclusão, um processo
que trará mudanças em toda nossa sociedade, incluindo a
acessibilidade ampla ao Sistema de Ensino, é um tema estudado por profissionais de diversas áreas. Esses enfocam a
formação profissional para o trabalho com pessoas com necessidades educativas especiais, a necessidade de adequação ou readequação das escolas, das metodologias empregadas, porém, pouco se pensa nos alunos, principal foco de
nosso trabalho. Para tanto, realizamos observações durante
três visitas, em escolas públicas e particulares, as quais seguiram apontamentos colocados na ficha de observação.
Para verificarmos a interação entre os alunos utilizamos o
método de intervalo, no qual durante o tempo das aulas de
educação física observamos se os itens de interesse determinados para a pesquisa ocorreram. Podemos afirmar que
processo de inclusão está sim avançando nas escolas, porém ainda há dificuldade quanto a interação dentro das aulas de educação física. A proximidade física existente não é
determinante para a interação positiva entre os alunos. Com
isso, dentro das aulas de educação física, o professor tem
papel fundamental como mediador do processo inclusivista,
proporciondo atividades que possibilitem a participação efetiva de todos os alunos e então a interação real e a formação
de laços de amizade por afinidade.

Ginástica ritmica. Uma
equipe de surdas
Sandes, M.; Filha, D.; Santos, C.
INES
O PROJETO “RÍTMO E MOVIMENTO – UM DESAFIO DA
SURDEZ”, desenvolvido no Núcleo Desportivo Sócio-Cultural do Instituto Nacional de Educação de Surdos – Rio de
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Janeiro possui entre outros trabalhos de atividade motora
adaptada, o de Ginástica Rítmica com pessoas surdas. Caracterizado por ritmo e movimento o trabalho tem o escopo
de mostrar que mesmo sem ouvir o som, podemos desenvolver atividades integradas e interativas para as pessoas com
deficiência. O objetivo é implantar a Ginástica Rítmica ( ex GRD), para pessoas com deficiência auditivas – Surdos, e
criar uma relação histórica entre a Ginástica Rítmica e a Surdez, destacando suas características, objetivos e seus fatores que levam a Ginástica Rítmica , a ser importante para o
desenvolvimento da criança, promovendo melhoria da capacidade física, cognitiva, afetiva e motora aumentando a
auto – estima. Especificamente, proporciona uma relação
harmoniosa dos movimentos entre seu dinamismo e o equilíbrio. Ainda, visa a educação dos movimento aumentando a
qualidade física,em especial a valência motora:coordenação,
percepção corporal, criatividade e imaginação. Levando aos
alunos elementos corporais como: salto, equilíbrio, flexibilidade, entre outros. O material utilizado é constituído de corda, arco, fitas, bola e maça.

Relatório de acompanhamento do
aluno V.H.
Santos, J.A.; Martins, M.A.; Leite, G.F.;
Teodoro, B.G.
Faculdade de Educação Física, FAEFI, UFU
O aluno V.H, 4 anos, é portador de paralisia cerebral, não se
tem conhecimento do tipo de sua paralisia. Ingressou no
Programa de Atendimento a Portadores de Deficiência existente na universidade Federal de Uberlândia (UFU), no segundo semestre de 2003. Este programa atende crianças e
adultos com diversos tipos de deficiência e ainda proporciona aos alunos do curso de Educação Física da UFU aprender um pouco sobre cada deficiência, estagiando no programa durante dois períodos. O objetivo do trabalho com o
aluno foi a iniciação a natação, proporcionado a adaptação
do aluno a água. Observou-se a necessidade de complementar suas atividades com a piscicomotricidade, com intuito de melhorar a parte cognitiva, bem como a atenção, coordenação, audição, percepção, memória da criança. Na piscina foram executadas atividades de adaptação como
balanceamentos laterais e frontais, impulso do quadril, utilizando materiais coloridos para chamar atenção do aluno,
bóia e flutuador. Na piscicomotricidade as atividades desenvolvidas foram, o rolamento sobre a bola, caminhar, pular na cama elástica, atividades que estimulam a atenção,
audição e memória. Foram utilizados todos os materiais que
poderiam contribuir com as atividades, existentes no local.
O aluno possuía grande dificuldade de atenção, não respondia a maioria das atividades propostas, chorava muito
durante toda aula, por informações da mãe, a criança passou
a ter esse tipo de comportamento por perceber que conseguiria as coisas pelo choro, por esse motivo nenhuma das
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atividades foram interrompida. Conclui-se que o os objetivos foram alcançados parcialmente e que o aluno possui o
desenvolvimento lento para as atividades propostas sendo
necessário um período maior de trabalho para que ele possa
responder favoravelmente a elas, entretanto foi possível
observar ao término de um ano com o aluno, que o mesmo
encontrou-se mais tranqüilo durante as ultimas aulas, proporcionado ao próximo estagiário uma maior tranquilidade
em executar as atividades com o aluno.

Natação inclusiva. Um desafio
Santos, O.S.; Mattos, E.; Oshiro, S. H., S.;
Matteoni, S. P. C. S; Cortese, M.
USP
Introdução: Segundo ALMEIDA no Brasil, conforme estimativas da ONU, aproximadamente l0% da população são
constituídos de pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, sensorial ou mental, isto é cerca de 16 milhões
de pessoas, têm suas atividades particulares ou sociais
dificultadas.Objetivo: deste trabalho foi verificar a relação
do gênero de portadores de necessidades especiais, a equiparação de oportunidades e qualidade de vida social através natação inclusiva.METODOLOGIA: A população foi de
crianças e adultos com a variação de idade entre 11 e 78
anos, das turmas da natação inclusiva da USP, abrangendo
o período de 1998 a 2004. A amostra foi composta por 347
componentes, sendo 181 mulheres e 166 homens portadores
de necessidades especiais orientados por monitores que
acompanharam e direcionaram atividades específicas. Foi
feita uma triagem, verificando-se o diagnóstico. RESULTADO: Neste estudo, o resultado demonstrou que no total de
347,participantes 62% foram mulheres e 57% homens tiveram o acesso e equiparação de oportunidades de vida social
durante as aulas da natação inclusiva.Conclusão: As mulheres têm procurado em maior número os recursos da natação inclusiva como um instrumento a mais no processo de
seu desenvolvimento global e ao mesmo tempo exercendo a
cidadania com qualidade de vida.

A prática de dança de salão por
pessoas com deficiência visual e seus
efeitos sobre a organização espacial
Santos, R.N.; Pedrinelli, V.J.; Bocalini, D.S.
Universidade São Judas Tadeu
O presente estudo teve como objetivo principal verificar a
contribuição da dança de salão sobre a organização espacial de pessoas com deficiência visual, envolvendo uma pesquisa quase experimental com praticantes de dança de salão
com deficiência visual na instituição Laramara. A dança de
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salão é uma atividade física realizada por casais envolvendo
ritmos variados, possibilitando aos seus participantes comunicarem-se entre si, viabilizando o desenvolvimento de
aspectos de caráter motor (ritmo, equilíbrio, coordenação,
noção de espaço) e aspectos de caráter psicológico (bem
estar, estado de ânimo). A organização espacial é um sistema
de referência a partir do próprio corpo para o indivíduo perceber e diferenciar seu corpo no espaço, e depende de informações exteroceptivas como a visão, olfação, tato e/ou a
audição e informações interoceptivas, como o sentido vestibular, propriocepção e cinestesia. Participaram deste estudo 10 adultos com deficiência visual que freqüentaram um
programa de dança de salão durante três meses de intervenção semanal. Foi utilizado um teste adaptado de Bryant
Cratty e Teresa Sams sobre orientação espacial para deficientes visuais. Para verificação dos dados, foi feita a comparação entre os resultados obtidos na avaliação pré e pósteste e utilizado o cálculo delta percentual. Pôde-se identificar as dificuldades iniciais encontradas em relação à percepção espacial e as mudanças observadas incluindo a melhora na execução das tarefas em 38% e um decréscimo de
52,3% na não-realização das habilidades propostas sobre
organização do espaço. A partir dos resultados podemos
inferir que a prática da dança de salão pode contribuir em
alguns aspectos da organização espacial da pessoa com limitação visual, propiciando desta forma novas buscas e realizações no universo da atividade física adaptada, envolvendo uma atividade física pouco explorada para pessoas
com deficiência visual. Envolvendo movimentos de mudanças constantes, a dança de salão pode possibilitar à pessoa
com limitação visual um melhor aproveitamento do espaço
em seu cotidiano.

A formação da consciência corporal
do portador de síndrome de Angelman
através da educação motora
Santos, V.J.
Moventis, Centro de Educação Pelo Movimento
A Síndrome de Angelman é um distúrbio que causa retardo
mental, alteração do comportamento e algumas características peculiares. Essa pesquisa intitulada “A formação da
consciência corporal do portador de síndrome de Angelman
através da educação motora”, tem por objetivo estudar a
importância da educação física, através da educação motora,
no processo de formação da consciência corporal de indivíduos portadores desta síndrome. Método: a) pesquisa de
campo com a seguinte população - 2 crianças, sendo um
menino com idade de 11 anos e uma menina com idade de 10
anos; b) instrumento - atividades de educação motora; c)
procedimento - avaliação inicial nas áreas de fonoaudiologia,
terapia ocupacional, fisioterapia e psicomotricidade, analise
dos dados e posteriormente planejamento de atividades, as
aulas aconteceram uma vez por semana com duração de uma
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hora cada. Resultados: ambos obtiveram melhora em seu
desenvolvimento motor e na execução das atividades diárias, demonstrando assim a importância da educação física na
educação dessas crianças.

Seabra Jr., L.1, 2, 3; Silva, R. F.3, 2, 4; Araújo, P.F.3;
Florence, R.B.P.3, 5; Toledo, E.C.V.3; Giacomini,
M.C.C. 3

Projeto sábado no campus: Goalball,
do lúdico ao rendimento

UNORP1; UNIPINHAL2; UNICAMP3; AES4; UNIFAE5

Scherer, R.L.; Costa, A.J.S.; Moreira, C.Z.;
Fernandes, L.L.
CDS, UFSC
A história do Goalball, esporte desenvolvido para as pessoas cegas ou com baixa visão, na UFSC começou em 1996.
Nesta época as atividades tinham um caráter lúdico, e com o
passar dos anos passaram para o rendimento. Os objetivos
deste trabalho são contar um pouco desta transição e mostrar a evolução que tivemos durante estes anos. Este estudo
pode ser caracterizado como diagnóstico exploratório, uma
vez que pretendemos conhecer e descrever os fatos que
determinaram a trajetória desta modalidade na UFSC. Alguns resultados desta pesquisa foram: As atividades no
inicio eram desenvolvidas no campo de Futebol e as
demarcações eram com colchonetes. Foram utilizadas bolas
de futsal com guizo e cones para demarcar as traves; Do
campo esta atividade passou a ser desenvolvida no Ginásio,
e neste ambiente foi confeccionado uma trave de PVC; A
mudança de lúdico para treinamento veio da possível
participação em uma competição em 1999, a qual não foi
possível participar pelo atraso da inscrição. Mas em 2000, o
que era apenas atividade lúdica passou a ser tratada como
treinamento; Atualmente o projeto conta com implementos
necessários à prática do Goalball, que vão: da trave á bola
oficial, do jogo de camisas aos equipamentos de segurança,
do espaço físico apropriado aos espaços para treinamentos
das valências físicas. Após a primeira participação em
competição, os objetivos do projeto, nesta modalidade,
passaram-se para o desenvolvimento da técnica e da tática.
Desta forma tivemos como um dos principais resultados
positivos, após os treinamentos, a convocação de duas
participantes do projeto para compor a equipe brasileira, para
disputar o Campeonato Mundial da IBSA no Canadá, em
2003. Neste evento o Brasil conseguiu obter pela primeira
vez uma vaga, nesta modalidade, em uma paraolimpíada. Um
dos ponto positivos também conseguidos nesta caminhada
a disseminação desta modalidade junto as associações e
universidades dos estados de Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. Concluímos enfocando que a trajetória desta
modalidade na UFSC só foi possível, graças ao envolvimento,
desprendimento e participação coletiva. O Goalball da UFSC
é uma prova de que nada se consegue de um dia para o
outro, muito se fez e muito se tem a fazer.
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Esporte, educação física escolar e
inclusão: Diagnóstico e reflexões
acerca da ação pedagógica

É fato que a partir da década de 1990 a Educação Física
brasileira tem feito uma ampla reflexão do seu papel nos seus
diferentes segmentos de atuação, despertando discussões
e reflexões principalmente no ambiente escolar, nos setores
ligados à educação de pessoas com necessidades educativas
especiais e educação inclusiva.Todavia, segundo a literatura, as mudanças qualitativas esperadas como resultado destas discussões, não têm se refletido na prática diária tão
pouco na ação profissional já que ainda é comum observarmos uma Educação Física Escolar, pautada predominantemente na aptidão, performance e no conteúdo esporte. Este
ensaio buscou diagnosticar e refletir como o conteúdo esportivo tem sido abordado no ambiente escolar, na perspectiva da inclusão, nas escolas públicas da cidade de São José
do Rio Preto - São Paulo – Brasil. Metodologicamente caracterizou-se como qualitativo, com teor de registro de análise
documental (relatório final da disciplina de estágio supervisionado e prática de ensino). A seleção da amostra foi feita
de maneira aleatória, correspondendo a 10 relatórios de estágio, referentes a 10 professores de educação física do ensino fundamental - 1ª á 4ª série - formados nos últimos 14
anos. Foi realizada uma observação direta e individual da
ação do professor de educação física, por um observador
estagiário, durante 15 horas/aula. Após a analise dos resultados, obtidos a partir das narrativas dos relatórios, os dados nos levam a inferir a predominância de conteúdos esportivos, trabalhados de maneira aleatória, e uma falta de
ação pedagógica condizente com as diferentes faixas etárias
no ambiente escolar. Observou-se também um distanciamento
de muitos alunos das aulas, não podendo ser observada
uma educação inclusiva de maneira efetiva.

Programa de atividade física
adaptada para criança asmática do
DEF, UFPB
Silva, A.J.F; Pereira, V.A
Programa de Atividade Física Adaptada para Criança
Asmática do DEF/UFPB, Departamento de Educação
Física da Universidade Federal da Paraíba , DEF, UFPB
O programa de atividade física adaptada para criança
asmática, é um projeto de extensão desenvolvido pelo Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade Fe-
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deral da Paraíba (UFPB), visa auxiliar no controle e redução
dos sintomas da asma, promovendo uma melhor performance
física, motora, respiratória e postural,otimizando a qualidade de vida.Para a avaliação nutricional utiliza-se os indicadores Peso/altura e Altura/idade em tabela padrão de referência de percentis da NCHS e prega cutânea tricipital e
subescapular para o %G em crianças a partir dos 07 anos
através do protocolo de GUEDES para crianças e
adolescente.O perímetro torácico inspirado e expirado para
verificar a amplitude torácica prejudicada pela deficiência
respiratória e ainda a aferição quinzenal do PFE (Pico de
fluxo expiratório), que consiste em quantificar a obstrução
do fluxo aéreo, medindo a velocidade com que o ar é expelido dos pulmões em litros por minuto (l/min), esta medida se
faz importante, pois o asmático possui dificuldade de
expiração.O controle e classificação das crises em grave,
moderada e leve, possibilitam observar o comportamento na
intensidade, duração e freqüência.Exercícios respiratórios e
posturais fora d’água auxiliam na restauração da função
pulmonar e postural.Atividades aquáticas são recomendadas devido ao menor aumento da temperatura corporal, pressão hidrostática e a inalação do ar mais quente e úmido.O
ensino da natação contribui para o trabalho postural, desenvolve resistência pulmonar, muscular, cardiovascular e
habilidades aquáticas.Exercícios extenuantes e de longa
duração que possam provocar hiperventilação pulmonar e a
inalação inadequada do ar não são recomendados devido à
probabilidade do asmático desencadear um BIE
(Broncoespasmo Induzido pelo Exercício), caso isso ocorra,
o exercício deve ser interrompido e utilizada a medicação
prescrita à criança.A essência da criança é o brincar e este é
indispensável para o seu desenvolvimento intergral, sugerimos uma estratégia prazerosa para aguçar e elevar este desenvolvimento, a aplicação destes conteúdos através de
vivências lúdicas.

A inclusão de alunos surdos nas aulas
de educação física
Silva, L. L. S.; Fumes, N. L. F.
Universidade Federal de Alagoas
A presente pesquisa teve como objetivo identificar as estratégias de ensino utilizadas por professores de Educação Física para a promoção da inclusão de alunos surdos em suas
aulas em uma escola da rede pública estadual do município
de Maceió. Este estudo pode ser caracterizado como sendo
um estudo de caso, de natureza qualitativa. Os sujeitos participantes da pesquisa foram dois professores de Educação
Física, da 5ª série do ensino fundamental, de uma escola
regular estadual que reunia o maior contingente de alunos
com alguma deficiência em seu corpo discente. Estes professores foram escolhidos intencionalmente, uma vez que
ministravam aulas de Educação Física para alunos com deficiência numa situação inclusiva. Dois instrumentos de cole-
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ta de dados foram utilizados: a entrevista semi-estruturada e
a observação sistemática. De acordo com as respostas apresentadas pelas professoras, pôde-se constatar que as mesmas não tinham conhecimento bem-definido com relação às
estratégias metodológicas que poderiam ser aplicadas para
a promoção da inclusão de alunos com deficiência em suas
aulas. Esse resultado foi confirmado pelas observações, visto que durante o período de realização das mesmas não se
pôde ver a professora 1 utilizar tais estratégias em suas aulas, enquanto que a professora 2 fez uso apenas raramente
desses procedimentos, na categoria método de ensino e organização didática. Mediante isso, pôde-se concluir que a
inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação
Física ainda era um projeto a ser construído e que estes
estudantes, embora compartilhassem dos mesmos espaços
de aprendizagem que seus pares com desenvolvimento típico, não estavam tendo acesso a um ensino de qualidade na
disciplina em questão.

História de vida de mulheres
mastectomizadas e suas percepções
acerca da atividade física
Silva, P. H.; Bulhões, A. M. C.; Fumes, N. L. F.
Universidade Federal de Alagoas
Este estudo teve como objetivo investigar como as mulheres que se submeteram à cirurgia de câncer de mama percebiam a atividade física em sua vida após a mastectomia. Procurou-se ainda compreender se elas percebiam os benefícios que a atividade física podia proporcionar-lhes, particularmente no âmbito de sua reabilitação anatômo-fisiológica
ou apoio psicológico. Este estudo foi realizado num grupo
de ginástica para mulheres mastectomizadas de uma clínica
de oncologia de Maceió – Al, sendo realizada a observação
participante e os dados relevantes anotados em um diário
de campo. A entrevista semi-estruturada foi realizada com
as mulheres participantes. A metodologia adotada foi a
história de vida, tendo como atores sociais três mulheres
que freqüentavam esse grupo por mais de seis meses e que
tinham maior assiduidade nas aulas de ginástica. Ao analisar
os dados, foi possível identificar que as mulheres
mastectomizadas que participavam destas atividades percebiam os benefícios da atividade física, tanto no âmbito
anatômico-fisiológico (reabilitação dos movimentos, diminuição de dores), quanto no âmbito psicológico. Foi relatado ainda que a forma como essas mulheres percebiam seu
corpo após a mastectomia, apesar de passar pela percepção
da falta do órgão, elas não se sentiam mutiladas. Quanto aos
aspectos semelhantes nos discursos das narradoras, foram
identificados como sendo: a preocupação com a sociedade
e família, uma nova visão da vida e a presença da fé.
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Educação física escolar: Acesso e
participação ou exclusão?
Silva, R.F.1, 2, 3; Seabra Júnior, L. 1, 4, 2;
Almeida, J.J.G.1; Araújo, P.F.1
UNICAMP1; UNIPINHAL2; AES3 ; UNORP4
A Educação Física tem procurado fazer uma ampla reflexão
de sua prática. Essa reflexão abarca, entre outras, questões
como conceitos, paradigma, metodologia, identidade, objeto, preparação e atuação profissional, acessibilidade. Neste
estudo objetivamos refletir sobre a atuação do professor de
educação física no âmbito escolar acerca da gestão de aula
e inclusão educacional naquilo que diz respeito a possibilitar ou não o acesso de todo e qualquer aluno em suas aulas,
no ensino fundamental (5ª á 8ª série), em escolas públicas
na região de São José do Rio Preto - São Paulo - Brasil. O
método utilizado foi de pesquisa descritiva com teor de análise documental. Os trinta sujeitos foram selecionados aleatoriamente, sendo todos professores de educação física da
rede pública de ensino. Pudemos inferir que devido à predominância de conteúdos esportivos, nos moldes de uma Educação Física inspirada na aptidão física e no desporto de
alto rendimento, cuja meta principal é aprimorar capacidades físicas e desenvolver habilidades esportivas, aspectos
estes identificados na maioria das narrativas descritivas dos
estagiários, quando em seus depoimentos relataram que
mesmo os professores observando em seus alunos a falta
de vivência em alguns conteúdos básicos como lançar, rebater, saltar entre outros, ainda assim aplicam o conteúdo
esportivo, aceitando qualquer resultado, tornando suas aulas treino de modalidades esportivas. Aparece, então, a questão central detectada nas observações: a falta de interesse
do professor, seguida por questões metodológicas e de gestão de aula. A grande maioria diz trabalhar o esporte como
conteúdo de suas aulas: futebol, voleibol, basquete entre
outros. Gostaríamos de refletir, então, ‘como’ ele vem sendo
abordado nas escolas. Desta forma não se pôde ser observada a inclusão de maneira efetiva, uma vez que o acesso de
alguns é vetado em detrimento de suas “capacidades físicas”. Torna-se urgente, portanto, refletir sobre nossas ações
com maturidade e o distanciamento necessário para enxergarmos não apenas os equívocos, mas também os caminhos
possíveis de serem percorridos.

O olhar dos alunos de ginástica
olímpica do CEDEG/APAE
de Campo Grande, MS

Nível de aptidão física relacionada à
saúde de atletas de goalball masculino
da equipe da Associação Catarinense
de Integração do Cego (ACIC) e
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)
Souza, K.M.; Costa, A.J.; Scherer, R.L.;
Fernandes, L.L.
Depto de Educação Física, CDS,UFSC

Souza, J.V.
UCDB-Depto de Educação Física
A atividade física para o deficiente é praticada com diversos
objetivos, entre eles a participação em eventos esportivos
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representando as instituições. Dessa forma, os professores
de educação física encaminham seus alunos para a prática
de esportes, muitas vezes excluindo alguns em detrimento
dos mais hábeis ou encaminhando-os para as modalidades
sem respeitar suas escolhas. A atividade física deve ser uma
escolha do aluno, conforme seus significados e gostos e
não somente baseada nas suas habilidades. Assim, o presente estudo teve como objetivo compreender o significado
da prática da ginástica olímpica (GO) a partir da ótica do
aluno com deficiência mental (DM). Foram avaliados sete
alunos com DM, na faixa de 12 a 17 anos, que freqüentam
aulas semanais, apresentações e competições de GO há aproximadamente 2 anos no Centro de Educação Especial Girassol-CEDEG- da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campo Grande -MS. Como pré-requisito para
participação no estudo, os alunos deveriam ter freqüentado
as aulas por, no mínimo, um ano e meio e terem participado
de pelo menos duas apresentações em público. Foram realizadas individualmente entrevistas dirigidas, com perguntas
abertas e registradas através do uso de um gravador. As
entrevistas foram transcritas, analisadas e discutidas. O presente estudo nos mostra a importância de ouvir o indivíduo
com DM oferecendo condições de desenvolvimento de suas
habilidades sociais e de comunicação. Contudo, a prática da
GO parece contribuir para que os mesmos desenvolvam também as habilidades de cuidados pessoais, saúde e segurança. Os alunos parecem conhecer as atividades e materiais
utilizados nas aulas, gostar muito da ginástica, e tê-la como
instrumento de valorização pessoal e social (“sou sabida e
inteligente quando faço ginástica”; “gosto de fazer amizade”, “gosto de viajar”). Assim, através da fala dos alunos,
momento de rico valor que oferecemos para se expressarem,
é possível se fazer uma reflexão profunda sobre a prática
educativa utilizada com os mesmos, pois quando colocados
na posição de professor indicam possíveis falhas na prática
educativa e dão importantes sugestões de mudança de comportamento por parte do professor.

O Goalball é um esporte criado para pessoas cegas ou com
baixa visão. Esta modalidade paradesportiva é uma das atividades desenvolvidas no projeto Sábado no Campus: Esportes Adaptados da UFSC, em parceria com a ACIC. Uma
preocupação básica do atendimento aos praticantes é a ma-
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nutenção da qualidade de vida, que se expressa nos indicadores de aptidão física. Tivemos como objetivo neste trabalho investigar a aptidão física relacionada à saúde dos atletas de Goalball da equipe masculina ACIC/UFSC. Esta pesquisa caracterizou-se como sendo diagnóstico exploratório.
A população foi constituída por oito atletas do sexo masculino, com idade de 33,88 ± 7,24 anos, estatura de 176,50 ±
5,76 cm, massa corporal de 71,48 ± 11,34 kg. Aplicaram-se
testes de capacidade aeróbia (caminhada da milha), flexibilidade (sentar-e-alcançar e flexibilidade de ombros), resistência muscular (apoio de frente e abdominal), composição corporal (dobras cutâneas e perímetros), além das medidas de
altura tronco-cefálica e envergadura vertical. Com base nesses dados foram calculados: índice de massa corporal (IMC),
razão cintura quadril (RCQ), percentual de gordura (%G) e
consumo máximo de oxigênio (VO2máx). Após a análise chegamos aos seguintes resultados: o IMC médio da equipe
(23,0 kg/m2) encontrou-se dentro da faixa recomendada (18,524,9 kg/m2), porém um atleta apresentou situação de
sobrepeso, um atleta apresentou situação de obesidade I, e
outro apresentou baixo peso; com relação ao %G, apenas
um atleta encontrou-se acima dos valores recomendados (10
a 18%) e dois encontram-se abaixo do limite mínimo; com
relação ao VO2máx e os testes de resistência muscular, foram
detectados resultados positivos entre todos os atletas; nos
testes de flexibilidade, apenas um encontrou-se abaixo dos
valores recomendados. Com estes resultados chegamos à
conclusão que os atletas apresentaram uma boa aptidão física, no entanto, existem alguns indicadores bastante
preocupantes, que devem ser levados em consideração nos
treinamentos. Também seria importante que houvesse orientação nutricional, para diminuir os índices de sobrepeso
encontrados.

conseguiam praticar o tênis de mesa convencional. O jogo é
realizado em uma mesa de tênis convencional (de 1,2m x
2,4m), sem a utilização da rede, com proteção em todo o
comprimento de suas laterais para que a bola não saia pelo
lado, possuindo uma altura de até 10cm. A mesa deve possuir altura suficiente para que uma cadeira de rodas possua
fácil acesso. A bola utilizada é a plástica de golf, tipo airflow.
A raquete é retangular, deve possuir uma área de batida de
180cm quadrados e um comprimento máximo de 30cm. O jogo
é disputado em 11 pontos (jogo curto) ou 21 pontos (jogo
longo), onde cada jogador saca 5 vezes em séries alternadas. A raquete deve manter contato com a mesa durante os
golpes (ela é arrastada) e a bolinha deve ser lançada sempre
nas bordas laterais. Ganha quem atingir 11 ou 21 pontos
primeiro e caso o jogo empate em 10 a 10 ou 20 a 20, quem
fizer o 11o ou o 21o ponto vencerá. Não ocorre a vantagem,
desta forma toda a bola ou infração resulta em ponto. Não
existe também o pedido de tempo. O jogo pode também ser
disputado em duplas, a divisão é por classes e não por sexo.
Enfim, o Polybat como atividade inclusiva permite que qualquer pessoa pratique, independente da idade e da deficiência que possua. É um jogo simples, com regras fáceis, dinâmico, divertido, que possibilita ao participante uma vivência
motora, cognitiva, afetiva, recreativa e social. Atualmente,
no Brasil, pouco se sabe sobre o assunto. As referências
bibliográficas são escassas, quase inexistentes. Percebe-se
uma mobilização das associações de desporto para deficientes em termos de divulgação do esporte, o que vem rendendo formação de equipes de Polybat em escolas especiais, programas universitários, núcleos de atendimento a pessoa com deficiência, entre outros, sendo de suma importância para a inclusão dessa clientela na prática da EF e do
esporte.

O polybat como atividade inclusiva
nas aulas de educação física

Hipismo adaptado: Uma nova
possibilidade de intervenção em clube
associativo de Campinas

Strapasson, A.M. 1; Duarte, E.2
Fadep, Pato Branco, PR1; Unicamp2
Mesmo que as crianças com deficiência tenham limitações
“evidentes”, consideramos que as suas necessidades e o
desejo de participar das aulas de Educação Física ou de
atividades recreativas em geral são idênticos ao de qualquer
criança. Os alunos com deficiência física com ou sem deficiência mental associada participam das aulas de Educação
Física, mas muitos não são inclusos adequadamente nas atividades propostas, ou seja, não saem satisfeitos das aulas
devido à falta de adaptação das atividades. O presente estudo teve como objetivo enfocar a temática da educação física
inclusiva sob a perspectiva do Polybat, através da pesquisa
bibliográfica. O Polybat, ou tênis de mesa lateral como também é conhecido, é uma nova prática esportiva e foi criado
na Inglaterra, por Douglas Williamson, em meados dos anos
80. A atividade surgiu como uma alternativa recreativa para
aqueles que não possuíam o perfil da bocha adaptada e não
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Toledo, E.C.V.1, 2; Gonçalves, M.S.3, ; Araújo, P.F.1, 4
FEF, UNICAMP1; SHC2; PUC, SP3; DEAFA4
O presente trabalho surgiu do interesse em compreender a
importância do Hipismo Adaptado, existente há dois anos,
em um programa de Atividade Motora Adaptada em clube
associativo de Campinas. Tem como objetivo apresentar uma
nova possibilidade de intervenção com pessoas em condição de deficiência, utilizando o contato com o cavalo como
elemento motivador. O trabalho desenvolvido na Sociedade
Hípica de Campinas, por responsabilidade do Departamento
de Esportes denomina-se Hipismo Adaptado (nome dado
para diferencia-lo da Eqüoterapia e do Hipismo
convencional).Trata-se de uma atividade complementar, extensão da modalidade “Atividades Especiais”, ministrada
por uma equipe multidisciplinar, sem finalidade terapêutica,
segundo estatuto da SHC, que visa explorar mais um espaço
oferecido pelo clube, tendo o cavalo como elemento
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motivador para o alcance dos objetivos propostos. Consiste em realizar as atividades dentro do planejamento proposto pela modalidade Atividades Especiais, adaptando este
de acordo com a necessidade de cada aluno. Após cada
atendimento são realizados registros que são categorizados
sob os aspectos: motor, emocional, cognitivo e social. Percebemos que o contato com o animal possibilita ao aluno
conhecer e perceber o seu corpo em todas as suas dimensões,
além deste vivenciar novas experiências, gerando inúmeros
benefícios contribuindo para uma melhor qualidade de vida.
Podemos concluir que o hipismo adaptado é muito importante dentro de um programa de Atividade Motora Adaptada, pois possibilita o desenvolvimento completo dos praticantes, tornando-se uma nova possibilidade de intervenção
de trabalho para o profissional que atua na área da Atividade Motora Adaptada.

mento de um processo de comunicação e de aprendizagem;
resgate da linguagem verbal e favorecimento da socialização da clientela. Resultados que já podem ser observados
na mudança de atitude dos atendidos em relação aos Estagiários, na apreensão da realidade em geral, que permite que
se possa inferir o estabelecimento do vínculo entre clientela
e Estagiários, no desenvolvimento de uma forma de comunicação e numa maior interação entre os próprios atendidos.

O papel da direção escolar frente à
inclusão de crianças com
necessidades especiais
Tremea, V.S.; Beltrame, T.S.
FSG,UDESC

Formação de vínculos afetivos com
autistas e portadores de transtornos
invasivos do desenvolvimento
Toledo, M.H.C.; Abrão, P.; Bertanha, L.P.;
Valarine, D.; Rinaudo, B.
PUC Campinas
A vivência empírica permitiu a conclusão de que a melhor
técnica de aproximação com autistas e portadores de transtornos invasivos do desenvolvimento, é a observação, até
que se possa identificar uma via de acesso e de comunicação, tendo a criatividade como um instrumento valioso neste percurso. A formação deste vínculo, permite que se estabeleça um processo de comunicação e de aprendizagem. No
caso de pessoas com necessidades especiais, o processo
de ensino-aprendizagem fica impossibilitado de ocorrer na
ausência do vínculo, daí a importância das atividades possibilitarem a formação de duplas entre estagiários e clientela,
que devem se formar livremente, condição básica para a formação de vínculo. O presente projeto tem como objetivo
criar condições que favoreçam a formação de vínculo afetivo
entre autistas e portadores de transtornos invasivos do desenvolvimento e estagiários do CIAD. As atividades propostas são realizadas em grupo (cerca de 22 adolescentes
com diagnóstico de autismo ou portadores de transtornos
invasivos do desenvolvimento, com idade entre 11 e 26 anos
e igual número de estagiários). São utilizadas atividades físicas utilizando materiais esportivos, tais como bolas de diferentes tamanhos, arcos, cordas, entre outros;materiais recreativos; atividades no meio líquido com diferentes tipos
de bóias, baldes e brinquedos próprios para a água, o que
facilita a aproximação física entre os Estagiários e a clientela
de modo geral e material gráfico, além de atividades temáticas,
com o fim de facilitar a identificação das áreas de interesse e,
a partir daí, identificar-se uma via de acesso ao mundo mental do indivíduo. Os resultados esperados são: o estabelecimento do vínculo entre atendido/Estagiário; o desenvolvi158

A aceitação de crianças com necessidades especiais em escolas de Ensino Regular implica em esforços conjuntos de
toda a Instituição Escolar. Sob o prisma do paradigma
bioecológico a pessoa com necessidade especial deve ser
entendida pelas suas características físicas, biológicas, psicológicas e sociais em interação com o ambiente. Esse estudo teve como objetivo analisar o papel da direção escolar,
frente ao processo de inclusão de crianças com necessidades especiais em uma escola particular no município de São
José/SC. A pesquisa caracterizou-se como um estudo descritivo, com abordagem teórico-metodológica baseada no
Modelo Bioecológico. Fizeram parte do estudo duas professoras que compõem a equipe diretiva de uma Escola Particular do município de São José/SC. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizada a entrevista semi-estruturada,
fontes documentais e diário de campo. Pode-se evidenciar
que o processo de inclusão envolve uma articulação entre a
pessoa em desenvolvimento e os contextos nos quais ela
constrói seu cotidiano. A escola mostrou-se favorável e propícia à inclusão, uma vez que a filosofia, política, diretrizes,
proposta pedagógica, estrutura, funcionamento, recursos
materiais e humanos, estão voltados para atender e valorizar
a todos os alunos, atingindo assim todo um sistema cultural, que gira em torno da sociedade. Percebe-se que há um
comprometimento da direção em auxiliar o professor frente
às dificuldades encontradas para trabalhar com a criança
especial, procurando incentivar à permanente qualificação
dos mesmos, bem como adequar suas necessidades com as
possibilidades a serem desenvolvidas. A orientação pedagógica busca valorizar o aluno como um todo, estimulando
seu desenvolvimento, considerando o aluno um agente produtor e não mero receptor. Conclui-se que há por parte da
direção uma preocupação em desenvolver um ensino de
qualidade, sendo que considera a inclusão importante para
o desenvolvimento do sujeito e para o desenvolvimento de
toda a comunidade escolar, uma vez que enriquecem o ambiente, contribuindo para a aceitação das diferenças e que as
oportunidades e recursos oferecidos tal qual para as outras
crianças, podem trazer à tona, superações e potencialidades.
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Esporte e interação social
para deficientes
Valim, M.M.; Moraes, M.C.; Martins, L.R.; de
Souza, L.; de Freitas, P.S.; de Paula, G.I.
Universidade Federal de Uberlândia
No primeiro semestre de 2005, desenvolveu-se um trabalho
com o objetivo de proporcionar às alunas do projeto de atendimento a pessoas portadoras de deficiência, momentos de
lazer, esportes e principalmente um melhor convívio social.
O trabalho foi desenvolvido de forma especifica para a necessidade de cada aluna, para que com isso, elas tentassem
superar seus limites e assim obterem uma melhora na sua
qualidade de vida. A aluna L.S.C, de 13 anos, portadora da
Síndrome de West, causada por uso de produtos tóxicos
durante o período de gestação, afeta a coordenação motora
fina, grossa e a fala do individuo. Foram desenvolvidas atividades de equilíbrio na psicomotricidade para melhora de
sua coordenação motora fina e grossa com montagem de
quebra cabeça, tiro ao alvo com bolas e algumas atividades
de lazer. Na piscina foram feitas atividades de mergulho para
controle da respiração e iniciação à natação, exercícios para
aprender a propulsão de pernas no estilo Crawl. A aluna
G.F.S, de 31 anos, é portadora de Paralisia Cerebral, mas não
possui nenhum problema de comunicação, possui
Hemiplegia do lado esquerdo do corpo, mas atingindo mais
a parte inferior dos membros. As atividades com a aluna são
desenvolvidas na piscina e musculação (somente para alongamento e alguns exercícios de perna), na piscina trabalhase natação estilo Crawl, e a respiração é feita girando seu
corpo com ajuda de outra pessoa, são feitos alongamentos
antes e depois das aulas pois a aluna queixa de dores nas
pernas e coluna. Assim concluiu-se que o esporte é um item
que ajuda na inclusão social de uma pessoa com deficiência,
ajuda também na melhora da qualidade de vida e aumentar a
auto-estima desses deficientes.

A prática da natação para um jovem
portador de paralisia cerebral: Um
estudo descritivo observacional
Vasconcelos, E. P.; Mandarino, C.M.
Ulbra
Este trabalho tem como objetivo geral investigar a prática
proporcionada pela natação em um jovem portador de paralisia cerebral. A paralisia cerebral caracteriza-se por ser uma
alteração secundária a uma lesão, danificação ou disfunção
do Sistema Nervoso Central, não progressiva, podendo afetar tanto a parte motora quanto cognitiva e ser acompanhada por várias outras disfunções associadas. Dentre as várias intervenções terapêuticas a estas crianças, uma delas é a
prática da natação, esta desenvolve os elementos
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coordenativos, reduz a espasticidade, contribui para o processo de reabilitação e pode reduzir o grau de fraqueza e de
complicações A abordagem metodológica caracteriza-se
como descritiva do tipo observacional. O participante deste
estudo tinha a idade de 11 anos, do sexo masculino, portador
de paralisia cerebral, do tipo diplegia espástica, decorrente
de anóxia neonatal. Apresenta atraso no desenvolvimento
motor e cognitivo, com comprometimento auditivo, na fala,
e um leve descontrole esfincteriano. As observações foram
realizadas pelo professor, no período de agosto de 2004 a
abril de 2005, realizando 57 observações de cada uma das
sessões. A partir destas observações foram identificadas 80
unidades de significado, e definidas duas categorias de análise: Autonomia do Aluno e Intervenção do Professor. No
término das aulas, foram descritas todas as atividades aplicadas pelo professor e realizadas ou não pelo aluno naquele
dia. No final das atividades, foi entregue um questionário
para os pais, para verificar o desenvolvimento e comportamento do aluno como um todo. Na análise do jovem, foram
encontrados uma melhora significativa na sua marcha, na
diminuição de sua espasticidade, na sua autonomia e
interação com professor dentro da piscina, revelando um
ganho significativo nas suas atividades de vida diária e independência pessoal, claramente demonstrado pelos pais
do jovem. A partir disso, podemos concluir que a natação é
um componente importante para o desenvolvimento da criança portadora de paralisia cerebral.

Recreação hospitalar: Uma proposta
para a melhoria do estilo
de vida dos internos
Volpe, F.F.; Souza, L.J.; Basto, L.S.C.; Romera, L.
Hospital Padre Albino
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Federal 11.104 garantem o direito das crianças e adolescentes
internos em alas pediátricas a participarem de programas
recreativos especializados para este ambiente hospitalar, tais
como brinquedoteca e interação com profissionais que se
dispõe a essa função recreativa. Portanto o presente trabalho apresenta uma pesquisa que teve como objetivo verificar se esses direitos estavam sendo cumpridos. Os
Parâmetros utilizados nesse estudo, têm como base os princípios de Adams (1999), pois o autor defende que através da
intervenção lúdica hospitalar, a criança usufrui de momentos de descontração e dessa forma favorece seu organismo
com a receptividade positiva necessária ao tratamento. Para
isso pesquisamos em 25, das 101 cidades que compõem a
Diretoria Regional de Saúde (DIR) da região norte do estado
de São Paulo. Pelo critério de acessibilidade dos pesquisadores, tivemos como ponto de partida a Cidade de Catanduva
e as cidades que se localizam em um raio de 70Km de distância dessa cidade escolhida. Entre os dados obtidos ressaltamos que 22 cidades, das 25 pesquisadas têm ala pediátrica
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em seus hospitais, porém, apenas 35% dessas alas oferecem
o serviço de recreação e/ou brinquedoteca. Entretanto acreditamos que a região pesquisada apresenta-se em déficit no
que se diz respeito às oportunidades oferecidas para crianças em sua condição de vulnerabilidade hospitalar. Consideramos que seja importante elucidar as pessoas envolvidas, ou seja, profissionais de saúde e pacientes, sob o quanto
importante é o trabalho de recreação em alas pediátricas e
sugerimos que o profissional de Educação Física contribua
com esse trabalho, pois o mesmo tem habilidades para exercer tal função recreativa respeitando os limites das condições clinicas e propiciando um melhor estilo de vida dos
internos.

AMA: Dez anos de ensino
pesquisa e extenção
Zuchetto, A.T.; Nasser, J.P.
Depto Educação Física, CDS, UFSC
O programa de Atividade Motora Adaptada, completa 10
anos. Surgiu e é oferecido para atender ao aprofundamento
em Educação Física Especial, do Curso de Educação Física
oferecido pelo CDS/UFSC, desde 1995. Em toda sua trajetória procurou estabelecer o vínculo ensino/pesquisa/extensão. E, isto acontece da seguinte forma: Ensino o programa
é vinculado a três disciplinas do curso: A disciplina Educação Física Especial (3 créditos) desenvolve conteúdos teóricos sobre população especial em 18 encontros semanais
de três horas/aulas, seguidos de vivências práticas. Primeiramente com os próprios acadêmicos e, a partir da aula 4, no
AMA. Os acadêmicos formam duplas de trabalho que ao
longo do semestre ministram as atividades e as analisam,
estes resultados, no final do semestre, são apresentados no
seminário. Os demais alunos auxiliam na aula e fazem o relatório de observação. A disciplina Atividade Física p/ Grupos
Especiais, objetiva conhecer como se trabalha com populações especiais, vivenciar experiências. As atividades são as
seguintes: a) elaboração de 2 aulas; b) ministra-las; c) filmagens; d) transcrição das fitas e) seminários mensais sobre
os temas estabelecidos; f) organização das fichas dos alunos e g) seminário de encerramento. O acadêmico escolhe
um aluno e o acompanha durante 18 semanas, observando o
comportamento social e motor bem como a adequação das
atividades. Estudos Individuais (5 créditos) do
aprofundamento, objetiva conhecer o trabalho com populações especiais vivenciando experiências como professor. As
atividades são: a) elaborar e; b) ministrar aulas; c) elaborar o
relatório final. Para melhor compreensão e aprendizado dos
acadêmicos e alunos do ama, as aulas são filmadas parar
posterior analise. A pesquisa vem ocorrendo sistematicamente (Pibic/CNPq e vinculado a cursos “lato e stricto sensu”
e TCC) nos seguintes temas: desenvolvimento social e motor, aprendizagem motora, atividades na água, gestão do tempo, adequações de atividades e processos pedagógicos. A
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extensão ocorre pela oferta sistemática de um programa diversificado de atividades motoras adequado às necessidades, capacidades e interesses de pessoas portadoras de
necessidades especiais e, com qualidade e gratuito.

Proposta de avaliação em educação
física adaptada, do comportamento
Adaptativo – Área da comunicação
Saldanha, R. T. C.; Duarte, E.
UNICAMP
A avaliação do comportamento adaptativo de pessoas com
deficiência mental é necessária, tanto por sua importância
no diagnóstico da deficiência, como para planejamento de
programas educacionais (Sálvia & Ysseldyke, 1991). O comportamento adaptativo é composto por habilidades
conceituais, sociais e práticas que se refletem na capacidade da pessoa para satisfazer padrões sociais (AAMR, 2005).
O objetivo deste estudo é apresentar uma proposta de avaliação, em Educação Física Adaptada, do comportamento
adaptativo de pessoas com deficiência mental, em uma das
dez áreas em que se divide esse comportamento: a Comunicação. Para a coleta de dados, nossa proposta sugere a entrevista pessoal e a observação direta, utilizando os seguintes instrumentos: questionário composto por questões de
múltipla escolha, aplicado ao professor de sala e aos pais ou
responsáveis pelo aluno avaliado e ficha para observação
do comportamento adaptativo em Educação Física. Os componentes para investigação que constam nos instrumentos
são: a capacidade de receber e fornecer informações através
da linguagem falada, escrita e corporal (toque, gesto, movimento do corpo e expressão facial). A atividade proposta
para a coleta de dados da ficha de observação é um jogo
concernente ao conteúdo das aulas de Educação Física e se
propõe a solicitar do aluno habilidades relacionadas a área
avaliada. O questionário é um instrumento de apoio para
interpretação dos dados coletados na ficha de observação.
O acesso ao prontuário do aluno e relatos de outros profissionais envolvidos na sua educação também foram sugeridos para conclusão do processo de avaliação. Os instrumentos usados tradicionalmente para a avaliação do comportamento adaptativo são as escalas de competência social (Sálvia & Ysseldyke, 1991). Esses testes são padronizados e normalizados para populações com e sem deficiência
mental e se baseiam em julgamentos de pessoas familiarizadas com o sujeito avaliado. Essas características podem influenciar diretamente as respostas aos testes produzindo
dados que não refletem a realidade. A presente proposta de
avaliação levou em consideração as relações entre o objetivo da tarefa, o ambiente e o indivíduo, numa tentativa de
facilitar o processo de coleta de dados, para identificação
das reais necessidades do aluno com deficiência mental e
destacou a utilização desses dados para o planejamento de
programas para o trabalho na área motora.
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Projeto Criança Especial
Campos, C.; Del Alamo, R.C.; Parreira, M.A.F.;
Silva, R. P.; Vilela, M.G.; Brighetti, V.
Centro Universitário de Votuporanga, UNIFEV
Entre a população brasileira que apresenta algum tipo de
deficiência, a maior incidência relatada é de problemas mentais. Existem diferentes níveis de comprometimento mental,
e estes são acompanhados por diferentes características físicas e comportamentais. Pessoas com retardo mental podem apresentar: equilíbrio insuficiente, hipotonia abdominal, insuficiência respiratória, distúrbios de lateralidade, entre
outros aspectos físicos, cognitivos e emocionais afetados.
Com base nessas informações fica clara a importância de um
trabalho específico de atividade física envolvendo essa população. O projeto Criança Especial é realizado desde o ano
de 2002 pelo curso de Educação Física do Centro Universitário de Votuporanga, e já atendeu mais de 100 crianças e
jovens, com idade entre 6 e 18 anos provenientes de duas
escolas especiais da cidade. As atividades do projeto são
realizadas nas dependências do Centro Universitário de
Votuporanga, duas vezes por semana e constam de: a) atividades de desenvolvimento e refinamento de padrões de habilidades básicas como, andar, correr, saltar, chutar, receber,
entre outras; b) introdução a atividades esportivas como
futebol, basquete, vôlei e atletismo; c) atividades que envolvam ritmo e expressão, com o objetivo de desenvolver a
criatividade e a desenvoltura; d) atividades de controle manual, como desenhar, pintar, recortar, com o intuito de desenvolver a coordenação motora fina; e) entre outras. Além
dos benefícios afetivos, sociais e físicos alcançados pelos
indivíduos portadores de deficiência, ainda temos a possibilidade de proporcionar aos alunos do curso de graduação
em Educação Física um laboratório onde os mesmos possam
colocar em prática todo conhecimento teórico adquirido em
sala de aula. No caso, esses alunos estão envolvidos como
estagiários, auxiliando na elaboração e condução das aulas.
O programa também possibilita aos estagiários e alunos atendidos a vivência relacionada à diversidade do comportamento humano, favorecendo a afetividade e a troca de emoções reais a cada passo conquistado, proporcionando aos
alunos estímulos para romperem as barreiras impostas pela
deficiência, vibrando juntos a cada vitória e colocando em
prática o verdadeiro sentido do “educador”: ensinar... aprender... e se emocionar.

Pet terapia no Programa de Educação
Física Adaptada (PROEFA) da
UNESP de Rio Claro
Mauerberg-deCastro, E.; Lucena,C.S.; Batistela,
R.A.; Cuba, B.W.
Unesp, Rio Claro
O que tem de comum entre um monte de alunos com síndrome
de Down, com paralisia cerebral, crianças e adolescentes
com habilidades diferentes, cachorros e atividade física
adaptada? Este vídeo ilustra como a peterapia ou atividade
assistida por animal (AAA) pode ser coordenada por um
profissional da saúde ou de serviço social. O animal, geralmente o cachorro serve de co-terapêuta num contexto onde
alunos com deficiência, tanto em contexto inclusivo como
de atividade fíisica individualizada. Um aluno é designado a
um animal e metas específicas são traçadas na reabilitação.
Os objetivos incluem melhora no funcionamento físico,
cognitivo, social e emocional. Incorporando AAA em uma
aula de educação física adaptada requer alguns passos: 1.
contato inicial - é feito num dia separado em forma de visita.
A única atividade é a apresentação dos alunos aos cães.
Estes permanecem o resto da aula assistindo a atividade. Se
os cães não se conhecem é importante que algumas sessões
sejam feitas com reforço do treino de obediência com todos
juntos. Os alunos então podem assistir e depois participar
conduzindo o seu animal. Muitos cães reagem latindo uns
para os outros. Em território fora de suas residências, um
cão obediente e na guia não irá ameaçar a menos que esteja
sendo intimidado. Antes dos animais comparecerem, informe os alunos da visita com antecedência e conte um pouco
da história e perfil de cada animal; 2. recepção - deve ser
feita individualmente, sempre com o cão na guia. Antes do
contato físico faça o animal ir ao encontro e imediatamente
sentar; 3. organização de atividades - após uma ou duas
sessões de observação, os cães podem ser guiados em atividades como: circuitos (manobras e deslocamentos);
pegador (o cão na guia corre junto com o aluno ou treinador
atrás de uma bola); controle em atividades de equilíbrio (o
cão pode ajudar o aluno a se equilibrar em apoios restritos
tocando sobre o dorso—alguns cães não permitem a abordagem por detrás); transporte e condução (incluindo em
ambientes aquáticos); socialização em jogos e outras atividades (futebol, basquete, dança); contato físico (massagem,
carinho, obediência, outros cuidados com o animal).
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Inclusão e tutoria no Programa de
Educação Física Adaptada (PROEFA)
da UNESP de Rio Claro
Mauerberg-deCastro, E.; Batistela, R.A.; Lucena,
C.S.; Cuba, B.W.
UNESP, Rio Claro
Este vídeo ilustra as experiências de futuros educadores físicos, terapeutas, alunos de 8a. série sem deficiências na
qualidade de tutores, e participantes com diversas condições de deficiência dentro de um programa de educação física adaptada (PROEFA) na UNESP de Rio Claro. O PROEFA é
uma das poucas oportunidades onde alunos com necessidades especiais tem a oportunidade de ser educadores. Dra.
Mauerberg-deCastro iniciou o PROEFA em 1989 para que
alunos de escolas e intituições locais pudessem dar uma
oportunidade de aprendizado aos alunos universitários, os
quais põem em prática as teorias e técnicas em educação
física adaptada que eles aprenderam durante o semestre ou
irão aprender ao longo do curso de graduação. O vídeo mostra cenas do PROEFA enquanto um laboratório de aprendizagem, pesquisa, de educação para a vida especialmente
organizado para alunos da graduação em educação física e
áreas afins (pedagogia, fisioterapia, etc). O PROEFA é um
laboratório para desenvolver técnicas e possivelmente métodos específicos para a inclusão de indivíduos com deficiência na atividade física regular com alunos não-deficientes
de 5 a. a 8a. série desenvolvendo tutoria junto com os professores (estagiários universitários) do programa. Para informações, visite: http://www.rc.unesp.br/ib/e_fisica/proefa/
proefa.htm, ou envie um email para: mauerber@rc.unesp.br

Esportes na natureza e deficiência
visual: Uma abordagem pedagógica
Munster. M. A.1; Almeida, J.J.G.2
UFSCar 1; Unicamp2
A escolha do tema “Esportes na Natureza enquanto possibilidade para a pessoa com deficiência visual” justifica-se
pela necessidade de trazer, para o âmbito acadêmico, a
discussão referente ao exercício pedagógico de tais
modalidades esportivas, sob o argumento de que o
envolvimento com esse conjunto de práticas consiste em
uma experiência existencial fértil para o fortalecimento das
relações da pessoa com deficiência visual consigo mesma,
com o outro, e com a sociedade. A partir de um referencial
sócio-educativo, este estudo visa discutir a pedagogia dos
Esportes na Natureza e os principais aspectos envolvidos
em sua prática, analisando a contribuição dos mesmos em
um programa de Atividade Motora para pessoas com
deficiência visual. Sob perspectiva qualitativa e enfoque
pedagógico, a presente pesquisa baseia-se em uma
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abordagem crítico-dialética, caracterizando-se como um
estudo de caso. O quadro teórico envolveu a investigação
de três pontos principais: análise do objeto de estudo em
questão (os esportes na natureza); estudo da variável que
caracteriza a população envolvida (a deficiência visual);
descrição dos procedimentos metodológicos que nortearam
a realização do Programa de Esportes na Natureza. O
conteúdo programático abrangeu seis modalidades distintas:
trekking, rafting, caving, escalada em rocha, canyoning e
mergulho subaquático. A metodologia de ensino do
programa foi baseada na conjugação de três elementos
fundamentais: jogos cooperativos, jogos de sensibilização
à natureza e educativos relacionados aos aspectos técnicos
de cada uma das modalidades. A pesquisa de campo foi
realizada junto ao Projeto de Extensão “Atividade Motora
Adaptada a Pessoas com Deficiência Visual”, promovido pela
Faculdade de Educação Física da UNICAMP. A amostra
envolvida neste estudo foi composta por um grupo de 11
pessoas com cegueira ou baixa visão, com faixa etária entre
14 e 52 anos. Durante a fase exploratória, caracterizada pelos
encontros semanais e saídas a campo, foi empregada a
observação participante como instrumento de coleta de
dados. Após os 8 meses de duração do programa, teve início
a segunda fase da pesquisa de campo, baseada na aplicação
de uma entrevista semi-estruturada a cada integrante da
amostra, utilizada como instrumento complementar de coleta
de dados. Como forma de tratamento aos dados coletados,
recorreu-se à análise de conteúdo sugerida por Bardin (1977)
na tentativa de identificar, por meio do discurso dos
participantes, as possíveis repercussões ou os principais
aspectos envolvidos na prática de Esportes na Natureza
durante a vivência do programa em questão.

Oficina de atividades físicas
adaptadas para pessoas com
deficiência visual
Silva, F.T.1; Silva, E.M. 2; Teixeira, C.G.3; Almeida,
D.H.L. 4; Souto, E.C.5
ADEVILORC1; Fund. Municipal de Esportes de
Joinville2; Colégio Marista de Londrina3; Colégio
Londrinense4; Centro de Vida Independente de Maringá5
Atualmente discute-se a relevância da presença de pessoas
com deficiência em atividades física e esportiva. Como está
sendo apresentada esta proposta? Em relação as possibilidades de oportunizar atividades para pessoas com deficiência visual, foi realizado no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Estadual de Londrina, no mês de
novembro de 2004, uma oficina de Atividades Físicas Adaptadas para esta população, com duração de 5 horas. O objetivo desse evento foi proporcionar condições necessárias
para atender pessoas com deficiência visual nas realizações
de atividades físicas adaptadas. O grupo era composto de
22 participantes, 13 do sexo masculino e 9 do sexo feminino.
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No aspecto de acuidade visual, contava com 9 pessoas com
baixa visão e 13 cegos. Para a execução das atividades propostas observou-se o seguinte roteiro: alongamento com
formação em semi círculo, aquecimento lúdico com formação em círculo utilizando arcos, jogo de bola queimada adaptado, com espaços demarcados e bolas com guizos. Para o
fundamento do arremesso no basquetebol os procedimentos utilizados foram: reconhecimento das áreas demarcadas,
bolas e instruções para os movimentos gestuais. No fundamento do saque no tênis de campo o processo foi: reconhecimento da quadra, bolas, raquetes e as ações motoras requisitadas. Na atividade de corrida as pessoas com baixa
visão eram instruídas para os deslocamentos individuais,
enquanto as pessoas cegas corriam com guias. A caminhada
foi realizada pela maioria dos participantes que percorreram
a extensão de 400 metros de pista de atletismo. Para conclusão da oficina, os participantes realizaram alguns alongamentos e um feedback. Para oa tendimento do público alvo,
os instrutores tiveram uma capacitação de 3 horas de duração pertinentes a abordagens, procedimentos e condutas.
Sabe-se que muito ainda tem que ser feito, pois atividades
física e esportiva direcionadas a pessoas com deficiência
visual, possibilitam a acessibilidade para o desenvolvimento e descoberta das capacidades motoras e potenciais, permitindo assim a fomentação de ações futuras, gerando meios para contribuir no processo de inclusão.

Polybat: Um jogo para pessoas com
paralisia cerebral
Strapasson, A.M.1; Duarte, E.2
Faculdade de Pato Branco, FADEP1; Unicamp2
O polybat ou tênis de mesa lateral, como também é conhecido, é uma nova prática esportiva que foi criado na Inglaterra
em meados dos anos 80. Surgiu como alternativa recreativa
para aqueles que não possuíam o perfil da bocha adaptada e
não conseguiam praticar o tênis de mesa convencional. O
jogo permite que qualquer pessoa pratique esta atividade
como, por exemplo: paralisados cerebrais, pessoas que tiveram acidente vascular encefálico, espinha bífida, distrofia
muscular, lesão medular, paralisia infantil, enfim não se restringe quanto ao comprometimento motor, basta que o praticante tenha a possibilidade de segurar a raquete e movimento de membros superiores. O polybat é um jogo de adaptação simples, praticado em uma mesa de tênis de mesa “normal” (convencional), sem a utilização da rede, com anteparos fixados nas laterais da mesa. A raquete é retangular e
não pode perder o contato com a superfície da mesa durante
os golpes. Os golpes devem ser direcionados para as bordas laterais e o receptor só pode receber a bola assim que
ela tocar no anteparo. O jogo é disputado em 11 (jogo curto)
ou 21 pontos (jogo longo), podendo ser entre duas (simples, individual) ou quatro pessoas (duplas), sem divisão
por sexo. O polybat é dividido em classes quanto a coorde-
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nação e domínio de membros que o indivíduo possua. A
classe “A” é a mais baixa (na qual os alunos têm maior comprometimento motor), em seguida aparecem as classes “B”,
“C” e “D”. As principais distinções entre as classes são que
na classe “A” o jogador fica somente sentado; nas classes
“B” e “C” o jogador fica sentado ou em pé, conforme o equilíbrio de membros inferiores que ele possua. Na classe “D” o
jogador fica somente em pé. O jogo pode também ser disputado em duplas, a divisão é por classe e não por sexo, desta
forma homens e mulheres participam juntos.
O
esporte pode ser usado como uma atividade ou uma série de
situações para aqueles indivíduos com limitações que
impeçam a sua participação em tênis de mesa recreativo:
aulas de Educação Física, recreação, reabilitação e
competições esportivas.

Esclerose múltipla e Lian Gong:
Adaptações e benefícios
Ushirobira, S.; Consolação, M. Da; Tavares, G. C. F.
Unicamp
Pessoas com esclerose múltipla podem manifestar diversos
sinais e sintomas como alterações na aparência ou funcionamento da visão, dificuldade no equilíbrio, falta de coordenação, dor nos braços, vertigem, dormência nas pernas e
sensação de cansaço.O Lian Gong é uma ginástica de origem chinesa que se caracteriza por melhorar a condição do
corpo e a sua relação com o meio, oferecendo aos praticantes uma melhora na qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi verificar quais as adaptações necessárias para a
prática desta ginástica por pessoas com esclerose múltipla e
os benefícios obtidos. Este trabalho visual é uma síntese da
pesquisa de campo na qual foi feita uma revisão literária
sobre a esclerose múltipla e sobre o Lian Gong. Participaram
oito mulheres entre 30 e 60 anos, com níveis variados de
comprometimento, pertencentes ao grupo de Esclerose Múltipla de Campinas - S.P. Dez sessões da ginástica se realizaram uma vez por semana e após cada aula foram redigidos
relatórios, cujos dados foram analisados qualitativamente.
Constatou-se que não houve necessidade de adaptações
para algumas participantes, pois conseguiram executar os
movimentos originais. Outras, para efetuar os exercícios propostos, necessitaram de adaptações como: utilização de cadeiras, de apoio do corpo (na parede, no colega ou no professor), principalmente devido ao déficit de equilíbrio, respeitando o limite de cada pessoa. Os benefícios relatados
foram: sensação de relaxamento, descoberta de possibilidades (como a capacidade de realizar novos movimentos e
vivenciar outras sensações corporais), prazer em praticar a
ginástica e ampliar a comunicação consigo, com o grupo e
com o meio. Desta forma, pode-se considerar que é possível
a prática do Lian Gong por pessoas com esclerose múltipla e
as adaptações são coerentes com a perspectiva da ginástica
em respeitar a individualidade dos participantes.
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Aprendendo com o corpo d´eficiente:
Flashes do cotidiano
Zonta, A.F.Z.; Luchesi, F.D.M.; Manson, F.; Lopes,
A.; Garavello, P.; Orlando, P.
Depto. Ed. Física, LAPEF, Unesp, Bauru
O Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da UNESP- Bauru tem no rol de seus Projetos de Extensão o Programa “Aprendendo com o Corpo d’Eficiente”,
coordenado pelas professoras Ana Flora Z. Zonta e Marli
Nabeiro ligadas ao LAPEF (Laboratório de Pesquisas em
Educação Física) onde desenvolvem trabalhos nas áreas de
Dança e Educação Física Adaptada. Esse programa atende
crianças, adolescentes e adultos com deficiências física,
auditiva e visual, atualmente o maior número de participantes assíduos são os com deficiências físicas, tais como: espinha bífida, do tipo mielominengocele, encefalopatia,
distrofia muscular progressiva de Duchenne, lesão medular.
O programa visa contribuir para o desenvolvimento dos aspectos motores, emocionais, cognitivos e todos
coordenadamente contribuírem para o artístico e sócio-cultural, através de atividades físico-desportivas, dança, exercícios resistidos e atividades corporais. Entendemos que a
inclusão também se dá por meio de atividades que promovam o trabalho coletivo como: a dança, o esporte e atividades corporais variadas. Para o desenvolvimento do programa contamos com alunos bolsistas e voluntários que realizam a ponte entre a teoria e a prática quando do estudo dos
casos, planejamento das atividades motoras e a execução
das mesmas, o que contribui na formação desses futuros
profissionais. As Mães tem uma responsabilidade fundamental que é conseguir chegar com as crianças ao local do
programa já que Bauru conta com um número reduzido de
transportes adaptados o que reflete na freqüência flutuante
dos participantes.

Corpos dançantes: Refletindo a
inclusão
Antunes, M.R.; Carneiro, A.A.; Jacques, A.V.;
Martins, A.P.F.; Flores, J.; Correa, A.
Centro de Educação Física e Desportos da UFSM, RS
Dados do Censo Demográfico de 2000, realizado pelo IBGE,
verificam que 14,5% da população brasileira têm algum tipo
de deficiência física, entre elas 27% possuem deficiência
física. As pessoas com deficiência física, além das
complicações orgânicas, muitas vezes convivem com o
distanciamento das atividades sociais. Isto ocorre devido
ao valor negativo que é dado pela sociedade ao
comprometimento físico, classificando a pessoa com
“incapaz”.Há uma idéia de que as pessoas com deficiência
física, não correspondem ao desempenho esperado pela
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comunidade, e esta passa, então a excluir os corpos “diferentes”, através de atitudes preconceituosas e restrições
ambientais. O significado de corpo saudável estabelecido
pelo contexto social e imposto pela mídia, geralmente está
relacionado à estética. Com corpos fora destes padrões, a
maioria das pessoas com deficiência física, têm em seus corpos uma “marca” que pode ser entendida como sinônimo de
um ser doente, e por conseguinte, torna-se um grupo menos
aceito pela sociedade, pois são vistos como pessoas que
carregam traços visíveis de suas limitações, tornando seu
padrão estético causa de rejeição, medo e indiferença. Neste
projeto, temos como objetivos oportunizar a vivência de
dança à pessoas com deficiência física, buscar a melhora da
auto-imagem e da auto-estima, bem como ativar a capacidade física em geral e buscar a inclusão social destas pessoas.
No desenvolvimento das atividades, buscamos referenciais
que abordam a deficiência física, a dança enquanto fenômeno educacional, terapêutico e artístico, assim como os métodos utilizados, no caso os princípios da Dança Educativa
Moderna, da Dança - Educação Física e da Dança - Educação. A dança, além de ser um meio de comunicação e expressão faz com que o praticante desenvolva seu potencial crítico e criativo. Desta forma, o ser humano poderá emanciparse socialmente, porque a criatividade possibilita a independência, a liberdade e a autonomia.

Prática pedagógica da turma de
Natação II com turma especial do
Clube Escolar
Lugão, E.C.; Fontes, L.O.M.
EEFD/UERJ
A disciplina natação II, através do Programa de Apoio
Pedagógico (PAPE) da EEFD/UFRJ juntamente com o
Programa Clube Escolar da Secretaria Municipal de Educação
do Rio de Janeiro, tem oportunidade de promover a vivência
de situações ensino-aprendizagem para o graduando em
Educação Física, com crianças e jovens com necessidades
especiais ou não. As aulas da turma especial do Clube
Escolar acontecem 4as e 6as feiras das 9h30min às 10h20min.
Os alunos-mestres trabalham com uma população de 10
alunos com necessidades especiais variadas: paralisia
cerebral, síndrome de Rett, autismo, síndrome de Asperger,
síndrome de Alexander, síndrome de Turner e retardo mental
e psicomotor. Os objetivos do trabalho dentro da água são:
melhorar equilíbrio, experimentar movimentos variados,
participar de diferentes atividades visando facilitar a
alfabetização e a execução de atividades da vida diária, além
de favorecer a socialização através de contato (com os
professores, alunos-mestres e outras crianças e jovens) e
programação diversa (gincanas, festas de aniversário, festa
junina, festa de encerramento, entre outras), dentro e fora
da água. O vídeo mostra uma aula de natação em que os
alunos-mestres estão trabalhando a adaptação à água e poRevista da Sobama Dezembro 2005, Vol. 10, n.1, Suplemento, pp. 161-165
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demos perceber que a turma especial não é homogênea, havendo jovens que já submergem o rosto e atendem às solicitações, enquanto outra não entra na água e outro está na
piscina funda. Gravamos depoimentos das mães, dos alunos-mestres, da professora da disciplina Natação II e do
professor do Clube Escolar. Os alunos-mestres atuam por
semestres letivos, que é a duração da disciplina. Há
deficientes que freqüentam esta classe há dois anos,
aproximadamente, e alguns que entraram este semestre, por
este motivo, as habilidades aquáticas são tão heterogêneas.
Não temos problemas com a rotatividade dos alunos-mestres
e percebemos que o aluno deficiente demonstra grande prazer
no tratamento que recebe por parte de todos que trabalham
com eles. É o que a atividade se propõe: ser prazerosa e
educativa.
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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 pertinentes 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
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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 fazêlas, 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 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 redi167
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gidos 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 em
quatro cópias—sendo uma cópia com identificação completa dos autores e três cópias sem identificação—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. Além das cópias impressas, o autor deverá incluir uma cópia em disquete, em processador de texto
formato IBM Microsoft Word ou formato texto.
A versão final revisada deverá ser encaminhada em duas
cópias impressas no mesmo formato da versão inicial. Também deverá incluir uma 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.
Obs. geral: Nunca utilize caixa alta em palavras inteiras
(exemplo: ATIVIDADE MOTORA) em nenhuma etapa do manuscrito. 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 seja 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.
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
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submislegendas 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.
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.
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:
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“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.)...”
“...
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. 811502). Washington, DC: National Education Association.
2. Trabalho apresentado em congresso, mas não publicado.
Haidt, J., Dias, M.G., & Koller, 5. (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 publica-
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do 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]. Em 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.
Castro, L. (1889). A família atleta: interação entre competência e competição. Estudo de caso. Dissertação de
Mestrado, Universidade de São Paulo, São Carlos.
6. Livros.
Silva, C. (1983). Educação Física Adaptada. Rio de Janeiro:
Zahar.
7. Capítulo de livro.
Block, S. S., & Borg, P. (1677). Early psychophysics. In:
A.T. Moore & J.E. Stadium (Eds.), Handbook of human
behavior (pp.500-550). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Hoffman, L.W. (1979). Experiência da primeira infância e
realizações femininas. Em: H. Bee (Ed.), Psicologia do desenvolvimento: questões sociais (pp.45-65). Rio de Janeiro:
Interamericana.
8. Livro traduzido, em língua portuguesa.
Magill, C.C. (1900). Aprendizagem motora. (E.J. Costa,
Trad.) Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original publicado em 1800)
Se a tradução em língua portuguesa de um trabalho em
outra língua é usada como fonte, citar a tradução em português e indicar ano de publicação do trabalho original.
No texto, citar o ano da publicação original e o ano da tradução: (Magill, 1800/1900).
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, em parênteses e em seguida o volume,
apenas quando a paginação reinicia a cada número (e não a
cada volume, como a regra geral).
Affonso, D. M. (1887). Sobre o surgimento do voleibol
radical. Educação, 3 (2) 1-19.
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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.
Moraes, R. M.; Mauerberg-deCastro, E., & Schuller, J.
(no prelo). Nada sobre nada em esporte. Motriz.
12. Autoria institucional.
American Psychiatric Association (1988). DSM-III-R.Diagnostic and statistical manual of mental disorder (3 ed.
revisada). Washington, DC: Autor.

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
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., & Araújo, P. (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
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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/
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h t t p : / / w w w. a u s t l i i . e d u . a u / a u / l e g i s / c t h /
consol_actca1968133/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:
Verena J. Pedrinelli (Editora-chefe)
Rua General Almério de Moura, 700
05690-080 - São Paulo - SP
E-mail: vpedrinelli@uol.com.br
Comunicações rápidas podem também ser feitas através do
endereço eletrônico:
E-mail: sobama@rc.unesp.br
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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 progresso 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; Promover 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 considera-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.

Modificações no estatuto aprovadas em 19 de maio de 2004.
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O que mudou?

Estatuto da Sobama
Por: Verena Junghähnel Pedrinelli
As alterações de estatuto foram motivadas para atualizar, 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) passam 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 atrasados (o que gerava as repetidas discussões e anistias). Desta 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 novamente, a qualquer momento, mediante pagamento da anuidade 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 competências dos representantes estaduais (Art. 51o);
- Foi removida a exigência de admissão de sócios por
intermédio do delegado estadual ou sócio fundador acompanhado 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 próximo 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 congresso 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 encaminhará para o conselho consultivo, para então ser apresentado 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 apresentada por escrito à diretoria e incluída em pauta para aprovação 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.).
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Capítulo I
Da Constituição, Denominação, Sede, Duração e Fins.
Art.1º - A Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada (Sobama), 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 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 Campinas, Estado de São Paulo, é de duração indeterminada e passa a reger-se por estes estatutos.
Parágrafo único - A Sobama, terá sempre sede administrativa 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 móveis e utensílios, imóveis, veículos, contribuições dos sócios, site, propriedade intelectual (revista, livros, boletim)e
outros donativos em dinheiro ou em espécie, auxílios oficiais ou subvenções e de qualquer tipo de aplicação financeira de qualquer espécie entre ativos da sociedade.
Art.4º - A Sobama tem por finalidade:
a) Congregar os estudiosos da área de atividade motora adaptada;
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 organizar e executar o congresso brasileiro da Sobama
d) Manter intercâmbio cultural, técnico, científico e
associativo com entidades congêneres do país e do exterior;
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
Seção l
Da Admissão
Art.5º - Poderão fazer parte da Sobama todos os profissionais e acadêmicos que exerçam funções ou atividades na
área de atividade motora adaptada.
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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
referido campo de conhecimento.
Art.9º - Entende-se por “sócio colaborador” o profissional
ainda não portador de título universitário, que desejar integrar o quadro social da Sobama.
Art.10o. - Entende-se por “sócio honorário” o profissional
brasileiro ou estrangeiro, que tenha prestado relevantes serviços à área de atividade motora adaptada. Nomes de candidatos devem ser apresentados por escrito à diretoria e incluídos em pauta para aprovação em assembléia geral.
Parágrafo único - A outorga desta honraria efetuada mediante proposta fundamentada da diretoria executiva e homologação 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 condições fixados pela diretoria executiva através de resolução
interna.
e) Comunicar à secretaria da Sobama a alteração de seu endereço, até 30 (trinta) dias após a efetivação da mesma.
Parágrafo Único. Para efeito do caput deste artigo, compreender-se-á como anuidade o período correspondente ao ano
civil.
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Art.13o. - Uma vez obedecidos os dispositivos deste estatuto, 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 ocorrência de interesse pessoal ou coletivo e que exija providência 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 cargos da diretoria executiva e comissões ou conselhos permanentes.

Seção IV
Das Penalidades
Art.14o. - Os sócios que procederem em desacordo com as
normas estatutárias. serão passiveis das seguintes penalidades:
1) Advertência
2) Suspensão
3) Eliminação
1) Advertência escrita, aplicada pelo presidente da Sobama,
com aprovação da diretoria e registrada em ata, nas transgressões do estatuto.
2) Suspensão dos direitos sociais até 3 (três) meses por transgressões 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 pagamento da anuidade vigente como “novo sócio” para
efetivação da admissão no quadro social.
Art.16o. - Das penalidades impostas pela diretoria executiva, caberá recurso ao conselho consultivo no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da data da ciência da punição.
Art.17o. - Das penalidades impostas pelo conselho consultivo, caberá recurso ao colegiado formado pela diretoria executiva e conselhos permanentes, obedecendo ao prazo estabelecido no artigo anterior.
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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.

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 convocação, 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.

Capítulo lll
Seção l
Dos Poderes Diretivos
Art.20o. - A estrutura de poder da Sobama está assim constituída:
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 estaduais

Seção ll
Da Assembléia Geral
Art.21o. - A assembléia geral, constituída por todos os sócios, é o órgão soberano, com poderes para decidir ou deliberar sobre todos os assuntos pertinentes a Sobama nos limites 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 extraordinariamente por convocação do presidente da Sobama, mediante requerimento 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 presidente 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.
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§ 1º - As deliberações serão tomadas por maioria simples de
votos.
§ 2º - As decisões contrárias a pareceres do conselho consultivo deverão ter voto favorável de pelo menos 2/3 (dois
terços) dos sócios que assinaram a lista de presença da assembléia geral.
§ 3º - Poderá existir o voto por procuração ou correio somente 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 punições e julgar recursos na forma deste estatuto.

Seção IV
Do Conselho Fiscal
Art.29o. - O conselho fiscal é constituído por 3 (três) sócios
titulares efetivos e/ou fundadores, igual número de suplentes, 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.
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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 diretoria executiva da Sobama e o balanço dos congressos, encaminhando posteriormente para aprovação em assembléia.
Encaminhar ao conselho consultivo até 90 (noventa) dias
antes da instalação da assembléia geral o referido parecer.

c) Assinar conjuntamente com o tesoureiro geral, os documentos que representem valores.
d) Indicar e propor à assembléia geral o editor-chefe da revista da Sobama.

Seção V
Da Diretoria Executiva

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.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 acordo com o disposto neste estatuto e seu mandato terá a duração de 2 (dois) anos, sem limite de re-eleição.
§ 1º - No caso de vacância de cargo de presidente, o vicepresidente o substituirá até o fim do mandato. Se as vagas
ocorrerem em qualquer dos demais postos da diretoria, serão 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 votos 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;

Art.35o. - Ao vice-presidente compete:
a) Colaborar com o presidente e substituí-lo em suas ausências e impedimentos legais;
b) Suceder o presidente em caso de vacância do cargo, até o
final do mandato.

Art.37o. - Ao primeiro secretário compete:
a) Secretariar as atas de reuniões da diretoria;
b) Substituir o secretário geral em seus impedimentos e sucedê-lo em caso de vacância do cargo, até o final do mandato.
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 exercício anterior.
Art.39o. - Ao primeiro tesoureiro compete:
a) Substituir o tesoureiro geral em seus impedimentos e sucedê-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-presidente, secretário executivo e tesoureiro do congresso.
Art. 41o. - O presidente do congresso brasileiro e a sede do
evento serão indicados pela diretoria executiva da Sobama.
Art.42o. - O vice-presidente, o secretário executivo e o tesoureiro do congresso serão escolhidos pelo presidente do
mesmo.
Art.43o. - São atribuições do presidente do congresso:
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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 impedimentos legais.

disponibilizando informação aos interessados;
d) promover a adesão de novos sócios e encoraja-los a participarem ativamente dos trabalhos da Sobma;
e) Apresentar relatórios das atividades desenvolvidas no
seu estado à diretoria executiva.

Capítulo V
Art.45o. - Ao secretário executivo cabe:
a) Auxiliar o presidente do congresso na organização e realização do Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada.
Art.46o. - Ao tesoureiro do congresso cabe:
a) Dirigir e ter sob sua responsabilidade a tesouraria do congresso.
b) Assinar, juntamente com o presidente, documentos necessários 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 presidente.
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 atividades do Congresso deverá obedecer ao disposto e estabelecido pelas respectivas Comissões organizadoras e responsáveis 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.

Das Eleições
Art.52o. - As eleições na Sobama se efetivarão mediante a
inscrição de chapas completas, (diretoria executiva, conselho 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 candidato 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
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 coincidirá 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 presentes na assembléia geral.
Art.51o. - Ao representante estadual compete:
a) Repassar as informações das ações da Sobama e informações 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,
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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.
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
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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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Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada
Ficha de inscrição/renovação
Nome_____________________________________________________________________________
Formação Acadêmica __________________________________________________________
Cargo/Função_______________________________________________________________
Título ___Dr. ___Ms. ___Lic. ___Bach.
Instituição__________________________________________________________________
Endereço para correspondência
__________ ________________________________________________________________
CEP______________________Cidade_________________________________________________
UF____ Fone_____________________________Fax________________________________
E-mail______________________________________________________________________
Áreas de interesse/especialização:
__________________________________________________________________________________________
Tipo de inscrição e valores vigentes até 31.03.2005.
___Nova
___Sócio Efetivo (R$ 124,00)
___Sócio Colaborador (R$ 70,00)
___Renovação ___Sócio Efetivo (R$ 104,00)

___Sócio Colaborador (R$ 50,00)

___Re-filiação ___Novo Sócio Efetivo (R$ 124,00)

___Novo Sócio Colaborador (R$ 70,00)

TODAS INSCRIÇÕES SÃO VÁLIDAS PARA 1 ANO (referente ao período de janeiro a dezembro do ano vigente) E VENCEM NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO CORRESPONDENTE.
Para sócios novos:
Como soube a respeito da Sobama?
________________________________________________________________________________________________
Você foi indicado por alguém?
_____________________________________________________________________________________________

Forma de pagamento
___Cheque nominal

___ Depósito em conta bancária

Se você escolheu cheque nominal, envie esta ficha de inscrição e o cheque nominal e cruzado à:
Sobama
Departamento de Educação Física
UNESP
Av. 24-A, 1515
13506-900 Rio Claro – SP
Se você escolheu depósito em conta bancária, envie o comprovante do depósito e esta ficha de
inscrição por fax (19-3526-4333) ou por E-mail (sobama@rc.unesp.br) a/c de Eliane MauerbergdeCastro. (Não esqueça de se identificar com o seu nome completo e especificar que o assunto é
referente ao pagamento da anuidade da Sobama 2004).
Conta para depósito:
Banco do Brasil
Ag. 3556-4 Visconde Rio Claro
CC 14.880-6 (conta juridica)
Em nome de: Sobama
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Revista da Sobama
Periodicidade anual
Individual- R$ 15,00

Institucional - R$ 25,00

Exemplares esgotados, porém disponíveis on-line: http://www.sobama.org.br
v.1(1996) v.2 (1997) v.3 (1998) v.4 (1999)
V.8 suplemento/2003
____________________________________________________________________________________________________

Ficha de Assinatura Anual
Preencher a máquina ou em letra de forma
___________________________________________________________________
___v.5 n.1 (dez/2000)
___Individual R$ 15,00
___Institucional - R$ 25,00
___v.6 n.1 (dez/2001)
___Individual R$ 15,00
___Institucional - R$ 25,00
___v.7 n.1 (dez/2002)
___Individual R$ 15,00
___Institucional - R$ 25,00
___v.8 n.1 (dez/2003)
___Individual R$ 15,00 (no prelo) ___Institucional - R$ 25,00
___v.9 n.1 (dez/2004)
___Individual R$ 15,00
___Institucional - R$ 25,00
___v.10 n.1 (dez/2005) ___Individual R$ 15,00 (no prelo) ___Institucional - R$ 25,00
___________________________________________________________________
Total R$_____________
Nome: _______________________________________________ .Sexo: ___ Fone: ______________Ramal _______
Instituição a que está vinculado _______________________________________________________________________
___ Estudante ___ Profissional
Profissão: ________________________________________
Endereço: ______________________________________________ Compl.: _________ Bairro: ____________________
Cidade: ______________________________ Estado: ______ CEP: ___________________
Caixa Postal:_______________
E-mail: ____________________________________________
___ Depósito em CC
____ Pagamento com cheque
Pagamento: cheque n.º _______________________ Valor ____________________
Banco _________________________
Data: ___/ ___/ ______ Assinatura: _____________________________________
Requer recibo___
Homepage: http://www.sobama.org.br
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Recorte esta ficha junto com um cheque nominal e cruzado à “Sobama” no valor correspondente à sua opção, e envie para:
Departamento de Educação Física - Revista Sobama
Av. 24-A, 1515 - Bela Vista - Rio Claro SP, 13506-900
Telefone: 19 3526.4320
FAX : 19.3526.4321
E-mail: sobama@rc.unesp.br
Ou
via depósito em conta:
Banco do Brasil
Ag. 3556-4 Visconde Rio Claro
CC 14.880-6 (conta juridica)
Em nome de: Sobama
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