Editorial

A partir de 2013, com uma nova diretoria eleita da Sobama,
fui convidado a assumir os trabalhos de editoria da Revista da
Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada. Por um
lado, recebi esse convite com bastante alegria, por outro, sabia da
responsabilidade por manter a periodicidade da Revista na tentativa
de garantir a visibilidade científica. O volume 14, número 1, de
2013, é uma continuidade desse compromisso assumido pelos
editores que nos antecederam.
O presente número apresenta seis artigos inéditos de trabalhos
da área de educação física e educação. Os autores que publicam
os seus textos são oriundos de vários estados brasileiros: Pará, São
Paulo e Minas Gerais.

•
•
•

Habilidades aquáticas em criança com distúrbio neurológico
Prática pedagógica do professor de educação física em um
ambiente escolar inclusivo
Intervenção psicomotora em uma criança com deficiência
auditiva e hiperatividade.

Agradecemos aos autores o envio dos textos, garantindo a
periodicidade da revista.
Boa leitura a todos!
Eduardo José Manzini

Os manuscritos apresentam os trabalhos de pesquisa de
conceituadas universidades brasileiras:
Universidade Federal de Viçosa;
Unesp de Bauru;
Unesp de Marília;
Unicamp;
Universidade do Estado do Pará – UEPA; e
Universidade Federal de São Carlos.

•
•
•

Os temas deste número dizem respeito a:
Avaliação das habilidades motoras de alunos com paralisia
cerebral
Natação e o processo de inclusão das pessoas com deficiência
em academias
Confiabilidade intra-sessão do Sargent Jump Test para atletas
com deficiência visual
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Avaliação das Habilidades Motoras de Alunos
com Paralisia Cerebral: Uso do ASPA-PC
Assessment of Motor Skills of Students With
Cerebral Palsy: Use of ASPA-PC
Michele Oliveira da Silva
Eduardo José Manzini

Faculdade de Filosofia e Ciências - Unesp - Marília
RESUMO: Devido às limitações motoras do aluno com paralisia cerebral, em muitos casos, há a necessidade de adaptar os recursos
pedagógicos ou indicar dentre os materiais disponíveis, o mais acessível para planejar estratégias de ensino de acordo com suas características
motoras. Sabe-se, porém, que para realizar esses procedimentos é preciso realizar uma avaliação capaz de identificar não só suas dificuldades
em relação ao ato motor, mas suas habilidades relacionadas ao acesso do recurso e o que se espera com o seu manuseio. No entanto, não é
fácil avaliar características tão específicas de cada aluno, já que a literatura tem constado que os professores, mesmo aqueles com formação
em Educação Especial têm tido dificuldade não só em avaliar os alunos com deficiência, mas também em considerar os dados da avaliação
para planejar uma intervenção efetiva no ensino desses alunos. Dessa maneira, o objetivo desse estudo foi avaliar as habilidades motoras de
cinco alunos com paralisia cerebral com o uso do ASPA-PC. Os resultados indicaram que o uso do ASPA-PC possibilitou a identificação
das habilidades motoras em relação ao acesso ao material de maneira específica a cada aluno e consequentemente foi possível: 1) adaptar
recurso pedagógico; 2) contraindicar o uso de determinado recurso devido às dificuldades físicas e ao gasto energético do aluno em realizar
o movimento e 3) indicar materiais mais acessíveis ao aluno, levando em consideração seu design. Além disso, o resultado da avaliação
corroborou para elaborar estratégias de ensino para cada aluno de acordo com as suas características.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial. Habilidades Motoras. ASPA-PC. Intervenção Pedagógica.
ABSTRACT: Due to motor limitations of students with cerebral palsy, in many cases, there is the need to adapt pedagogical resources
or indicate among available materials which is more accessible according to their Motor Skills to plan teaching strategies. It is known,
however, that for these procedures you must perform an assessment not only able to identify their difficulties in relation to the motor
act, but their skills related to resource access and what is expected with the handling. However, it is not so easy to evaluate specific
characteristics of each student, since the literature has considered that teachers, even those with training in special education, have had
difficulty not only in assessing students with disabilities, but also to consider data assessment to plan an effective intervention in teaching
these students. Thus, the aim of this study was to evaluate the motor skills of five students with cerebral palsy using the instrument called
ASPA-PC. The results indicated that the use of ASPA-PC enabled the identification of motor skills in relation to access to the materials
specifically to each student and therefore was possible : 1) adapting teaching resource; 2) contraindicate the use of a particular feature due
to difficulties physical and the energy expenditure of the student performing the movement and 3) indicate more accessible materials to
the student, taking into account its design. Furthermore, the evaluation result corroborated to develop teaching strategies for each student
according to their characteristics.
KEYWORDS: Special Education. Motor Skills. Pedagogical Intervention.

Introdução
Em muitos casos, o aluno com paralisia cerebral com graves
limitações motoras pode ser considerado como deficiente
intelectual por não alcançar resultados satisfatórios no ambiente
acadêmico, quando, na maioria das vezes, é a falta de acesso ao
recurso pedagógico que o impede de realizar as atividades escolares
(Moura, 2004). Observa-se, então, que a incapacidade do aluno
pode não ser decorrente apenas da deficiência, mas também
da impossibilidade de acesso ao meio (Souza, 2003; Bersch &
Machado, 2007; Brasileiro; Moreira & Jorge, 2009).
No contexto escolar, sabe-se que o professor pode ter
dificuldades para usar os materiais pedagógicos disponíveis na
escola, pois, nem sempre as dimensões do material facilitam a sua
manipulação, devido às características motoras específicas que cada
aluno pode apresentar (Audi, 2006; Rocha & Deliberato, 2009).
Desse modo, uma das funções do professor com formação em
Educação Especial é garantir que os alunos tenham acesso não só aos
conteúdos, mas acesso físico dos recursos pedagógicos. Para isso, é
necessário avaliar não apenas o ato motor dos alunos em realizar as
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atividades, mas avaliar como as habilidades motoras se relacionam
ao contexto da educação. Em outras palavras, além do movimento
do membro superior para escrever, por exemplo, é preciso avaliar
qual o tipo de recurso pedagógico é mais acessível ao aluno, se é
lápis, alfabeto móvel ou computador. O resultado da avaliação deve
indicar, portanto, se será necessário adaptar ou escolher um recurso
com o design mais acessível às características motoras do aluno. E
ainda, deverá fornecer indícios para que sejam previstas estratégias
de ensino, como, disponibilizar um tempo maior para que ele possa
indicar usando o ato motor uma entre duas respostas, para o que lhe
foi perguntado; considerar o uso alternado de mais de um recurso
para uma mesma finalidade; e ainda, julgar, se há benefícios ou não
na manipulação de recursos específicos em vista das características
físicas do aluno, entre outras.
Nota-se que a adaptação do recurso pedagógico ou a escolha
do recurso mais adequado não é um fim, mas um meio, para que
o aluno tenha acesso à atividade. Nesse sentido, Schmitz (1980),
em um estudo sobre o uso dos recursos pedagógicos como auxílio
da prática do professor, teceu algumas considerações sobre o
uso inadequado que o professor pode fazer desses instrumentos.
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Observa-se que as considerações feitas por Schmitz, mesmo não
sendo específicas para o uso do recurso pedagógico na área da
Educação Especial, contribuem diretamente para essa prática
pedagógica. Baseados em suas considerações, três aspectos são
pontuados como indispensáveis para a utilização efetiva do recurso
pedagógico: 1) nenhum recurso substitui o professor; 2) o recurso
é um instrumento auxiliar para atingir uma finalidade pedagógica,
por isso, não deve ter sua manipulação como objetivo final da
atividade; 3) sua utilização não é a coisa mais fundamental na
aprendizagem, mas é indispensável para que ela se realize. Aliados
a ideia de Schmitz, mais dois aspectos próprios da utilização de
recursos pedagógicos devem ser considerados no ensino do aluno
com deficiência física: 1) o recurso só será adaptado quando houver
reais necessidades e 2) a adaptação não é permanente.
Disponibilizar recursos pedagógicos adaptados na sala, por si
só, não garante o acesso do aluno com deficiência física à atividade,
podendo inclusive dificultar ou até mesmo impossibilitar a sua
manipulação, se as adaptações ou as estratégias de ensino não
tiverem sido planejadas para atender às características do aluno e o
contexto em que ele está inserido (Silva & Manzini, 2013).
Portanto, a adaptação do recurso pedagógico, a escolha do
material e o planejamento de estratégias de ensino devem atender
às habilidades do aluno com paralisia cerebral. Para isso, o professor
de Educação Especial tem que avaliar não apenas as características
cognitivas do aluno para planejar o planejamento acadêmico, mas
suas características motoras em manipular o recurso pedagógico
para a realização da atividade (Silva, 2010).
Em um estudo de Silva e Manzini (2011), que teve o objetivo
de analisar o conteúdo de 10 avaliações feitas por estudantes do
ultimo ano da habilitação em deficiência física dos seus alunos com
deficiência do estágio constatou que as avaliações realizadas sem o
uso de nenhum instrumento resultou em dois tipos de categorias
de dados: 1) dados precisos que identificaram as potencialidades
e necessidades motoras dos alunos, e que, portanto, contribuíram
para a escolha do recurso pedagógico, garantindo o acesso dos alunos
com deficiência física e para a elaboração de estratégia de ensino e
2) dados imprecisos que disponibilizaram resultados parciais sobre
o aluno, e que, portanto, contribuíram de maneira limitada para
a adaptação, reforçando as suas dificuldades motoras. Sabe-se, por
exemplo, que a escolha do recurso pedagógico e o planejamento
de estratégia de ensino fundamentado em dados imprecisos de um
aluno com deficiência física podem reforçar a sua limitação motora,
já que o material escolhido pode não possuir as características
necessárias ao acesso do aluno às atividades acadêmicas.
Diante da dificuldade em avaliar as características de modo
preciso, observa-se que os professores têm realizado avaliações
desarticuladas de suas práticas (Jesus & Aguiar, 2012). Esse
fato pode ser atribuído à dificuldade não apenas de avaliar as
características dos alunos, mas de usar esses dados para intervir no
seu ensino.
Desse modo, o objetivo do atual estudo é avaliar a habilidade
motora de alunos com paralisia cerebral para indicar adaptação
de recursos pedagógicos, escolha do material mais acessível e
planejamento de estratégia de acordo com o resultado da avaliação
a partir do uso de um instrumento de avaliação.

2 Método
Todos os alunos participantes dessa pesquisa foram avaliados
enquanto realizavam atividades que exigiam a manipulação
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de recursos em um contexto educacional. Para contemplar os
objetivos da atual pesquisa, foram descritos especificamente os
procedimentos para avaliar as habilidades motoras em relação ao
acesso de materiais pedagógicos e estratégias de ensino.

2.1 Participantes
Participaram desta pesquisa cinco alunos diagnosticados com
paralisia cerebral e limitação motora nos membros superiores. Para
garantir o sigilo da identidade deles, seus nomes foram substituídos
por nomes fictícios: César, Marcos, Ângelo, Ricardo e Vinicius.

2.2 Local da avaliação
Os alunos foram avaliados na própria escola de Ensino
Fundamental que estudavam, individualmente, em uma sala
disponibilizada pela diretora.
Pelo menos um dos responsáveis dos alunos assinou o termo de
consentimento livre e esclarecido autorizando a participação desses
na pesquisa. Houve o consentimento tanto da prefeitura municipal
quanto do professor da sala onde ocorreram as avaliações. Além
disso, o estudo foi enviado ao parecer do comitê de ética da Unesp
sendo aprovado com o número do protocolo 0134/2011.

2.3 Instrumento de avaliação
Para avaliar os alunos foi utilizada a avaliação sistematizada para
professores de alunos com paralisia cerebral (ASPA-PC). O ASPAPC é um instrumento sistematizado para avaliar alunos com paralisia
cerebral matriculados no Ensino Fundamental (Silva & Manzini,
2014). O ASPA-PC possui dois kits, o ASPA-PC KIT I para avaliar
alunos do primeiro e do segundo ano do Ensino Fundamental e
o ASPA-PC KIT II para avaliar alunos do terceiro ano do Ensino
Fundamental. Tanto o Kit I quanto o Kit II não têm o uso destinado
especificamente à avaliação de habilidades motoras, no entanto, estas
são avaliadas durante a avaliação da área da Língua Portuguesa e
Matemática. Isso se justifica pela necessidade de o ASPA-PC avaliar
as habilidades físicas dos alunos com paralisia cerebral.

2.4 Procedimentos
A avaliadora retirava da sala de aula um aluno por vez e o levava
para uma sala previamente disponibilizada para a avaliação. Naquela
sala, já estavam disponibilizados uma filmadora (com capacidade
de filmagem de até duas horas e meia) em cima de um tripé e o kit
de materiais indicado pelo ASPA-PC.
A avaliadora não teve a ajuda de assistente para escrever
os resultados, as avaliações foram filmadas e posteriormente,
analisadas.
Para a avaliação motora relacionada à acessibilidade dos
materiais pedagógicos, primeiro, a avaliadora avaliou a habilidade
do aluno a partir da manipulação do material do próprio aluno,
depois, com outros materiais do Kit para verificar a acessibilidade
(como orientado pelo manual do ASPA-PC). Como exemplo
dessa avaliação, pode-se citar a atividade que envolveu a escrita.
Primeiro, foi pedido para o aluno escrever com o lápis dele, depois,
foram oferecidos outros tipos de lápis para avaliar o material mais
acessível. Essa estratégia de avaliação foi repetida com todos os
materiais pedagógicos que possuíam mais de um design.
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Quadro 1. Resultado da avaliação do aluno César
Atividade
Manipulação do
caderno

Habilidade

O recurso é acessível?

Folhear

Apresentava dificuldade para folhear o caderno, mas, fez com autonomia.

Uso do lápis tradicional

Escrita

Uso do lápis com diâmetro maior
Manipulação do Alfabeto móvel
Computador com colmeia acrílica

Operações
matemáticas

Utilização de régua

Utilização de tesoura

Sua preensão apresentou-se como palmar para escrever, ou seja, o lápis era apoiado
entres os dedos anelar e o dedo médio, com apoio do polegar. O esforço físico que era
necessário para a sua manipulação, o cansava rapidamente.
O movimento com o uso do lápis com diâmetro maior era mais satisfatório do que
comparado com o movimento com o lápis tradicional. No entanto, devido ao esforço
físico que era necessário para a sua manipulação, o aluno ainda se cansava rapidamente.
As peças de madeira do alfabeto móvel eram acessíveis a sua manipulação para a escrita
O teclado do computador era acessível ao aluno. O uso da colmeia dificultava a visualização das letras do teclado.

Manipulação do ábaco disponível
O ábaco disponível da escola não foi acessível à manipulação do aluno, ele frequentena escola (material de plástico, peça
mente derrubava as peças.
redonda)
Manipulação do ábaco adaptado,
O ábaco adaptado foi acessível ao aluno que conseguiu manipulá-lo com autonomia.
peças e suporte de madeira.
O movimento necessário para separar as peças do material dourado não foi suficiente
Manipulação das peças do material
para garantir um espaço suficiente uma das outras, o que dificultava a sua atividade,
dourado
fazendo com que ele perdesse a conta e/ou contasse a mesma peça mais de uma vez.
Manipulação da régua acrílica do
A régua acrílica não foi acessível ao aluno
aluno
Manipulação de régua de madeira
adaptada com apoio em T colado na A régua adaptada foi acessível ao aluno que conseguiu manipulá-la com autonomia.
extremidade direita.
Manipulação de tesoura
Não acessível ao aluno

Fonte: elaboração própria

3 Resultado
A partir da análise das avaliações foi possível sistematizar os
resultados das habilidades avaliadas de cada aluno. O Quadro 1
mostra o resultado da avaliação do aluno César.
A avaliação do aluno César indicou que os membros superiores
(esquerdo e direito) apresentavam flexão e extensão de cotovelo e de
punho, no entanto, quando o aluno não estava realizando nenhuma
atividade motora, o punho de ambos os membros do aluno
permanecia em flexão, sendo o lado direito mais comprometido
do que o lado esquerdo. Os dedos das mãos realizavam movimento
de extensão e flexão, com exceção dos polegares que permaneciam
em flexão, com o lado direito menos acentuado do que o aluno
esquerdo.
Em relação ao uso dos recursos pedagógicos, identificou-se que
o aluno teve dificuldade motora para folhear uma folha por vez, no
entanto, ele fez com autonomia. Ao invés de sugerir adaptação do
livro, foi sugerido que fossem previstos uns poucos minutos a mais
para ele encontrar a página desejada.
Apesar das duas mãos do aluno ter limitações motoras, a mão
esquerda era mais funcional do que a direita. No movimento de
escrita, foi observado que ele usou, sem necessitar se lembrado, a
mão direita para apoiar o material enquanto escrevia ou apagava as
atividades.
Em relação ao uso de lápis, o aluno possuía o lápis tradicional e
um com o diâmetro maior, por isso, ele foi avaliado com a utilização
dos dois. Apesar de ambos causarem cansaço físico no aluno, o
lápis com diâmetro maior facilitou o movimento para escrever, no
entanto, ele relatou que preferia o lápis tradicional.
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Em relação ao uso do ábaco, o disponibilizado pela escola
não foi acessível ao aluno, ele derrubou as peças frequentemente
e desistiu da atividade. A avaliação indicou que o desempenho do
aluno para manipular as peças foi mais satisfatório com o ábaco
adaptado em madeira, no entanto, foi necessário ampliar o furo das
peças para facilitar o encaixe no suporte de madeira.
A avaliação apontou ainda que a utilização da régua adaptada
com um pegador em “T” colado na extremidade direita da
régua permitiu que o aluno segurasse a régua com a mão direita,
enquanto, riscava com o uso do lápis com a mão esquerda, sem que
necessitasse trocar de mão para terminar o movimento.
Em relação ao uso da tesoura, a limitação motora do aluno
o impedia de fazer o movimento de supinação com o membro
superior. Dessa maneira, o seu braço permanecia em pronação,
impossibilitando o uso da tesoura de modo satisfatório. A não
execução de uma atividade considerava fácil para os outros
alunos da sua classe regular com o uso da tesoura o desmotivou,
pois, acentuou sua dificuldade física. Diante disso, o seu uso foi
desconsiderado.
A partir da avaliação foi possível identificar que as peças do
alfabeto móvel foram acessíveis à manipulação do aluno. Em relação
ao uso do material dourado foi constatado que ele teve dificuldade
motora para separar as peças para realizar as atividades matemática.
Dessa maneira, a mesa do aluno foi medida (41cm x 50cm) e essas
dimensões direcionaram a adaptação do caderno de madeira com
o uso do alfabeto móvel para a escrita e do separador do material
dourado para a Matemática.
Na ocasião da avaliação, a escola havia disponibilizado um
notebook com colmeia acrílica para uso exclusivo do aluno dentro
da sala de aula. O seu uso foi avaliado e constatou-se que a colmeia
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não auxiliou o aluno no uso do computador, pois, dificultou
a visualização e a digitação das teclas. A avaliação indicou que o
acesso ao computador era satisfatório sem a colmeia, a partir do uso
do teclado do próprio notebook.

Aluno Marcos
Quadro 2. Resultado da avaliação do aluno Marcos
Atividade
Manipulação
adaptado

do

Habilidade
livro

Escrita

O recurso é acessível?

Folhear

Não é acessível

Uso do lápis tradicional

A mão dominante é a direita. O aluno permanece com os dedos da mão flexionados, se o lápis for colocado entre o dedo do meio e o dedo indicador, o aluno
consegue escrever, com dificuldade, algumas palavras.

Uso do lápis com diâmetro maior

Não acessível

Manipulação do Alfabeto móvel

Não há manipulação autônoma das peças. Se duas ou três peças foram disponibilizadas na mesa cuja distancia seja compatível com a amplitude do braço
direito, ele consegue fazer movimentos laterais com a mão direita em pronação
e os dedos flexionados para movimentá-las.

Computador

O teclado do computador é acessível ao aluno desde que esteja em posição vertical e o aluno utilize uma ponteira na mão direita em pronação que o permita
digitar.

Manipulação do ábaco disponível na
Acessível ao aluno desde que o material fosse fixado na posição vertical em frente
escola (material de plástico, peça reao aluno.
donda)
Operações matemáticas

Manipulação do ábaco adaptado, peças
Não acessível ao aluno.
e suporte de madeira.
Manipulação das peças do material
Não acessível ao aluno
dourado

Utilização de materiais Manipulação da borracha
pedagógicos, como, bor- Manipulação de régua
racha, régua e tesoura.
Manipulação de tesoura

Não acessível ao aluno
Não acessível ao aluno
Não acessível ao aluno

Fonte: elaboração própria
A avaliação do aluno Marcos indicou que os membros superiores
direito e esquerdo permanecem em pronação, com cotovelos,
punhos e dedos flexionados. Apesar de ambos os membros serem
bastante comprometidos, o membro direito teve mais habilidade
motora do que o esquerdo.
A avaliação indicou ainda que o aluno não teve autonomia para
pegar o lápis da carteira, este teve que ser colocado entre o dedo do
meio e o indicador por outra pessoa. Devido ao gasto energético e
a instabilidade postural que o movimento de escrever com o uso
do lápis ocasionou, a prescrição do uso deste material foi indicada
para realizar a escrita em breves situações, como, por exemplo, para
colocar o seu nome em alguma atividade ou para escrever poucas e
pequenas palavras. Dessa maneira, as atividades de escrita só foram
plenamente realizadas a partir do uso do computador, com o teclado
do computador posicionado verticalmente, entre 90º e 180º em
relação ao aluno. Pelo fato do aluno não ter controle de tronco, a
posição vertical da atividade foi indispensável para que ele realizasse
o movimento, para isso foi utilizado um apoiador de madeira que
permitia essa posição à atividade. Além disso, o aluno necessitou de
uma ponteira, que pôde ser substituída por um lápis apoiado entre
os dedos do meio e o indicador da mão direita para ele teclar. O
uso desse material que substituiu a órtese permitiu que através de
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uma amplitude curta do braço para frente, ele conseguisse teclar o
teclado do computador.
As peças do alfabeto móvel só foram acessíveis ao aluno quando
foram disponibilizadas duas peças do alfabeto móvel para o aluno
escolher uma. A escolha foi realizada a partir do movimento do
olhar ou do gesto motor que consistia em fazer movimentos
curtos do braço em pronação no sentido lateral para separar a peça
desejada, haja vista que ele não falava oralmente.
Em relação ao uso de calculadora tradicional, o material não
foi acessível ao aluno, no entanto, a calculadora do tamanho A4
posicionada em posição vertical com o auxilio de um apoiador de
madeira, possibilitou que a partir do uso do lápis apoiado entre
os dedos da mão direita o aluno apertasse as teclas com a mão em
pronação, dedos flexionados e curtos movimentos de extensão.
Em relação ao uso do ábaco, o recurso foi acessível ao aluno
quando fixado na posição vertical em frente ao aluno em uma
distância que previu a amplitude do movimento para que ele movesse
as peças com a mão direita em pronação, com os dedos flexionados e
utilizando a ponta do dedão para movimentar as peças.
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O uso dos materiais pedagógicos, como a borracha, a régua
e a tesoura não foram acessíveis ao aluno, por isso, o uso desses
materiais foi contraindicado.

Quadro 3. Resultado da avaliação do aluno Ângelo
O recurso é acessível?

Uso do lápis tradi- A mão dominante é a direita. O lápis é acessícional
vel ao aluno, mas seus movimentos são lentos.
Escrita
Computador

Atividade
Habilidade
Manipulação do liFolhear
vro adaptado

O recurso é acessível?
Acessível ao aluno

Uso do lápis com Mais acessível ao aluno do que o lápis
diâmetro maior
tradicional

Aluno Ângelo
Atividade Habilidade

Quadro 4. Resultado da avaliação do aluno Ricardo

O teclado do computador é acessível ao aluno
desde que esteja em posição vertical e o aluno
utilize uma ponteira na mão direita em pronação que o permita digitar.

Fonte: elaboração própria.

A avaliação do aluno Ângelo indicou que o membro superior
direito do aluno faz movimentos de flexão e extensão com cotovelo
e punho, movimento de supinação e pronação e ele não tem
dificuldade para fazer preensão de objetos. O membro superior
esquerdo permanece com flexão do cotovelo, extensão do punho e
dedos flexionados em pronação quando o aluno estava sem atividade
motora. Quando o aluno está realizando alguma atividade motora,
o membro dominante é o esquerdo e o direito faz a extensão parcial
do cotovelo, extensão dos punhos e flexão parcial dos dedos para
apoiar a atividade.
A partir dessas informações foi possível avaliado que o lápis foi
acessível ao aluno, mas seus movimentos em relação à escrita foram
lentos e o aluno necessitou de um tempo maior para realização da
atividade.
A avaliação em relação ao uso do computador foi além da
execução do ato motor e identificou a função do computador para o
aluno quanto ao seu uso na aprendizagem. Devido a sua dificuldade
em manusear lápis, a princípio poderia indicar o computador
como um recurso para o aluno o aluno escrever. No entanto, foi
possível avaliar que apesar do computador ser mais acessível à
escrita do aluno, o aluno se distraia com o recurso, pois, mesmo o
aluno estando iniciando sua alfabetização e já ter conhecimento de
algumas letras, ele digitava aleatoriamente e dispersava rapidamente
com o computador.
Observou-se, portanto, que para avaliar as habilidades do aluno
com paralisia cerebral é importante o ato motor do aluno dentro
de um contexto de aprendizagem, pois, apesar do computador ser
o recurso mais acessível para a escrita do aluno, a sua utilização,
naquele momento, deveria ser planejada com a finalidade única de
utilizar em breves períodos de tempo, até que o aluno o concebesse
como um recurso para escrita.

Aluno Ricardo
O membro superior esquerdo do aluno Ricardo permanece
em pronação com cotovelo e punho flexionados, sem habilidade
funcional. O membro superior direito faz os movimentos de flexão
e extensão de cotovelo. A preensão com a mão direita é em pinça.
A partir dessas informações, a avaliação identificou que o aluno
conseguiu pegar o lápis da mesa e segurá-lo com autonomia com a
mão direita. O lápis com diâmetro maior do que o tradicional foi
mais acessível ao aluno, no entanto, o movimento para escrever foi
lento e o gasto energético fez com que ele se cansasse rapidamente.
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Não há manipulação autônoma das peças. Se duas ou três peças forem dispoManipulação do nibilizadas na mesa, com a mão direita
Escrita
Alfabeto móvel
em pronação e os dedos flexionados ele
faz movimentos laterais para movimentá-las.
O teclado do computador é acessível
Computador
ao aluno..
Manipulação da
Acessível ao aluno
borracha
Manipulação de A cola tipo bastão foi mais acessível
ao aluno
Utilização de ma- cola
teriais pedagógicos,
A calculadora do tamanho A4 foi mais
Calculadora do tacomo,
borracha,
acessível ao aluno do que comparado
manho A4
cola, régua, calculacom os menores.
dora e tesoura
Manipulação de
Não acessível ao aluno
régua
Manipulação de
Não acessível ao aluno
tesoura
Fonte: elaboração própria

Em relação ao uso do computador, a avaliação identificou que
a digitação foi realizada com a mão direita em pronação, com o
polegar estendido e os outros dedos flexionados e ele usou a
lateral externa da ponta do polegar para digitar. Constatou-se que
a sua escrita deveria ser estimulada utilizando principalmente o
computador, já que o uso de lápis e caderno exigiria muito esforço
do aluno e muito tempo para realizar a atividade de escrita e de
matemática.
O resultado da avaliação identificou ainda que, apesar, das
suas limitações motoras, o aluno teve habilidade para organizar
seu estojo, quando disponibilizada em sua mesa, sua mochila (o
aluno era cadeirante e não tinha sustentação de tronco para realizar
movimentos motores de larga amplitude para pegar a mochila do
chão ou de uma cadeira, por exemplo).
A mão dominante era a direita e precisou ser lembrado
frequentemente para utilizar a outra mão como auxiliar. Em
relação aos recursos pedagógicos, a cola mais acessível ao aluno
foi a cola do modelo bastão, desde que entregue destampada;
não houve diferença em relação ao uso das diferentes borrachas,
o aluno foi capaz de utilizá-las com autonomia, mas necessitou de
um tempo hábil para isso, pois, o movimento motor para pegar a
borracha e utilizá-la para apagar foi realizado de maneira lenta; o
livro adaptado com palitos colados nas folhas favoreceu o acesso
ao aluno, pois, ele conseguiu virar as páginas colocando a mão
direita em pronação embaixo dos palitos e a erguer verticalmente. A
calculadora de tamanho A4 contribuiu para a utilização do aluno,
pois, facilitou a digitação dos números a partir do polegar (com
o mesmo movimento motor que ele digitou no computador) e
nenhum modelo de tesoura ou régua foi acessível ao aluno.
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Aluno Vinícius
Quadro 5. Resultado da avaliação do aluno Vinícius
Atividade
Habilidade
Manipulação do livro
Folhear
adaptado
Uso do lápis tradicional
Uso do lápis com diâmetro maior
Escrita
Manipulação do Alfabeto móvel
Computador
Utilização de borracha

O recurso é acessível?
Não acessível ao aluno.
Não acessível ao aluno
Não acessível ao aluno
Acessível ao aluno
Acessível ao aluno se usado com
uma ponteira na mão esquerda

Manipulação de borNão acessível ao aluno
racha

Fonte: elaboração própria

A avaliação do aluno Vinicius indicou que o membro superior
do lado direito permanecia com o punho, cotovelo e dedos em
flexão e não apresentava movimento funcional. O membro superior
esquerdo tinha flexão e extensão de cotovelo e punho, permanecia
em pronação com os dedos flexionados e o polegar posicionado
entre o dedo médio e o anelar.
A partir dessas informações a avaliação iniciou com a
manipulação do livro adaptado com palitos de madeira colados na
horizontal que indicou não ser acessível ao aluno. As tentativas de
o aluno manipular o livro adaptado fez com que ele gastasse muita
energia e se cansasse, além disso, o tirou da posição adequada na
sua cadeira, necessitando de uma readequação no posicionamento.
Diante disso, a manipulação do livro adaptado foi contraindicado,
já que a partir da avaliação, foi possível identificar que os benefícios
foram mínimos se comparados com o gasto energético e a
instabilidade postural. Sugeriu-se que os livros fossem apresentados
com a página aberta previamente e que o professor fizesse as
mudanças das folhas para o aluno.
Além disso, o suporte de madeira para posicionar a atividade na
vertical colaborou para que o aluno mantivesse a sua postura para
visualizar a atividade quando comparado com o posicionamento da
atividade na horizontal diretamente na carteira. Com a atividade
na carteira, o aluno se instabilizou devido ao movimento para
abaixar e levantar a cabeça, situação evitada com o uso do suporte
de madeira.
O uso de alfabeto móvel não foi acessível ao aluno manipular
fisicamente, mas, caso as peças fossem disponibilizadas, o aluno teve
habilidade motora com a mão em pronação, dedos flexionados para
fazer um movimento de pequena amplitude motora para o lado da
peça desejada. O lápis e a borracha não foram acessíveis a ele.

5 Discussão
A avaliação com o uso do ASPA-PC identificou as habilidades
motoras em relação ao acesso ao material de maneira específica a
cada aluno e consequentemente foi possível indicar: 1) adaptações
no recurso pedagógico; 2) contraindicar o uso de determinado
recurso devido às dificuldades físicas e o gasto energético do aluno
em realizar o movimento e 3) indicar materiais mais acessíveis ao
aluno, levando em consideração seu design.
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A contraindicação de recursos pedagógicos foi relacionada
a duas situações. Na primeira situação, em que o esforço físico
despedido pelo aluno para realizar o movimento com o uso de
terminado recurso era exacerbado que tornava a sua execução
inviável, já que o cansaço e a desmotivação eram maiores do que
o possível ganho que o aluno poderia ter com a utilização daquele
recurso. Dessa maneira, foi contraindicado o uso da tesoura para
todos os alunos avaliados; para Marcos e Ricardo foi contraindicado
ainda o uso da régua; e a borracha foi contraindicada para Marcos
e Vinícius. Na segunda situação, a contraindicação foi necessária
porque o aluno tinha habilidade motora para manipular o recurso
sem adaptação, ou seja, a avaliação do aluno César indicou que a
colmeia acrílica não auxiliou no acesso do aluno ao computador,
e esta havia sido prescrita apenas pelo fato do aluno ser deficiente
físico. O aluno ser deficiente físico não é suficiente para indicar que
ele vai necessariamente necessitar de recurso adaptado, é a avaliação
do aluno que vai prescrever a necessidade ou não de adaptação do
recurso (Araújo & Manzini, 2001; Silva, 2010).
A avalição indicou ainda que a adaptação do ábaco e da régua
garantiu o acesso do aluno César ao uso desses recursos, no entanto,
isso não foi regra. No caso do aluno Vinicius, mesmo depois de
adaptado, o aluno não teve acesso à manipulação do livro. Esse
dado reitera a necessidade de reavaliar a eficácia da adaptação,
mesmo nos casos em que foram realizadas a partir das características
do aluno (Rocha, 2009). No entanto, é necessário enfatizar que
a indicação ou adaptação de um recurso, inicialmente parte da
necessidade do aluno, no entanto, a escolha e a aceitação do aluno
também devem ser consideradas (Manzini & Santos, 2002). No
caso do aluno César, a avaliação indicou que o lápis com diâmetro
maior facilitava o movimento para escrever, no entanto, ele relatou
que preferia o lápis tradicional.
Em relação aos recursos acessíveis, observou que o computador
para o aluno César e para o aluno Ricardo era totalmente acessível.
Há casos em que não é a adaptação ou a escolha de outro design
que podem garantir o acesso do aluno, mas é o planejamento
de estratégias de ensino. Como, por exemplo, no caso do aluno
Marcos, em que a escrita com o lápis só foi indicada para atividades
breves, devido à instabilidade postural que o movimento causava; a
disposição da tecla do computador entre 90º e 180º em relação ao
aluno e a disponibilização das peças do alfabeto móvel para o aluno
escolher uma a partir do movimento do olhar ou gesto motor.
No caso do aluno Ricardo, a cola só foi acessível quando ela foi
entregue previamente destampada ao aluno e o uso da borracha só
foi possível quando houve tempo hábil para ele utilizar.
No caso da disponibilização do computador. É importante
notar que com expansão do uso da tecnologia na área educacional,
a tendência é que o uso do computador nas escolas seja mais
comum (Hummel & Silva, 2013), no entanto, a sua prescrição
depende de uma avaliação que indique a necessidade de seu uso.
Nesse contexto, observou-se que a limitação motora não pode ser a
única característica para que o uso do computador seja considerado
como instrumento exclusivo para a escrita, como foi observado
na avaliação do aluno Ângelo, que utilizou o computador como
um brinquedo e digitou letras aleatoriamente, dispersando-se
rapidamente com o recurso. No caso do aluno em questão, o
uso do computador atendia as suas necessidades físicas, mas não
atendia, naquele momento, os objetivos pedagógicos. Por isso,
antes de utilizá-lo como instrumento para a escrita era preciso ter a
finalidade de contemplar o uso como uma finalidade em si mesmo,
para depois, quando o aluno concebesse o computador como um
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instrumento, disponibilizá-lo, de maneira efetiva, para o uso da
escrita.

6 Considerações finais
O objetivo da atual pesquisa foi avaliar cinco alunos com
paralisia cerebral com o uso do ASPA-PC. O uso do ASPA-PC
avaliou as habilidades motoras de cada aluno em um contexto
educacional e a partir dessa avaliação foi possível identificar os
materiais acessíveis e não acessíveis, definir adaptações e elaborar
planejamento de estratégias de ensino para garantir o acesso do
aluno à atividade.
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A Natação e o Processo de Inclusão das Pessoas
com Deficiência nas Academias de Bauru
The Swimming and the Process Inclusion of People
whit Disabilities in the Academies of Bauru

Rachel Bichusky
Milton Vieira do Prado Junior
Faculdade de Ciências - UNESP - Bauru

RESUMO: A natação é uma das atividades mais indicadas para a estimulação das Pessoas com Deficiência (PCD), quer seja pela liberdade
de ação corporal para aquelas que possuem limitação motora, como também, pela necessidade de descoberta, adaptação corporal no meio
aquático. Desta forma, nas academias que desenvolvem esta atividade é esperado encontrarmos PCD inseridas nas aulas. O objetivo
deste estudo foi verificar se o processo de inclusão está ocorrendo nas academias de natação da cidade de Bauru-SP. Foi desenvolvida
uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo e de cunho exploratório, onde foram inicialmente contatadas as academias que ensinavam
natação e aquelas que se dispuseram a participar da pesquisa, num total de 10 academias. Verificamos que, de um total de 3105 pessoas
inscritas nas aulas de natação nas academias apenas 19 eram PCD, ou seja, 0,61%. Embora o processo de inclusão seja encontrado nas
academias de natação, este é muito limitado.
PALAVRAS-CHAVE: Pessoas com Deficiência. Natação. Inclusão. Academias de Natação.
ABSTRACT: The swimming is one of the most suitable activities for the stimulation of People with Desabilitie (PWD), we want it is
for the freedom of corporal action for those that possess motive limitation, as well as, for the discovery need, corporal adaptation in
the aquatic way. This way, in the academies that develop this activity it is waited we find PWD inserted in the classes. The objective of
this study was to verify the inclusion process it is happening in the academies of swimming of the city of Bauru-SP. A field research was
developed, of qualitative character and of exploratory stamp, where they were contacted the academies that taught swimming initially and
those that they were disposed to participate in the research, in a total of 10 academies. We verified that, of a total of 3105 people enrolled
in the swimming classes in the academies 19 they were only PWD, in other words, 0,61%. Although the inclusion process is found in the
swimming academies, this is very limited.
KEYWORDS: People with Disabilities. Swimming. Inclusion. Academies of Swimming.

Introdução
Ao analisar os ambientes de prática de atividade física quer
seja nas escolas, como também nas academias e instituições
especializadas em alguma modalidade esportiva, encontramos
a Pessoa Com Deficiência (PCD) integrada e interessada nos
benefícios da prática motora para seu desenvolvimento. Assim os
profissionais necessitam entender o processo de inclusão da PCD
no dia-a-dia de sua prática em diferentes instituições.
Segundo Prado Jr., et al (2007), a prática regular de atividade
física é fundamental para a PCD. Porém, há a necessidade de
ter conhecimento sobre as características dos diferentes tipos de
deficiências, suas limitações e potencialidades. Para Tsutsumi et al.
(2004), a cada dia, um número maior de pessoas com algum tipo
de deficiência física está envolvida em atividades físicas e esportes
devido aos benefícios que eles trazem para a reabilitação e para o
bem - estar. A exclusão desses indivíduos da prática de atividade
física ou do esporte pode levar a diminuição da aptidão física,
da eficiência dos movimentos ou mesmo do desenvolvimento de
habilidades motoras.
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As atividades aquáticas são uma das modalidades mais
procuradas pra esta prática. A natação é a atividade mais popular e
mais antiga. (Catteau & Garoff, 1990)
Nos últimos anos, muito se tem falado, muito se tem escrito
sobre os efeitos benéficos das atividades na água para pessoa
portadora de deficiência. A natação para pessoas portadoras de
deficiência é compreendida como a capacidade do indivíduo para
dominar o elemento água, deslocando-se de forma independente e
segura sob e sobre a água utilizando, para isto, toda sua capacidade
funcional, residual e respeitando suas limitações (Grasseli & Paula,
2002).
Segundo Tsutsumi et al. (2004), a natação é um dos esportes
mais apropriados para indivíduos com algum tipo de deficiência
física, devido aos benefícios e às facilidades proporcionados pela
execução de movimentos com o corpo imerso na água. A natação
desenvolve coordenação, condicionamento aeróbio, reduz a
espasticidade, e resulta em menos fadiga que outras atividades. Para
pessoas com deficiência, a natação tem valor terapêutico, recreativo
e social. Além disso, traz grandes contribuições para o processo de
reabilitação e pode reduzir o grau de fraqueza e de complicações.
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Para Keberj (2002), a natação auxilia tanto a pessoa com
deficiência como para aqueles que sofreram algum tipo de
intervenção cirúrgica, ou seja, a prática deve ser considerada
como terapêutica. Ela melhora a circulação, a ação cardíaca, o
tônus muscular, os movimentos das articulações e restabelece a
autoconfiança.
De acordo com uma pesquisa realizada por Prado Jr et al (2004)
a inclusão da natação na rotina do portador de deficiência além de
ser um novo contexto de estimulação em busca de autonomia, gera
também, motivação e aprendizagem dos participantes. Além disso,
a consolidação dessa atividade no dia-a-dia de uma instituição
somente se define quando essa ação é pensada e planejada para
todos.
Para Ribeiro et al. (2007) o desenvolvimento psicomotor é
fundamental para crianças para conseguir o controle corporal e
eficiência na sua relação com o meio ambiente. Isso torna mais
importante quando se trata de crianças com deficiências. Segundo
os autores, foi levando em consideração o trabalho psicomotor
com crianças com deficiências que o programa PROESA da
Universidade Univille de Joinville, SC, realiza esportes adaptados
para a comunidade da cidade, incluindo atividades aquáticas.
Ao final as crianças mostraram significativas respostas em seu
desenvolvimento motor e espacial, melhorando seus níveis de
autonomia, e em alguns casos foram encaminhados para a natação
competitiva.
Vasconcelos e Mandarino (2005) realizaram um trabalho
que tinha como objetivo investigar a prática proporcionada pela
natação em um jovem com paralisia cerebral do tipo diplegia
espástica, decorrente de anóxia neonatal. 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. Foi possível concluir que a
natação é um componente importante para o desenvolvimento da
criança portadora de paralisia cerebral.
Garcia e Nabeiro (2007) estudaram uma garota de 22 anos
de idade que também tinha paralisia cerebral, desenvolvendo
habilidades motoras da natação como respiração, flutuação,
movimentos de braços e pernas, e explorar os potenciais da aluna.
O programa durou 4 meses. Após 4 meses, a aluna passou a
demonstrar melhor desempenho nos movimentos das pernas, mais
controle e maior amplitude nas braçadas, melhora na flutuação e
submersão. O que resultou em maior independência da aluna na
água.
O estudo de Garcia e Nabeiro (2007) nos mostra que é possível
haver progressos e aprendizado da natação para pessoas com
paralisia cerebral, desde que tenha persistência e continuidade.
Laranjeira (2005) pôde constatar alterações nos aspectos cognitivos
tais como uma melhora no poder de concentração e raciocínio das
crianças com paralisia cerebral.
Branquinho et al. (2007) descreveram um trabalho realizado
com um jovem estudante de 22 que apresentava quadriplegia,
locomoção através de cadeira de rodas, com espasmos freqüentes
e escoliose para a direita. O trabalho foi feito através da natação
se utilizando da metodologia baseada nos pressupostos de Catteau
e Garoff (1990). Ao final da participação, os autores observaram
melhora na respiração, na flutuação, controle postural e melhora
nos movimentos das pernas.
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Em seu trabalho de monografia, Ballielo (1998) desenvolveu
um programa de natação para pessoas com deficiência mental. Em
seu programa houve a participação de um grupo de alunos. Para a
pesquisadora, ficou evidente em seu trabalho que na água as pessoas
deixam vir à tona suas manifestações emocionais alegria e satisfação
ao conseguir executar as atividades motoras previstas na fase de
adaptação ao meio líquido como: controle da respiração, flutuação
e início da propulsão. Sem dúvida nenhuma é possível afirmar que
a vivência dentro da piscina contribuiu para o desenvolvimento
psicomotor para os participantes.
Garcez (2005) participou de um programa de atendimento para
pessoas com deficiência mental na faculdade de Educação Física da
UFU. Neste tempo de atividades, onde os objetivos eram estimular
o desenvolvimento da motricidade, poder de concentração e
socialização, a autora pôde perceber que 4 dos 7 alunos observados
apresentaram melhoras nos aspectos técnicos da natação como:
independência, respiração, nado sincronizado com o auxílio.
Observou também que o grupo todo melhorou nos aspectos
psicossociais (auto-confiança, auto-estima e sociabilização).
De acordo com uma pesquisa realizada por Prado Jr. et al. (2004)
a inclusão da natação na rotina do portador de deficiência além de
ser um novo contexto de estimulação em busca de autonomia, gera
também, motivação e aprendizagem dos participantes. Além disso,
a consolidação dessa atividade no dia-a-dia de uma instituição
somente se define quando essa ação é pensada e planejada para
todos.
Para os autores, ficou evidenciado após um período de prática
regular da natação para usuários da Instituição SORRI-Bauru, que
ocorreram mudanças de comportamento motor como: domínio da
flutuação, respiração, propulsão no meio líquido, a coordenação
dos movimentos dos estilos crawl e costas. Além disso, mudanças
afetivas como: melhora da auto-estima, na relação sócio-afetiva
dos usuários, e mudanças cognitivas melhorando o desempenho
nas demais atividades da instituição SORRI. Fator determinante
também, foi a participação de um usuário selecionado pela Special
Olimpics, nos jogos mundiais de verão na Irlanda, representando
o Brasil na modalidade de natação, com a conquista de medalha
e grande repercussão na imprensa local e nacional. Tais aspectos
influenciaram a permanência da execução do projeto e da inclusão
da atividade de natação na vida da PCD que freqüentava a
instituição.
Para Keberj (2002), no caso da natação, é importante para
os professores de natação compreender as deficiências de seus
nadadores, de modo que estejam conscientes dos perigos, para
oferecerem o máximo de apoio emocional, bem como físico,
quando necessário. Desta forma, o processo pedagógico do ensino
da natação será eficiente e possibilitará a PCD a dominar seu corpo
e locomover-se com segurança no meio líquido
Mas será que realmente a PCD está freqüentando as academias
de natação? Se isto acontece, como vem ocorrendo este processo?
O objetivo principal deste trabalho foi verificar se existe a PCD
matriculadas nas academias de natação de Bauru-SP, para descobrir
se esse processo de inclusão vem efetivamente ocorrendo.
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Metodologia
Academias

Alunos Total

Alunos PCD

A

200

3 (1,5%)

B

200

1 (0,5%)

C

350

0

D

647

0

E

198

3 (1,51%)

F

18

0

G

350

3 (0,85%)

Procedimentos

H
I
J

280
442
420

2 (0,71%)
5 (1,13%)
2 (0,47%)

Contato inicial:

TOTAL

3105

19 (0,61%)

Tipos de Pesquisa
A pesquisa aplicada para este trabalho foi a pesquisa de campo,
exploratória, e teve a intenção de observar como está ocorrendo o
processo de inclusão da pessoa com deficiência nas aulas de natação.

Amostra
•

Foram contatadas todas as academias de natação da cidade de
Bauru e obtivemos retorno de apenas 10 dessas academias.

Este primeiro contato foi através de ligações e agendamentos
de entrevista. No segundo contato com os coordenadores já nas
academias foram realizadas entrega de ofícios e diálogo com os
proprietários e/ ou responsáveis pelas academias, solicitando
permissão para realizar a pesquisa.

Figura 1. Proporção: Alunos total x Alunos com deficiências.
A figura a seguir (Figura 2) nos mostra em porcentagens
quantas academias possuem pessoas com deficiência matriculadas
nas atividades aquáticas.

Coleta de dados
Foi realizado através do levantamento nos cadastros e em
alguns casos através da própria entrevista com os coordenadores.
Visamos identificar a existência da PCD matriculada nas atividades
desenvolvidas pela academia – natação, hidroginástica, hidroterapia,
entre outras. Além disso, buscamos traçar o perfil da PCD que
freqüentava essas academias de natação: qual sua deficiência.
Depois do primeiro contato através do telefone, marcamos
um dia para a realização de entrevistas semi-estruturadas com os
coordenadores da piscina das academias.
Assim, no contato com os coordenadores as perguntas básicas
foram, qual era o número de pessoas matriculadas, quantas eram
PCD e se existe a PCD qual era a deficiência.

Análise dos resultados:
Os levantamentos de dados foram organizados através da
estatística descritiva: freqüência de ocorrência e percentuais. E na
análise qualitativa da entrevista.

Resultados e discussões
Retomando o objetivo do trabalho, a intenção principal deste
estudo foi verificar se existia ou não nas academias de natação da
cidade de Bauru, a PCD matriculada e qual era esta proporção.
Foram entrevistados 9 coordenadores e 1 professor que se
responsabilizou em responder como coordenador, visto que nesta
academia não havia um coordenador específico na piscina. No
Quadro 1 verificamos a relação entre o número de matriculados nas
aulas de natação e ou hidroginástica e o número de PCD incluídas.
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Academ ias
que têm as
PCD´s
Academ ias
que Não têm
as PCD´s

Figura 2. Porcentagens das academias estudadas que possuem as
PCD´s
Entre as academias estudadas, 7 (sete) delas apresentam pessoas
com deficiência matriculadas, ou seja, 70% delas possuem a PCD
matriculada nas atividades regulares. É até um fato surpreendente
que apenas 30% não possuam alunos com deficiência em suas aulas
de atividades aquáticas.
O total de alunos com deficiência matriculados nas 10 academias
é de 19 indivíduos, ou seja uma média de 2,7 alunos por academia.
Se levarmos em consideração que em média as academias entre as
atividades de hidroginástica e natação possuem cerca de 100 alunos
inscritos, devido às diferentes estruturas (tamanho da piscina, por
exemplo) o percentual de pessoas com deficiência em relação a
pessoas consideradas “normais” ainda é muito baixo (Figura 3). Por
isso a inclusão da natação na vida da PCD ainda não é comum,
ocorre principalmente de forma individualizada ou em projetos
específicos, como no caso dos Usuários da Sorri-Bauru conforme
relata Prado Jr. et al., 2004.
Embora conforme nos alerta Grasseli e Paula (2002) a atividade
aquática satisfaz as necessidades do deficiente, especialmente a
necessidade de “ação”, por isso ela deve ser vista como fator de
desenvolvimento, tanto fisiológico, quanto psicossocial e cognitivo.
Isto vem reafirmar Nabeiro et al. (2006) que descrevem que
o processo de inclusão é incipiente no Brasil. Campos (2006)
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argumenta que o processo de inclusão é recente e necessita ser
ampliado em todos os lugares vivenciados pela PCD. Além disso,
esta realidade encontrada contradiz o que afirma Cerignoni (2006)
que a inclusão é de responsabilidade de todos e é dever ético e moral
promover a equiparação das oportunidades.
Mudar esta realidade parece ser fundamental para Tsutsumi
et. al. (2004), Prado Jr. et al. (2004), Damasceno (1992) que
demonstram que a prática motora é fundamental para a PCD, em
especial a prática das atividades aquáticas. Isto porque a maioria
das academias priorizam a aprendizagem e a performance, e não o
trabalho com deficiente.

Alunos
Alunos PCD´s

grande melhora na postura, domínio da flutuação, respiração,
propulsão no meio líquido, a coordenação dos movimentos dos
estilos. Além disso, ocorrem mudanças afetivas como melhora da
auto-estima, na relação sócio-afetiva dos usuários, e mudanças
cognitivas melhorando o desempenho nas demais atividades
vivenciadas pela pessoa com deficiência, não importando a priori
qual tipo de deficiência possui.
Para Cerignoni (2006), é preciso entender que a inclusão social
das pessoas com deficiência é responsabilidade de todos; por isso é
dever ético e moral promover a equiparação de oportunidades – isto
é, adaptar os sistemas da sociedade – o meio físico, a comunicação,
o transporte público, os locais de cultura e lazer, os ambientes
esportivos, etc. – para que estes fiquem disponíveis para todos;
é dever também promover a acessibilidade – isto é, que todas as
pessoas possam utilizar, com segurança e autonomia, de todos esses
sistemas da sociedade.
Para Joaquim e Prado Jr. (2007), uma inclusão exige a aquisição
de novos conhecimentos dos profissionais que atuam com a PCD,
para que a tarefa seja bem-sucedida. Os alunos com deficiência
obviamente têm necessidades especiais impostas pela limitação.

Conclusão
Figura 3. Média de alunos PCD´s por academia
Quando analisamos o tipo de deficiências (Figura 4), verificamos
que há 47% autistas; 22% com síndrome de down; 5% com paralisia
cerebral; 15% com deficiência mental leve; e 11% de deficientes
auditivos. Dentre eles, apenas 1 (um) aluno estava inserido na aula
de hidroterapia, os demais eram alunos matriculados nas aulas de
adaptação ao meio liquido e ensino dos estilos(natação).
Tais resultados demonstram que o profissional que atua com a
natação deverá conhecer as características dos tipos de deficiência
visando adequar seu processo ensino-aprendizagem (Fregolente, et.
al., 2005; Manso, 2003). Esta adequação deverá ocorrer desde a
linguagem (por exemplo: com o deficiente auditivo, o uso de LIBRAS
– linguagem brasileira de sinais); a utilização de equipamentos para
a pessoa com deficiência física; criar um ambiente motivador e rico
em estímulos para manter a atenção nas atividades para autismo e/
ou deficiências mentais leves. Assim fica evidente a necessidade de
aulas planejadas com atividades especificas, dentro das atividades
comuns a todos no processo de ensino da natação.

Autismo
Paralisia Cerebral
Deficiência Mental Leve
Deficientes Auditivos

Figura 4. Porcentagens de deficiências encontradas
Segundo estudos de Prado Jr. et al. (2003), após um período
de prática de natação, mudanças qualitativas ocorrem na vida da
pessoa com deficiência, tais como: no comportamento motor:
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A partir do objetivo proposto verificamos um percentual muito
baixo de Pessoas Com Deficiências nas academias de natação na
cidade de Bauru-SP, demonstrando que ainda é necessário ampliar
as oportunidades e promover ações inclusivas. Entre elas, a
divulgação e incentivo a participação da PCD nas aulas regulares
de natação.
É possível indicar, que as academias iniciam este processo de
inclusão, porém, ainda valorizam a prática das pessoas “normais”.
Não há uma política de incentivo para que a Pessoa com Deficiência
considere o ambiente da academia como mais um espaço inclusivo.
Isto ainda pode estar ocorrendo devido a falta de preparação do
espaço físico e profissional que atua com nesta área, bem como, em
alguns casos como preconceito.
Isto é confirmado quando nas respostas dos coordenadores
e professores nos mostra pouco preparo para receber e propor
atividades adequadas a esta pessoa com deficiência. Como também
não estão se atualizando e com conhecimento limitado sobre a
Educação Física Adaptada e natação para PCD.
Para finalizar, em busca do processo inclusivo, devemos
estimular mais estudos sobre esta realidade nas academias de
natação, acompanhando por um tempo maior esta prática,
avaliando as mudanças e adequando o ambiente de ensino. Assim,
conseguiremos o mais rapidamente efetivar o processo de inclusão.
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Confiabilidade Intra-sessão do Sargent Jump
Test Para Atletas Com Deficiência Visual
Intrasession Reliability of the Sargent Jump
Test for Athletes with Visual Impairment
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RESUMO: O objetivo principal deste estudo é avaliar a confiabilidade intrassessão do Sargent jump test (SJT) realizado por atletas com deficiência
visual (DV). O segundo objetivo é verificar se o atleta toca na escala do teste no momento em que atinge a altura máxima do salto. Dezoito atletas do
sexo masculino realizaram 3 tentativas do teste. O estudo incluiu análise estatística descritiva e inferencial, além de análise de confiabilidade intrasessão.
Não foi encontrada diferença entre as 3 tentativas do salto. A confiabilidade intrassessão foi expressa pelo coeficiente de correlação intra-classe (0,9), erro
padrão de medida (2,7cm) e coeficiente de variação (6,4%). Não foi encontrada diferença entre a altura máxima de alcance no salto e o ponto mais alto de
contato com a escala do SJT. Os resultados do presente estudo indicam alta confiabilidade intrassessão do SJT. Contudo, é importante que seja garantido
o aprendizado correto da técnica do salto a fim de assegurar a reprodutibilidade dos saltos. Os atletas com DV foram capazes de executar adequadamente
o teste, sendo este uma alternativa de baixo custo para medição da altura do salto vertical de atletas com DV.
PALAVRAS-CHAVE: Pessoas com Deficiência Visual. Reprodutibilidade dos Testes. Desempenho Psicomotor.
ABSTRACT: The main purpose of this study is to evaluate the intrasession reliability of the Sargent jump test (SJT) for athletes with visual impairment
(VI). The second objective is to verify whether the subject’s finger tip touches the SJT board during the higher reach of the vertical jump. Eighteen males
performed 3 trials of the SJT. Descriptive and inferential statistical analysis, and intrasession reliability were assessed. There were no difference between
the 3 trials. Intrasession reliability was expressed as intraclass correlation coefficient (0.90), standard error of measurement (2.7 cm) and coefficient of
variation (6.4%). No difference was found between the subject’s finger tip touch in the SJT board and its higher reach during the vertical jump. The SJT
for people with VI showed high intrasession reliability. However it is important to master the test protocol before its administration, in order to ensure
the jump reproducibility. In this study subjects were able to correctly execute the test, supporting its use as a low cost option to assess vertical jump height
of athletes with VI.
KEYWORDS: Vertical Jump Reliability. Goalball. Visual Impairment. Sargent Jump Test.

Introdução
A avaliação de determinadas capacidades físicas é fundamental
para a prescrição e monitoramento de programas de treinamento
físico. Uma das capacidades mais pesquisadas em ciências do
esporte é a força explosiva de membros inferiores, pois representa
esforço físico determinante em diversas modalidades esportivas
(Cabral, Cabral, Miranda, Dantas, & Reis, 2011; Oliveira et al.,
2012; Ugrinowitsch, Tricoli, Rodacki, Batista, & Ricard, 2007).
E, nesse contexto, o salto vertical (SV) tem se destacado como o
principal método de medição (Abernethy, Wilson, & Logan, 1995;
Klavora, 2000; Pupo, Detanico, & Santos, 2012).
Ao longo do tempo, diversas técnicas de salto e métodos de
medição foram desenvolvidos e disseminados. Uma das técnicas mais
comuns e validadas (Markovic, Dizdar, Jukic, & Cardinale, 2004)
para estimativa de potência de membros inferiores, denominada
salto vertical com contra-movimento (SVCM), consiste na flexão
e rápida extensão de quadril, joelhos e tornozelos, em movimento
de projeção do corpo na vertical (Komi & Bosco, 1978). É possível
encontrar vários métodos de medição, desde aqueles com baixo
custo de aplicação como o Sargent jump test (SJT) (precursor dos
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testes de SV) até implementos de alto custo e rigoroso processo
de obtenção e processamento de dados, como as plataformas de
força e sistemas de filmagem tridimensionais (Buckthorpe, Morris
& Folland, 2012; Klavora, 2000) para análise do movimento
(cinemetria).
O grau de confiabilidade destes métodos afeta a precisão das
medidas e, consequentemente, a interpretação do desempenho de
atletas. A avaliação da confiabilidade de testes de SV tem envolvido,
dentre outros grupos, jovens fisicamente ativos (Nuzzo, Anning,
& Scharfenberg, 2011), basquetebolistas (Moreira, Okano,
Ronque, Souza & Oliveira, 2006), voleibolistas (Sattler, Sekulic,
Hadzic, Uljevic & Dervisevic, 2012) e futebolistas (Moreira, Maia,
Lizana, Martins & Oliveira, 2008), porém, até o momento, não foi
encontrado qualquer trabalho para determinar a precisão intrassessão
de métodos de medição do SV com atletas com deficiência visual
(DV). Embora o uso de testes de SV seja evidenciado em pesquisas
com jovens atletas com DV (Çolak, Bamaç, Aydin, Meriç &
Özbek, 2004; Karakaya, Aki & Ergun, 2009) sua confiabilidade e
adequação ainda não foram investigados.
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Apesar dos esportes paralímpicos na atualidade representarem
um fenômeno midiático (Marques, Duarte, Gutierrez, Almeida &
Miranda, 2009) e despertarem crescente interesse de pesquisadores
no campo das ciências do esporte, trata-se, sobretudo, de um
esporte amador. Portanto, equipes com limitados recursos materiais
e financeiros poderiam se beneficiar com métodos de medição
de capacidades físicas de baixo custo, como o SJT. Contudo, a
adequação deste teste deve ser investigada, pois, embora pessoas
com DV sejam capazes de executar adequadamente o SVCM (Çolak
et al., 2004), podem apresentar déficits de equilíbrio (Ray, Horvat,
Croce, Christopher Mason & Wolf, 2008) e no desempenho de
tarefas multi-articulares (Häkkinen, Holopainen, Kautiainen,
Sillanpää & Häkkinen, 2006) que interfiram na correta execução
do teste. Como por exemplo, tocar com a ponta dos dedos em uma
escala métrica fixada na parede no exato momento em que o ponto
mais alto do salto vertical ocorre.
Os objetivos desta investigação são: a) avaliar a confiabilidade
intrassessão do Sargent jump test realizado por pessoas com DV; b)
verificar se a deficiência visual interfere na altura máxima de alcance
do Sargent jump test.

Procedimentos metodológicos
Sujeitos
Participaram da pesquisa 20 praticantes de goalball do sexo
masculino com DV. Após análise das filmagens, dois atletas foram
excluídos do estudo por não terem realizado a técnica de salto
corretamente. A amostra final contou com 18 sujeitos (média ± DP,
idade 26,6 ± 6,8 anos; estatura 173,3 ± 9,0 cm; massa corporal 77,7
± 17,4 kg; tempo de prática 53,1 ± 35,6 meses). Participaram atletas
com pelo menos 6 meses de treinamento e com frequência de treino
de pelo menos duas vezes por semana. Neste esporte paralímpico,
os atletas alternam momentos de ação em pé, sentados ou deitados
e realizam, ao longo dos 24 minutos regulamentares da partida,
diversas ações explosivas de membros inferiores, em situações
de defesa, transição defesa/ataque e ataque (Morato, Gomes, &
de Almeida, 2012). Para participação no estudo os voluntários
deveriam: não apresentar comprometimento músculo-esquelético
que pudesse interferir no desempenho do SV e ter sua classificação
esportiva conforme critérios estabelecidos pela International Blind
Sports Federation - B1, sem percepção luminosa até a incapacidade
de reconhecimento de uma mão em qualquer distância ou direção;
B2, capacidade de reconhecimento da forma de uma mão, até a
acuidade visual de 2/60 ou campo visual de até 5°; B3, acuidade
visual entre 2/60 e 6/60 e campo visual de 5° a 20°.
A amostra foi composta por 13 atletas B1, três B2 e dois B3.
Todos os envolvidos foram informados dos objetivos e métodos do
estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp.

Ambiente de coleta
A coleta de dados ocorreu no período da manhã que antecedeu
os jogos da primeira etapa do Campeonato Paulista de Goalball.
Antes da execução do teste os atletas foram submetidos à avaliação
antropométrica e realizaram exercícios de tronco (abdominais
e dorsais), membros superiores (flexões de braço) e membros
inferiores (2-4 SV). Em seguida, os atletas foram guiados ao
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ambiente de coleta para reconhece-lo, pelo tato e resíduo visual.
Este consistia em uma parede com a escala métrica para o SJT e
foram informados sobre a filamgens dos saltos para posterior análise
cinemétrica.
O protocolo do SJT consistiu na realização da técnica do
SVCM, que consiste na rápida flexão e extensão de quadril, joelhos
e tornozelos, em movimento de projeção do corpo na vertical
(Komi & Bosco, 1978). O movimento dos membros superiores
foi executado como suplemento ao SVCM e durante o ponto
mais alto do voo no SV o atleta foi instruído a tocar com a falange
distal do dedo médio do membro dominante a escala fixada na
parede. A técnica do salto foi explicada detalhadamente de forma
verbal, repetida e demonstrada por meio de manipulação tátil
quando necessário. Após entendimento da técnica, cada sujeito
foi posicionado próximo a parede com escala e realizou de dois a
quatro SV submáximos para verificação da técnica. Confirmada a
técnica correta foi permitido um minuto de descanso seguido da
realização de três tentativas com intervalo de 20 segundos.
A altura do SV foi determinada pela diferença entre duas
medidas. Na primeira, estando o atleta com os pés paralelos e em
contato com solo anotou-se a marcação do toque de sua falange
distal do dedo médio do membro dominante no ponto mais alto
alcançado em uma escala métrica fixada na parede. A escala, com
30 cm de largura por 1,5m de comprimento, teve início a 1,8
metros do solo. Na segunda medida, anotou-se o ponto mais alto
de alcance durante o salto, com mesmo segmento corporal. A altura
das duas medida foi tomada por um avaliador in loco mediante
identificação das marcas brancas deixadas nas escala com fundo
preto. Os atletas tiveram a ponta dos dedos marcadas com um pó
branco (carbonato de magnésio), que ao tocar na escala permitiu
sua identificação. Se durante uma tentativa o saltador tocasse fora
da escala ou não deixasse marca na escala o salto foi repetido.
Para verificar se a altura máxima de alcance no teste correspondeu
ao ponto mais alto na escala do SJT recorremos a análise
tridimensional (3D) via cinemetria. O registro das sequências de
imagens foi realizado com duas câmeras de vídeos digitais JVC®
modelo HDGZ10U, apoiadas em tripés e posicionadas de forma
que o voluntário fosse enquadrado adequadamente durante o salto
(Figura 1). A filmagem foi realizada a 30 Hz. Após o processo de
desentrelaçamento aplicado na sequência de imagens, a frequência
de amostragem dos dados foi de 60 Hz.
O sistema de referência consistiu em um volume (2 m x 2 m x
3 m respectivamente nas direções X, Y e Z) com origem em 0 e
o método DLT (Abel-Aziz & Karara, 1971) foi utilizado para a
calibração e a reconstrução 3D. Para a suavização dos dados foi
adotado o filtro digital passa-baixa Butterworth de 4ª ordem e
frequência de corte de 6 Hz.
Com as imagens de ambas as câmeras posicionadas
diagonalmente à parede onde o SJT foi executado, a determinação
dos pontos de interesse (Sistema Dvideo (Figueroa, Leite, & Barros,
2006)) para análise 3D (Figura 1) consistiu em: a) ponto mais alto
de alcance da ponta da falange distal do dedo médio do atleta ao
tocar na escala (3D1); b) tendo o ponto 3D1 como referência
mediu-se 10 quadros antes e após para identificar o ponto 3D2,
que, durante a fase de voo do salto, representou o ponto mais alto
alcançado pela ponta da falange distal do dedo médio. O cálculo
da altura do salto nos pontos 3D1 e 3D2 ocorreu de forma similar
ao cálculo da altura do SJT, subtraindo-se destes pontos a altura
alcançada pelo atleta sem a realização do salto.
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Figura 1. Ilustração do sistema de referência (X,Y,Z), a origem em O e ponto 3D1; b) Ponto 3D2; c) curva do salto realizado pelo sujeito
(coordenada Z - vertical) e a indicação dos dois pontos 3D1 e 3D2.

Resultados
Tratamento estatístico
A normalidade dos dados foi determinada pelo teste ShapiroWilk e foi verificado p > 0,05 para todas as variáveis. A estatística
descritiva foi utilizada para apresentar os valores de média e desvio
padrão das três tentativas do SJT, sendo utilizado o ANOVA one
way para compará-las. O coeficiente de correlação intraclasse (CCI)
foi calculado a partir da equação 2,1 proposta por Shrout & Fleiss
(1979). O erro padrão da medida (EPM) representa a precisão de
uma medida em um determinado teste e foi calculado pela equação
(Weir, 2005):

Na Tabela 1 são apresentadas média e desvio padrão de cada
uma das três tentativas do SJT e das tentativas em geral. Não houve
diferença estatisticamente significante entre as mesmas (ANOVA
one way p = 0,96). Respectivos valores de confiabilidade foram
expressos pelo CCI, EPM e CV.
Tabela 1. Estatística descritiva e confiabilidade intrassessão do STJ
realizado por pessoas com DV.
Método

Tentativa
1 (cm)

Tentativa
2 (cm)

Tentativa
3 (cm)

42,3
± 9,0

42,9
± 7,9

43,1
± 9,6

SJT

onde o DP é a média do desvio padrão das três tentativas. O
coeficiente de variação (CV) foi então calculado segundo a seguinte
fórmula (Nuzzo et al., 2011):

sendo MEDIA a média das medidas das três tentativas.

Para determinar se a altura máxima marcada na escala do SJT
correspondeu ao ponto mais alto de alcance do atleta, comparouse a média da diferença entre as alturas encontradas em 3D1 com
3D2. O teste t para amostras independentes foi utilizado para
comparar as médias de 3D1 e 3D2. Para as análises estatísticas
utilizou-se o pacote estatístico R versão 2.15 e adotou-se um nível
de significância com α = 0,05.
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CCI

EPM
(cm)

CV
(%)

0,90

2,7

6,4%

(cm)
42,8
± 8,8

Legenda : SJT = Sargent jump test;
= média das 3 tentativas;
CCI = coeficiente de correlação intraclasse; EPM = erro padrão de
medida; CV = coeficiente de variação.
A comparação entre médias de 3D1 (37,8cm ± 9,5) e 3D2
(38,2cm ± 9,4) pelo teste T não indicou diferença entre a altura
de alcance no salto nos dois momentos (p = 0,89). A média da
diferença entre as alturas encontradas entre 3D1 e 3D2 foi de
0,4cm ± 0,6 com variações individuais entre 0 e 3,1cm.

Discussão
Este trabalho trouxe dois objetivos principais. Primeiro, avaliar
a confiabilidade intrassessão do SJT para determinação da altura
do SV de pessoas com DV. Nesse sentido, os resultados apontaram
alto valor de ICC, no entanto, uma análise criteriosa do CV se
faz necessária quanto a sua aplicabilidade. Segundo, identificar
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se características comuns de pessoas com DV, como déficit de
equilíbrio e reduzido desempenho em tarefas multiarticulares,
poderiam interferir no alcance no SJT. Como não foi detectada
diferença entre as medidas 3D1 e 3D2 é possível admitir que
pessoas com DV são capazes de executar o SJT de maneira correta.
Anteriormente ao presente estudo, Markovic et al. (2004)
investigaram a confiabilidade intrassessão do SJT com voluntários
do sexo masculino sem DV. Os autores mediram a altura do SV de
93 estudantes de educação física, com 20 anos de idade em média
e obtiveram os seguintes valores: CCI: 0,96 e CV: 3,0%. Podese notar que, assim como no presente estudo, os valores de CCI
situam-se acima de 0,9 e de CV inferiores a 10%. Embora não haja
consenso, esses valores geralmente são aceitos como indicativos de
alta confiabilidade de um teste.
No entanto, é importante interpretar o erro de medida
encontrado no estudo e sua utilidade em situações práticas
(Hopkins, 2000; Weir, 2005). Para exemplificar, consideremos o
CV de 6,4%. Se um atleta salta 35 cm haverá 68% de confiança
de que seu valor verdadeiro estará entre 32,8 cm e 37,2 cm (35 ±
2,24). Contudo, para se estabelecer um nível de confiança de 95%
será necessário refazer o cálculo com 2 x CV (Weir, 2005). Nesse
caso, o valor verdadeiro do salto estaria entre 30,5 cm e 39,5 cm.
Isso implica dizer que para utilizar o escore do salto com alto grau
de certeza, quer seja para indicar o desempenho, comparar atletas
ou apontar a classificação em relação a uma tabela de referência, é
imprescindível considerar o erro da medida do teste.
Como forma de reduzir o EPM e aperfeiçoar a confiabilidade
de métodos de medição do SV, especialistas (Hopkins, 2000;
Nuzzo et al., 2011; Weir, 2005) têm proposto atenção a alguns
aspectos do desenho metodológico de estudos desta natureza, tais
como: familiarização com a técnica, número de tentativas, tamanho
da amostra e homogeneidade da população.
Quanto maior o tempo de familiarização com a técnica do
salto, mais próximos tendem a ser os escores obtidos nas tentativas
de um teste e menor tende a ser o erro sistemático da medida. Neste
estudo, apesar do Anova não apontar diferença entre a altura das
3 tentativas, houve uma tendência de aumento das médias da 1ª
para 3ª tentativa. A implementação de uma sessão de aprendizagem
em dia anterior ao teste, poderia reduzir o erro sistemático,
principalmente por se tratar de uma população com déficit ou
ausência da visão, pouco acostumada a realizar SV em sua prática
esportiva. Moreira et al. (2008), por exemplo, relataram um CV
3 vezes menor do que o deste estudo ao avaliarem jogadores de
futebol amplamente familiarizados com o SV em TC.
Hopkins (2000) destaca que ao aumentar-se o número de
tentativas ou o tamanho da amostra tende-se a reduzir o erro de
medida. Embora as três tentativas realizadas no presente estudo sejam
consideradas suficientes por este autor, adicionais tentativas podem
ser incluídas em futuros estudos e, assim, reduzir erro sistemático
decorrente da aprendizagem. Para estudos de confiabilidade
robustos seria necessário amostragem com aproximadamente 50
sujeitos (Hopkins, 2000).
Um último aspecto destacado contempla a necessidade de
homogeneidade da população a ser estudada. Para este estudo
foram selecionados atletas do gênero masculino com ao menos
6 meses de prática de goalball. Restringir a participação a atletas
com determinada idade ou maior tempo de prática talvez melhore
a reprodutibilidade dos métodos, porém, a redução no tamanho
da amostra e na aplicabilidade do método a um grupo muito
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específico de atletas traz a tona os prós e contras dessa estratégia e
merece maior discussão.
Portanto, ao considerar estes cuidados em um estudo de
confiabilidade é de se esperar a redução do erro de medida do
teste e, consequentemente, a obtenção de maior consistência na
determinação do intervalo de confiança dos escores no SV.
Para responder ao segundo objetivo desta investigação, a análise
das filmagens possibilitou examinar se o momento do toque da
falange distal do dedo médio na escala do SJT foi o mais alto
alcançado durante a fase de voo. Déficits motores (Häkkinen et
al., 2006; Ray et al., 2008) têm sido verificados em pessoas com
DV e poderiam prejudicar a execução do teste. A comparação entre
as alturas dos dois pontos analisados na cinemetria mostra uma
diferença média de 0,4 cm que, no caso deste estudo, corresponde
a um erro adicional de aproximadamente 1% a medida do SJT.
Apesar disso, a análise estatística não indicou diferença entre a
altura do salto obtida em 3D1 e 3D2, demostrando que pessoas
com DV são capazes de realizar corretamente a técnica do SJT.
Ao comparar os escores do SJT e do 3D1 esperava-se
similaridade das medidas, pois ambas representavam a expresão do
mesmo fenômeno, distinguindo-se pelo método de medição. No
entanto, foi identificada uma diferença de 5 cm entre a altura das
medidas, fato que merece ser melhor explorado em futuros estudos.
Nossos resultados apontaram alta confiabilidade e correta
execução da técnica do SJT por pessoas com DV, indicando sua
reprodutibilidade e viabilidade como ferramenta para verificação
dos níveis de desempenho dos atletas com DV. Entretanto, para
monitoramento da evolução da performance ao longo do tempo é
necessário que seja determinado a confiabilidade inter-sessão do
teste em futuros estudos. A comparação de resultados do SJT com
os de outro método não é indicada, sendo necessário investigar
o desempenho de pessoas com DV ao realizar o SJT e métodos
padrão-ouro de análise do SV. Nesse sentido, plataformas de força
e cinemetria com análise do deslocamento do centro de massa,
métodos reconhecidos por seu elevado grau de precisão, poderiam
determinar a validade do SJT.

Conclusões
Os resultados do presente estudo indicam alta confiabilidade
intrassessão do SJT. Contudo, para acompanhar a evolução
do desempenho dos atletas é importante que seja garantido o
aprendizado correto da técnica para reduzir o erro de medida. Neste
estudo, constatou-se que, no ponto mais alto da fase de voo do SV,
os atletas com DV foram capazes de tocar na escala métrica do SJT.
Assim, sugere-se o uso deste teste como uma alternativa de baixo
custo para medição da altura do SV de atletas com DV.
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Habilidades Aquáticas em Criança com Distúrbio
Neurológico: um Estudo de Caso
Aquatic Skills in a Child with Neurological
Disorder: a Case Study
Patricia Rossi
Mey de Abreu van Munster
Universidade Federal de São Carlos
RESUMO: O objetivo desse estudo foi verificar a influência de um programa de natação nas habilidades aquáticas de crianças com
distúrbios neurológicos durante o processo de ensino e aprendizagem da modalidade. Foi desenvolvido o delineamento intrassujeito AB,
tendo como participante uma criança, do gênero feminino, com idade de 11 anos, que apresentava distúrbio neurológico decorrente
de meningite. Como instrumentos de coleta de dados foram empregados: 1) a Escala de Avaliação de Habilidades Aquáticas Básicas
(EAHAB) e 2) o diário de campo. Os resultados obtidos pela EAHAB demonstraram que a participante obteve evolução nas habilidades
como imersão, respiração, deslocamento, e entrada e saída da piscina. Tais resultados relacionam-se com os dados obtidos por meio do
diário de campo, que descreveu a melhoria da segurança e da autonomia em meio líquido. Considerou-se que o ensino da natação foi
eficaz para a amostra em questão.
PALAVRAS-CHAVE: Natação. Destreza Motora. Doenças do Sistema Nervoso.
ABSTRACT: This study had as its objective to investigate the influence of a swimming program in the aquatic skills of a child with a
neurological disorder during the teaching and learning processes of this modality. It was developed A-B single-subject research design with
a female child, aged eleven years old, whose has neurological disorder caused by meningitis. As data collection instruments were used: 1)
Scale Water Basic Skills Assessment (SWBSA) and 2) the field diary. The results obtained from SWBSA showed that the participant got
skills development as immersion, breathing, movement, and in and out of the pool. These results related to the data which was obtained
from the field diary, which described the improvement of safety and autonomy in a liquid environment. It was considered that the
teaching of swimming was effective for this sample.
KEYWORDS: Swimming. Motor Skills. Nervous System Diseases.

Introdução
Os distúrbios neurológicos são considerados um dos tipos de
deficiência física e referem-se à deterioração ou lesão do sistema
nervoso que afeta a função do corpo interferindo na movimentação
e/ou locomoção do indivíduo. Esses distúrbios podem ser de
origem congênita ou adquirida, aguda ou crônica, permanente ou
temporária e progressiva ou não progressiva (Mattos, 2008).
As características das pessoas com distúrbios neurológicos estão
relacionadas com a região do sistema nervoso central que foi afetada.
Os distúrbios neurológicos podem ser de origem congênita, como
por exemplo, a mielomeningocele, ou adquirida, em decorrência de
acidente vascular cerebral ou doenças como a meningite (Mattos,
2008). As sequelas dos distúrbios neurológicos variam conforme
a localização e a extensão da lesão, sendo difícil estabelecer uma
categorização.
De modo geral, pessoas nessas condições podem apresentar
dificuldades com a marcha, com o equilíbrio, com a coordenação
motora intra e intermembros; possuir disfunções da musculatura
(hipotonia ou hipertonia; espasticidade; ataxia); apresentar
paraplegia, tetrapareia, hemiparesia; fazer uso de cadeira de rodas,
muletas, andadores e órteses, ou não; entre outras características.
Estudos demonstram (Silva & Lima, 2011; Tsutsumi et
al., 2004; Teixeira-arroyo & Oliveira, 2007) os benefícios que a
prática das atividades aquáticas pode proporcionar às pessoas que
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apresentam algum distúrbio neurológico, sobretudo em relação aos
aspectos motores.
Tais benefícios são decorrentes das propriedades da água e
das possibilidades de movimentos dentro do meio líquido. A
imersão do corpo em água morna (de 31 a 35,5 graus) envolve
efeitos positivos, pois estimula a circulação sanguínea e favorece
o relaxamento dos músculos. Isso implica em melhoria do tônus
postural e resulta em movimentos mais eficientes, que levam a um
aumento no potencial motor de indivíduos com as mais variadas
deficiências físicas (Adams, Daniel, Cubbin & Rullman, 1985).
A força de empuxo que envolve o corpo em imersão contribui
para favorecer os movimentos dos indivíduos com deficiência
física no meio líquido. Além disso, há a diminuição da gravidade,
que reduz a resistência aos movimentos do corpo e a densidade e
viscosidade da água, que possibilitam, também, praticar exercícios
aeróbios e de fortalecimento muscular (Adams et al., 1985;
Greguol, 2010).
Com isso, os efeitos da imersão atingem os diversos sistemas
corporais e podem fazer com que a prática da natação seja
extremamente atrativa para o aprimoramento da saúde e do
condicionamento físico geral, pois possibilita que indivíduos com
distúrbios neurológicos se exercitem de maneira segura, sem a
presença de riscos ao aparelho locomotor, tornando-se assim uma
atividade que poderia ser inviável em situações externas ao meio
líquido (Greguol, 2010).
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Esses constituem alguns dos benefícios promovidos pela natação
aos aspectos motores de pessoas com deficiência física, devido à
oportunidade em facilitar o desenvolvimento, a reabilitação ou
reeducação do gesto motor em meio líquido. A natação também
pode influenciar de forma positiva os aspectos psicológicos,
proporcionando melhora na autoconfiança e na imagem corporal;
e nos aspectos sociais, melhorando a comunicação, a cooperação,
a inter-relação pessoal; promovendo assim, a qualidade de vida
(Mauerberg-deCastro, 2005).
Desse modo, pessoas com distúrbios neurológicos, quando
adequadamente orientadas, sob a influência de um programa bem
estruturado, podem explorar diferentes movimentos em meio
líquido, desenvolvendo todos esses aspectos, visando sua autonomia.
Ressalta-se que as atividades aquáticas podem ser desenvolvidas em
todas as fases do desenvolvimento humano, respeitando os limites
da experiência pessoal de cada aluno (Mauerberg-deCastro, 2005).
O processo de ensino e aprendizagem da natação voltada ao
indivíduo com deficiência inclui o entendimento da sua condição,
sobretudo como ser humano, a fim de despertar o potencial de cada
indivíduo e contentar plenamente suas expectativas e interesses,
independentemente das particularidades apresentadas (Munster &
Alves, 2010).
Com relação ao programa, Munster e Alves (2010) propõem
uma sequencia de ensino dos conteúdos da natação, que se inicia
a partir do reconhecimento da piscina e da imersão do rosto na
água pelo aluno com deficiência, seguindo as seguintes fases do
ensino: domínio respiratório, flutuação e recuperação, mudança
de decúbito, deslizes e palmateios. E, após o domínio dessas fases,
podem ser ensinados os movimentos de propulsão de braços
e pernas nos estilos costas, crawl, peito e borboleta, com as suas
respectivas saídas e viradas.
Quanto à elaboração do programa de natação, é importante
que o professor esteja atento às diferenças individuais de cada
criança, tanto quanto aos níveis de aptidão e habilidades motoras,
selecionando atividades apropriadas, que sejam desafiadoras
e organizando uma sequencia adequada, com a finalidade de
proporcioná-los um ambiente favorável à aprendizagem e ao
encorajamento da autossuperação (Gallahue & Ozmun, 2005;
Munster & Alves, 2010; Pedrinelli & Verenguer, 2008).
Todavia, antes de iniciar o programa de natação, o professor
deve coletar informações, fazer uma avaliação do nível dos alunos e
então, organizar seu programa, considerando a individualidade do
aluno, evitando padronizações (Lepore, 2004).
A partir do exposto, além de proporcionar o ensino das
habilidades aquáticas, com a finalidade de desenvolver a
autonomia do aprendiz em meio líquido, esse estudo justificase pela possibilidade da natação oportunizar diversos benefícios,
principalmente motores à indivíduos com distúrbios neurológicos.
Portanto, o presente estudo teve como objetivo verificar a influência
de um programa de natação nas habilidades aquáticas de uma
criança com distúrbio neurológico durante o processo de ensino e
aprendizagem da natação.

Método
No presente estudo foi desenvolvido o delineamento
intrassujeito AB, em que A representa a linha de base e B, o período
de intervenção em que são desenvolvidos os estímulos da pesquisa
(Lourenço, Hayashi & Almeida, 2009), nesse caso, as habilidades
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em meio líquido, tais como a adaptação na água e fundamentos da
natação.
A amostra envolvida nesta pesquisa foi uma criança, do
gênero feminino, com idade de 11 anos, que apresentava distúrbio
neurológico decorrente de meningite.
Ressalta-se que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) pelo parecer no. 372/2009
e foi preenchido e assinado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) pelo responsável da participante antes do
inicio no estudo.
Após o preenchimento do TCLE, foi aplicada uma anamnese
junto ao responsável e solicitado um laudo médico, atestando que
a participante estava apta a praticar natação. Acrescenta-se que a
participante apresentou um desenvolvimento típico até os 10 anos
e 5 meses, quando contraiu meningite bacteriana. Como sequela,
a participante passou a apresentar uma disfunção neurológica
envolvendo monoplegia (paralisia do membro superior direito),
dificuldades de equilíbrio, marcha, coordenação motora intra e
intermembros.
Como instrumentos de coleta de dados foram empregados: 1)
a Escala de Avaliação de Habilidades Aquáticas Básicas (EAHAB),
preenchida ao final de todas as sessões de natação; 2) o diário de
campo, que consistia em registros embasados pela observação
sistemática.
A Escala de Avaliação de Habilidades Aquáticas Básicas foi
elaborada pela pesquisadora e consiste em 20 questões que descrevem
habilidades e fundamentos da natação, desde a entrada na piscina,
até a adaptação ao meio liquido fundamentos básicos da natação e a
saída da piscina. Cada uma dessas habilidades possui uma pontuação
de 1 à 5, sendo descrita como Insuficiente, Regular, Bom, Muito
Bom e Ótimo. Ressalta-se que essa escala foi preenchida ao final de
todas as sessões para avaliar o desenvolvimento da participante no
decorrer da linha de base e do período de intervenção.
O programa de natação teve duração de 8 semanas, com
frequência de duas aulas semanais e duração de 45 minutos cada e
foi sistematicamente observado e registrado em diário de campo, a
fim de acompanhar o desempenho da participante.
As aulas possuíam caráter lúdico e foram divididas em três
partes: aquecimento; exercícios relativos aos fundamentos da
natação; e relaxamento e despedida dos alunos. Foram utilizados
materiais para as aulas como: pranchas, aquatubs, flutuadores,
plataforma de apoio, bolas de diversos tamanhos, materiais de
alta e baixa densidade, arcos, entre outros disponíveis no local de
realização das atividades.
Para compreensão dos resultados obtidos na pesquisa foi
necessário realizar uma análise quantitativa dos dados (obtida por
meio da EAHAB) e qualitativa (por meio dos dados embasados na
observação). Para a análise quantitativa, foi realizada a porcentagem
e a descrição dos dados numéricos em tabelas e gráficos. Quanto à
análise qualitativa, foi realizada a análise descritiva da participante,
embasadas nas observações, visando verificar a interferência do
programa de natação acerca das habilidades em meio líquido.

Resultados
A Escala de Avaliação das Habilidades Aquáticas Básicas
(EAHAB), desenvolvida pela pesquisadora, avalia habilidades e
fundamentos da natação, que se encontram distribuídas em 20
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questões. Cada uma das questões possui valor de 1 à 5, descritas
como Insuficiente, Regular, Bom, Muito Bom e Ótimo. O valor
mínimo da escala é de 20 (= n. de questões); valor máximo é de 100
(n. questões X 20); e a média, 50.
A EAHAB foi preenchida pela própria pesquisadora ao final de
cada sessão. Em todas as sessões foram desenvolvidas as habilidades
e fundamentos que eram abordadas pela escala, sendo que algumas
sessões desenvolveram com mais ênfase certas habilidades do que
outras, respeitando os limites da participante e suas expectativas.
Com base na Figura 01, observa-se que a participante iniciou as
atividades com o escore de 25 pontos, ou seja, durante a linha de
base a participante apresentava dificuldades de adaptação ao meio
líquido. Tal informação pode ser confirmada por meio dos registros
do diário de campo, onde a participante demonstrava grande
insegurança ao entrar e se deslocar pela piscina, ao imergir o rosto
e ao sair da piscina.
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pontuação, no caso o valor 1 (Insuficiente), avaliavam habilidades
subaquáticas e coordenação de membros superiores e inferiores
em posição dorsal e ventral. Por meio de uma análise geral, tais
habilidades necessitavam de um período maior para que fossem bem
desenvolvidas e estimuladas, tendo em vista a limitação motora da
participante e a grande insegurança em manter-se submersa devido
a traumas emocionais vivenciados em ambientes familiares.
Em relação aos 75% das questões que obtiveram aumento na
pontuação no decorrer do programa de natação, verificou-se que
apenas 13% atingiram a pontuação máxima (5 = Ótimo). Tais
questões abordavam o deslocamento pela piscina e a imersão da
face.
Quanto às outras questões que obtiveram aumento, verificouse que 60% delas atingiram uma pontuação mediana (3 = Bom).
Esses resultados são justificados pelo fato da participante realizar a
maioria das habilidades com auxilio parcial do professor ou com
o auxilio de flutuadores. Ou seja, a participante conseguia realizar
a atividade, mas não de maneira autônoma devido às próprias
limitações.
Ressalta-se que no inicio na intervenção era necessário o auxilio
total do professor para que a participante realizasse as habilidades.
Contudo, mesmo que a pontuação tenha sido mediana (= 3), houve
aumento em relação a linha de base, que inicialmente apresentava
o valor de 1 ou 2 pontos em cada questão. O fato da maioria das
questões possuírem o valor mediano justifica a pontuação final de a
participante manter-se próximo à média.

dIscussão
Figura 1. Evolução da participante em porcentagem durante
o programa de natação com base na Escala de Avaliação das
Habilidades Aquáticas Básicas.
Fonte: próprio autor.

Todavia, a partir das primeiras semanas de intervenção,
verificou-se que houve significativa evolução na aquisição das
habilidades aquáticas (Figura 01). Observou-se que, no decorrer
na intervenção, houve uma oscilação na pontuação, podendo ser
justificada pelas situações em que a participante chegava cansada
ou se ausentava devido a visitas médicas em outros municípios.
Contudo, a pontuação manteve-se alta ao comparar com a linha de
base, alcançando o escore de 52 pontos.
Tal resultado permite inferir que a participante, no período
de dois meses, conseguiu melhorar seu desempenho quanto
à adaptação ao meio líquido, com o aumento de 27% na sua
pontuação. Essa evolução pôde ser observada durante a intervenção
por meio dos registros realizados no diário de campo, onde se
verificou o desenvolvimento e a melhoria da segurança e da
autonomia ao realizar habilidades como imersão, respiração,
deslocamento, deslizes ventrais e dorsais associados à propulsão
de pernas, e entrada e saída da piscina. Ressalta-se que a aluna
possuía grande dificuldade em coordenadar membros superiores e
inferiores durante o nado devido à sua limitação neurológica. Tal
limitação está relacionada à paralisia do membro superior direito,
que dificultava a realização da flutuação (ventral e dorsal) e braçadas
de modo geral.
Ao analisar cada uma das 20 questões, verificou-se que houve
uma evolução em 75% delas. As questões que mantiveram a mesma
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Com base nos resultados apresentados, pode-se inferir que um
programa de natação bem estruturado e adequado às necessidades
do aluno, pode proporcionar a melhoria das habilidades aquáticas,
além de proporcionar os benefícios que envolvem, principalmente,
o aspecto motor.
Para isso, desde a entrada na água até as fases mais avançadas
do programa, é importante trabalhar com o objetivo de oferecer
oportunidades para que os alunos, em qualquer condição ou
circunstância, tornem-se mais autônomos e independentes
possíveis na água, sem esquecer de que o conteúdo da natação não
se diferencia entre pessoas que possuem ou não deficiência, mas o
que pode variar são os métodos e as estratégias de ensino (Munster
& Alves, 2010).
A prática da natação melhora a mobilidade articular, aumenta o
potencial motor, aprimora a saúde e o condicionamento físico geral
do aluno, sendo importante essa prática por parte das pessoas que
possuem deficiência física (Greguol, 2010).
Todavia é importante atentar-se para as características
especificas do aluno, bem como as limitações decorrentes de sua
deficiência. Pois alguns aspectos que representam alguns indicativos
relacionados à condição do organismo, os quais necessitam receber
maior atenção do profissional, podem influenciar na realização
da tarefa proposta. Esses aspectos podem ser: a presença de
traumas, medos ou desconfortos durante a imersão do rosto
na água; alterações de memória típicas de lesões neurológicas;
falhas de atenção; dificuldades de compreensão; dificuldades de
comunicação; alterações de consciência corporal; vícios posturais;
alterações na sensibilidade; assimetrias estruturais; assimetrias
funcionais; alterações na amplitude articular; comprometimento
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da função muscular; alterações da flutuação e crises convulsivas
(Munster & Alves, 2010).
Assim, o professor deve levar em consideração que algumas
dessas situações são inerentes ao tipo de lesão ou deficiência de um
aluno (Munster & Alves, 2010), sendo importante a necessidade
de identificá-las em avaliações especificas antes da intervenção e
respeitá-las e compreendê-las durante as atividades.
O ambiente aquático torna-se um ambiente que permite que a
pessoa com distúrbios neurológicos se exercite de maneira segura,
sem muitos riscos que possam comprometer o sistema locomotor,
tornando-se assim, uma atividade possível, que poderia ser inviável
em situações fora do meio líquido (Adams, Daniel, Cubbin &
Rullman, 1985; Greguol, 2010).
Além de desenvolver as habilidades aquáticas e de proporcionar
os benefícios acerca do aspecto motor, a natação pode proporcionar
benefícios acerca dos aspectos psicossoais, desenvolvendo a
autonomia em meio líquido e a segurança ao realizar habilidades
que antes necessitavam de auxilio total do professor. Assim, como
reflete Lepore (2004), os benefícios das atividades e esportes
aquáticos não se limitam aos aspectos físicos, pois elas suprem
as necessidades especiais, oferecendo um ambiente favorável ao
desenvolvimento psicossocial e cognitivo. Para a autora, ao passo
que uma pessoa com deficiência física aprende a se movimentar sem
ajuda na água, sua estima e consciência de si mesmo aumentam.
Diante dos resultados positivos e da evolução nas habilidades
aquáticas, considerou-se que o programa de natação foi efetivo
às necessidades da participante, a qual apresentava distúrbios
neurológicos decorrentes de meningite. Ressalta-se que os dados
foram coletados nos primeiros dois meses de intervenção, sendo a
intervenção prosseguida após a coleta dos dados.
Sugere-se para estudos futuros, aplicar testes que envolvam uma
amostra mais representativa e que avaliem aspectos psicossociais
antes e após o período de intervenção, tais como testes de
autoconceito e testes de qualidade de vida visando a correlação de
outras variáveis em associação à evolução das habilidades aquáticas.
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A Prática Pedagógica do Professor de Educação
Física em um Ambiente Escolar Inclusivo
The Pedagogic Practical of Physical Education
Teacher in an Academic Inclusive Environment
Irene Elias Rodrigues
Samara de Farias Fernandes Ferreira
Universidade do Estado do Pará
RESUMO: A pesquisa, objeto deste trabalho, analisou a forma como se materializa a prática pedagógica do professor de Educação
Física em um ambiente escolar inclusivo, buscando com isto favorecer uma reflexão mais aprofundada do assunto no meio acadêmico.
Foi desenvolvida em uma escola da rede pública do município de Tucuruí-Pa onde a prática inclusiva é vivenciada desde 1994, fato este
considerado fundamental para a realização da mesma. O tipo de estudo realizado foi o estudo de caso, sendo que a coleta de dados deu-se
através de entrevista semiestruturada e observações não participante, a análise dos instrumentos coletados forem realizadas através da préanálise, descrição analítica e interpretação referencial, baseadas no estudo de Bardin. O estudo nos permitiu constatar que entre os entraves
que inviabilizam o processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais nas aulas de educação física está a formação
ineficiente dos discentes do curso de graduação em educação física cujo conteúdo sobre inclusão é restrito apenas a uma disciplina
teórica. Outro fator determinante é a própria auto-exclusão dos alunos nas atividades de educação física proposta pelos professores. Essas
constatações nos remeteram as seguintes conclusões: é necessário que haja uma mudança no Projeto Político Pedagógico do Curso de
Educação Física, de modo que o desenho curricular do referido curso, possa contemplar, em todas as disciplinas, o processo de inclusão, e
que as escolas, famílias, professores e alunos estejam realmente envolvidos e comprometidos para a efetivação do referido processo.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Educação Física. Escola.
ABSTRACT: The objetive of this research analyzed the way the pedagogical practice of physical education teacher works with the disable
students in the school environment, seeking to encourage this further consideration of the academic subject. It was developed in a public
school in the district of Tucuruí-Pa where this experience has been practing since 1994, this pract is considered essential for carrying out
the inclusion of the work with the disable students. The type of the studies was done by interviews and non-participant observations,
analysis of the collected instruments was performed by pre-analysis, description and interpretation of analytical pract work, based on the
studies of Bardin. The study allowed us to observe that among the barriers that prevent the process of inclusion of pupils with special
educational needs in physical education classes is inefficient training of undergraduated students in physical education whose content is
about inclusion restricted to a theoretical discipline . Another factor is the self-exclusion of the students in physical education activities
proposed by professors. These findings forwarded to the following conclusions: there must be a change in the Political Pedagogical Project
of the Physical Education Course, so that the curricular design of this course may include, in all disciplines, the process of inclusion, and
that schools, families, teachers and students must be involved and committed to the realization of that process.
KEYWORDS: Inclusion. Physical Education. School.

Introdução
O interesse na realização da pesquisa surgiu após as
oportunidades de estágio realizadas em escolas da rede pública do
município de Tucuruí, onde foi possível constatar que nas aulas de
educação física nem sempre os alunos que apresentavam algum tipo
de limitação participavam efetivamente das mesmas. Essa situação
funcionou como elemento impulsionador para o surgimento de
dúvidas quanto a relação existente entre a formação profissional do
professor de educação física e a sua atuação no processo de inclusão
ou a indiferença do professor no atendimento ao aluno com
necessidades educacionais especiais o que poderia ser caracterizado
como descrença em suas capacidades e consequentemente a
valorização do problema em detrimento da valorização da pessoa.
Diante da situação exposta, o interesse em elaborar um trabalho
focado no tema em pauta foi se tornando cada vez maior, a ponto de
direcionar o mesmo para o desenvolvimento da pesquisa, de modo
a buscar respostas para o problema evidenciado, uma vez que se a
lei assegura a todos o direito à educação de qualidade sem nenhum
tipo de discriminação, o que justificaria a exclusão de alunos com
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deficiência das aulas de Educação Física, disciplina que preconiza o
princípio de inclusão?
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), ao
estabelecer em seu artigo II que “toda pessoa tem capacidade para
gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração,
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra natureza [...]” contempla a
educação como um desses direitos não sendo, portanto permitido
qualquer tipo de exclusão educacional. Ainda sob o mesmo foco,
a mesma declaração, em seu artigo VII garante que “todos são
iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual
proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer
discriminação que viole a presente Declaração [...]”. Como é
possível perceber mais de meio século após a Declaração Universal
dos Direitos Humanos o ser humano é obrigado a conviver com
situações de discriminação e exclusão.
As pessoas com algum tipo de deficiência apresentam limitações,
contudo levando em consideração seus direitos, não devemos
deixá-las de lado, ao contrário é essencial que seja desenvolvido
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um trabalho no qual possamos aprimorar suas potencialidades. No
entanto é perceptível a exclusão de muitos desses alunos, tanto das
aulas de Educação Física como da sala de aula regular e ainda da
sociedade em geral, o que contraria os preceitos constitucionais de
direitos iguais para todos.
Considerando o grande potencial que os alunos com deficiência
possuem ao serem devidamente incentivados, pode-se destacar
que a prática da Educação Física escolar é fundamental para
eles, como ressalta os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
“participação nessas aulas pode trazer muitos benefícios a essas
crianças, particularmente, no que diz respeito ao desenvolvimento
das capacidades afetivas, de integração e inserção social”. (PCN,
2001, p. 40)
As pessoas com deficiência podem e precisam conviver em
sociedade como qualquer ser humano, esse direito nos impulsiona
a realização de estudos referentes ao assunto de modo que, ao
conhecermos e entendermos melhor a diversidade, possamos ter
mais sensibilidade e competência para lidar com as diferenças.
Dessa forma situações de exclusão em sala de aula ou atividades
educacionais, em virtude de deficiências, devem ser repelidas
de nossa rotina diária e mais especificamente das atividades de
Educação Física, objeto específico da pesquisa.
Nossa pretensão com a realização da pesquisa foi fomentar o
debate no meio acadêmico e mais especificamente nos cursos de
educação física, em relação à prática pedagógica do professor de
Educação Física em um contexto inclusivo, permitindo que a
construção desses conhecimentos favoreça uma reflexão teórica mais
consistente sobre o assunto facilitando a convivência, na prática,
desses profissionais com a diversidade uma vez que a execução de
suas ações deve extrapolar a simples tarefa de desenvolver atividades
físicas, proporcionando aos alunos uma educação de qualidade capaz
de contribuir com o seu desenvolvimento integral e harmonioso.
A inclusão é definida por Hegarty como “o desenvolvimento
de uma educação apropriada e de alta qualidade para alunos com
necessidades especiais na escola regular” (1994 apud Rodrigues,
2003, p. 69), contrariamente a essa afirmativa o que encontramos
nas escolas é uma inclusão disfarçada dos alunos com deficiência,
inclusive nas aulas de Educação Física. Essa realidade poderia ser
diferente, pois a Educação Física Escolar segundo Soares et. al “é
uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas
de atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dança,
ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento
que podemos chamar de cultura corporal” (1992, p. 50) ou seja,
uma disciplina em que o aluno pode criar, recriar e interagir
com os outros alunos de forma satisfatória e contínua, buscando
possibilidades de superação e interação com o meio e com si
próprio. Diante disso o professor de Educação Física pode traçar
estratégias para que realmente haja a inclusão dos alunos com
deficiência em suas aulas. De acordo com o que preconiza o PCN
“a Educação Física pode favorecer a construção de uma atitude
digna e de respeito próprio por parte do deficiente e a convivência
com ele pode possibilitar a construção de atitudes de solidariedade,
de respeito, de aceitação, sem preconceitos. (PCN, 2001, p. 40)
A partir desse contexto, o problema pesquisado foi: a
materialização da prática pedagógica do professor de Educação
Física que desempenha suas atividades em uma escola da rede
pública, situada no município de Tucuruí, onde a prática inclusiva
já foi implantada.
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As questões que nortearam a pesquisa foram as seguintes: Como
são desenvolvidas as atividades da Educação Física dos profissionais
que atuam em turmas inclusivas? De que forma se processa a
integração entre os alunos deficientes e não deficientes, na prática
de Educação Física? Quais os maiores obstáculos encontrados pelo
professor de Educação Física na efetivação de seu trabalho nas
turmas inclusivas?
A resposta a esses questionamentos nos permitiu traçar um
perfil sobre a ação efetiva do profissional de Educação Física que
desempenha suas atividades docentes com a prática inclusiva.
O objetivo geral da pesquisa foi analisar a forma como se
materializa a prática pedagógica do professor de Educação Física
em um ambiente escolar inclusivo. Para esse alcance foram
estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
• Identificar as estratégias de ação utilizadas pelo professor de
Educação Física na realização de sua prática pedagógica em
turmas do ensino regular em que existem alunos inclusos.
• Identificar as diferentes ações docentes utilizadas pelo professor
de Educação Física que funcionam como facilitadoras do
processo inclusivo.
• Verificar o nível de atuação docente do profissional de
Educação Física considerando: relacionamento professor
aluno; adaptação curricular; acessibilidade às diferentes
estratégias de ação.
• Pontuar os entraves existentes na ação do profissional de
Educação Física que inviabilizam/ dificultam o processo de
inclusão.
O método utilizado foi o descritivo, que viabilizou uma análise
dos fenômenos nas diferentes formas, ordenação e classificação.
Moreira; Caleffe (2006) ao abordarem sobre a pesquisa descritiva,
afirmam que através de observações minuciosas os problemas
existentes podem ser resolvidos e as práticas melhoradas. O estudo
descritivo com abordagem qualitativa permitiu uma análise
das interações existentes, a interpretação de particularidades de
comportamentos e atitudes. A estratégia utilizada foi o Estudo de
Caso, uma vez que apenas uma unidade de ensino foi escolhida
para referida pesquisa, desta forma não se fez generalizações, pois
foi realizado o estudo da prática pedagógica de dois professores de
Educação Física que desempenham suas atividades em uma escola
de ensino fundamental situada no município de Tucuruí, Sudeste
do Pará. A referida escola trabalha com o processo de inclusão desde
o ano de 1994 possuindo trinta e um alunos inclusos, distribuídos
nas turmas de 2º ao 4º ano e 4ª série, nos turnos da manhã e tarde,
sendo que treze alunos estão matriculados no turno da manhã e
dezoito no turno da tarde, fato considerado fundamental para a
quebra de paradigmas que intensificam a percepção de um trabalho
excludente. A população e a amostra foram constituídas por dois
professores de Educação Física que desempenhavam suas atividades
docentes na escola em pauta.
A abordagem utilizada na pesquisa foi à qualitativa com caráter
descritivo, por possibilitar o estudo de fenômenos com natureza
complexa e de ordem social, pois segundo Rezende a abordagem
qualitativa “não esgota nossa compreensão a respeito dos eventuais
problemas sobre os quais nos debruçamos em nossa prática
cotidiana” (1994 apud Teixeira, 2009, p. 140).
Por considerar este tipo de pesquisa a que permitiu maior
interação com o meio a ser pesquisado, ela foi utilizada seguindo
às características que Teixeira (2009) denota a pesquisa qualitativa:
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a) O pesquisador observa os fatos sob ótica de alguém interno à
organização; b) A pesquisa busca uma profunda compreensão
do contexto da situação; c) A pesquisa enfatiza o processo dos
acontecimentos, isto é, a sequência dos fatos ao longo do tempo;
d) O enfoque da pesquisa é mais desestruturado, não há hipóteses
fortes no inicio da pesquisa. Isso confere a pesquisa bastante
flexibilidade; e) A pesquisa geralmente emprega mais de uma fonte
de dados.
Utilizou-se como instrumento de coleta de dados: a entrevista
semiestruturada e a observação não participante. Segundo Pádua
na entrevista semiestruturada “o pesquisador organiza um conjunto
de questões sobre o tema que está sendo estudado, mas permite,
e às vezes até incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre
os assuntos que vão surgindo como desdobramento do tema
principal”. (Pádua, 2007, p. 70)
Seguindo este princípio para início da pesquisa a entrevista
semi-estruturada foi de grande valia para levantamento de alguns
dados relevantes para o estudo. Posteriormente foram realizadas
observações-estruturadas não-participante, que segundo Haguette
(2007, p.69) “se resume a uma importante técnica de coleta de
dados, empreendida em situações especiais e cujo sucesso depende
de certos requisitos que a distinguem das técnicas convencionais de
coleta de dados, tais como questionários e entrevistas.”
Para análise de dados no caso da entrevista semi-estruturada,
utilizamos a análise de conteúdo que segundo Bardin é
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a
interferência de conhecimento relativos às condições de produção/
recepção (variáveis inferidas) das mensagens. (BARDIN, 1997 apud
Triviños, 1987, p.160)

Nesse estudo adotamos como método de análise de dados as
três etapas básicas ditas por Bardin (1977 apud Triviños, 1987), são
elas: a) A pré-análise que é a organização dos dados; b) A descrição
analítica que se inicia na pré-análise, mas com o aprofundamento
do estudo do material, nessa etapa há a codificação, a classificação
e a categorização do estudo; c) A interpretação referencial que se
apoia nos materiais de informação da pré-análise, contudo nesta
fase passa a ter maior intensidade, pois essa etapa envolve as
reflexões, conexões de ideias, chegando a uma possível proposta de
transformação.
No caso das observações, foi realizado o registro no caderno de
campo, no qual se fez uma compatibilização entre as informações
prestadas através da entrevista e a efetivação real da prática docente,
permitindo a elaboração de um documento que configura a atuação
do professor de Educação Física em turmas de educação inclusiva.
A pesquisa pautou-se na resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde (1996), e para que houvesse transparência os
participantes antes de assinarem o Termo de consentimento livre e
esclarecido, foram informados sobre o tipo de estudo que iria ser
realizado, os objetivos e o cronograma com a duração da pesquisa.
Submetida e aprovada pelo Conselho de Ética do Curso de
Educação Física da Universidade do Estado do Pará sob o número
CAAE 0004.0.412.000-11.
Respeitando os princípios éticos exigidos e os resultados obtidos
com o estudo esperamos contribuir com as instituições de ensino
superior, principalmente aquelas que possuem o curso de educação
física de modo que ao reformularem seus projetos pedagógicos
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possam estar atentos para que seja contemplado o tema inclusão
na transversalidade de todo o desenho curricular e não apenas a
oferta de uma disciplina específica que não atenda a prioridade e a
urgência do processo.

Resultados e discussão
A pesquisa teve como foco principal uma reflexão sobre a
prática pedagógica dos professores de Educação Física que atuam
em uma escola onde estudam alunos inclusos, sendo que a análise
dos dados coletados nas entrevistas e nas observações realizadas nos
permitiram elencar alguns pontos fundamentais que passaremos a
descrever:
Embasamento teórico. Na análise das entrevistas concedidas
pelas professoras de Educação Física, verificamos que as
dificuldades encontradas por elas, ao lidar com alunos inclusos,
não estão exclusivamente relacionadas à falta de comprometimento
em incluir estes alunos, mas, sobretudo por conta da formação
insuficiente que as mesmas tiveram durante o curso de graduação.
Essa declaração feita pelas professoras ao serem indagadas sobre a
contribuição da disciplina Educação Física Adaptada (disciplina
da grade curricular do curso superior em Educação Física) na
sua formação, nos reporta para a reflexão de um problema bem
mais profundo vivenciado na formação dos professores que é, sem
dúvida, a associação teoria prática elemento indissociável para a
preparação do futuro profissional e que na maioria dos casos fica
esquecida ou atropelada pelos constructos teóricos que alocam a
carga horária total das disciplinas do currículo. Relataram que a
disciplina contribuiu de forma parcial à sua prática, pois possuía
carga horária baixa, e não houve o contato de fato com alunos com
deficiência. Através destes pronunciamentos consideramos que esta
é uma disciplina fundamental para quem pretende lidar com esses
alunos e deveria abarca a vivência com os mesmos através da prática
do estágio. Porém temos que admitir que no curso de Educação
Física várias disciplinas poderiam contemplar assuntos relacionados
ao processo de inclusão uma vez que educar para a diversidade é
função de todos os profissionais que atuam em cursos de formação
de professores, no caso professores de Educação Física.
Como forma de sanar as fragilidades curriculares da graduação
as professoras da escola em estudo, buscam através de pesquisa em
internet, livros, artigos e a própria convivência, construir subsídios
que lhes permitam aprender um pouco mais sobre cada deficiência
e a forma correta de desenvolver um trabalho educativo de melhor
qualidade.
Concordamos que se a universidade ofertasse a seus acadêmicos,
durante a sua formação, disciplinas que envolvessem de forma mais
efetiva o tema inclusão, e se a Secretaria de Educação oferecesse a
seus profissionais cursos de formação continuada que abrangessem
o tema, os mesmos, possivelmente absorveriam mais conhecimentos
sobre o assunto sentindo-se então seguros para o desempenho de
atividades inclusivas dentro das escolas. Sobre isto Campbell nos
afirma que: “autoridades públicas e corporações deveriam considerar
a união de seus esforços na implementação de abordagens estratégicas
que objetivem testar abordagens e originar capacitação, visando à
inclusão das pessoas com deficiência”(2009, p. 130).
Ação Docente: Em relação as alternativas utilizada pelas
professoras, para efetivação da inclusão em suas aulas, podemos
destacar que as mesmas utilizam diferentes estratégias de ação de
modo a integrar as pessoas com necessidades educacionais especiais
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nas atividades desenvolvidas facilitando com isso o processo de
inclusão dele no grupo. Entre as estratégias utilizadas podemos
citar: na brincadeira de pular corda um cadeirante é responsável em
girar a corda; no jogo de futebol ou similares ele pode funcionar
como auxiliar na arbitragem; o aluno com deficiência auditiva é
colocado no gol, ou mesmo o aluno com deficiência intelectual
que é posto na linha para jogar com as demais crianças, esses são
meios utilizados para que a inclusão ocorra de forma satisfatória,
porém nem sempre isto acontece, existem alunos retraídos que
se auto excluem das atividades executadas, fato que dificulta o
trabalho pedagógico e o processo de inclusão. Segundo informações
das professoras esporadicamente há a presença de uma professora
de Educação Física Adaptada que oferece suporte nas aulas,
auxiliando-as no desempenho das atividades com alunos inclusos,
contudo para elas seria mais eficaz se houvesse uma professora
auxiliar que pudesse ajudá-las na execução de suas aulas com
alunos inclusos como ocorre em sala de aula regular. Como nos
coloca Campbell “o professor de recurso é muito importante, pois
ele traz o conhecimento sobre a deficiência e orienta o professor
regular, atuando como facilitador da inclusão, ajudando o aluno a
interagir com o meio, com o professor e vice-versa [...]” (2009, p.
160). Porém é necessário que ocorra uma convivência harmônica
entre os professores da sala de recursos e os demais professores
que atuam com o processo de inclusão.Esse vínculo pode servir
de sustentação para a ação docente e facilitar a aprendizagem do
aluno uma vez que todos estarão trabalhando para o alcance de um
objetivo único: educação de qualidade, mesmo que as estratégias
sejam diferenciadas e específicas conforme o conteúdo de cada
disciplina. As professoras lembraram que são realizados na Secretária
Municipal de Educação (SEMED) planejamentos com todos os
professores de Educação Física das Escolas Municipais, contudo
estes planejamentos, segundo as mesmas, não contemplam de forma
satisfatória atividades adaptadas para crianças com deficiência. Esses
encontros poderiam ser mais proveitosos se ocorressem trocas de
experiências entre os mesmos e se todos se empenhassem na busca
de metodologias que envolvessem não só os alunos sem deficiência,
mas também os com deficiência.
Relacionamento: Na percepção das professoras existe entre
elas e seus alunos uma relação harmoniosa e carinhosa, sentem-se
comprometidas com o trabalho realizado, e asseguram que mesmo
nas situações adversas conseguem desempenhar de forma satisfatória
o seu papel de educadoras, respeitando as particularidades de seus
alunos, desenvolvendo aulas prazerosas e atrativas. Informam que
alguns alunos participam ativamente das aulas, dentro de suas
limitações, buscando interagir com as professoras e com os demais
alunos, deixando de lado as possíveis diferenças. Não foi citado,
pelas professoras, e nem percebido durante as observações, nenhuma
atitude intencional de discriminação ou de desentendimento entre
os alunos deficientes e não deficientes. O que foi possível observar é
que existe, na unidade de ensino onde foi realizada a pesquisa, uma
convivência pacífica entre os alunos o que nos permite concluir
que esse é um dos fatores que tem contribuído significativamente
para que o trabalho com a proposta inclusiva continue existindo
na escola.
Em relação ao convívio das professoras uma com a outra durante
a entrevista não houve como perceber, nas falas das mesmas, se esta
relação se dá de forma amistosa, contudo através das observações
das aulas foi possível verificar que demonstram afinidade entrem
elas, o que facilita o trabalho e o processo educativo, viabilizando,
inclusive, a troca de experiências. O convívio harmonioso é de
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fundamental importância em qualquer ambiente de trabalho,
tornando-o sempre mais atrativo e prazeroso.

Facetas da inclusão
Nas turmas observadas, existem alguns pontos que dificultam
a inclusão nas aulas de Educação Física, como a realização
de aulas durante o recreio do 4º ano e 4ª série, isto atrapalha
consideravelmente a efetivação da inclusão, uma vez que os alunos,
tanto os com deficiência quanto os sem deficiência, ficam dispersos
e dificilmente participam das atividades propostas. Outro fato
significativo que chamou a atenção foi à auto exclusão de alguns
alunos com deficiência, os mesmos se retraem não demostrando
interesse em participar das atividades e mesmo com a insistência
do professor não colaboram e só participam quando lhes interessa.
Este fato pode estar relacionado a diversos motivos como: o
convívio familiar, onde muitas vezes, por comodismo, são excluídos
pela família como forma de protegê-los contra o preconceito ou
até mesmo a falta de adaptação na escola regular. Ressaltamos
que essa consideração é apenas hipotética e precisa de um estudo
complementar que possa comprovar ou rejeitar a hipótese levantada.
Sobre o assunto Campbell faz a seguinte afirmação: “por falta de
informação ou omissão de pais, de educadores e do poder público,
milhares de crianças ainda vivem escondidas em casa ou isoladas
em instituições especializadas, e esta situação priva as crianças com
ou sem deficiência de conviver com a diversidade”. (2009, p. 135)
Outro fator declarado pelos professores como empecilho no
processo de inclusão é a enturmação de dois ou até três alunos
de diferentes modalidades de deficiências em uma mesma sala.
É o caso específico de uma sala onde existe um deficiente físico,
um deficiente auditivo e um deficiente intelectual. Neste caso
acreditamos que se houvesse apenas um aluno com deficiência na
turma ou se o tipo de deficiência dos alunos inclusos fosse à mesma,
a inclusão seria facilitada, pois a professora poderia tratar apenas
com um aluno ou com alunos com o mesmo tipo de deficiência,
direcionando suas forças a incluí-los de maneira realmente efetiva.
Em algumas turmas a inclusão ocorre de fato, isto talvez se dê
em função da atitude incentivadora da professora, e da disposição
dos alunos em participarem das atividades propostas.
Na verdade para que haja realmente inclusão necessitamos
de “mudanças na estrutura e no funcionamento das escolas, na
formação dos professores e nas relações entre família e escola”.
(Campbell 2009, p. 128). Concordamos com as colocações
de Campbell, se não estivermos dispostos a efetuar mudanças
necessárias e capazes de facilitar o processo de inclusão dificilmente
iremos construir uma educação para todos, uma educação em que
a convivência com a diversidade seja rotineira e a capacidade de
superar obstáculos não seja apenas uma tarefa do aluno e sim de
cada profissional envolvido no processo
Nas observações realizadas foi possível constatar que na turma
em que o processo de inclusão foi mais evidente, havia apenas
um aluno com deficiência física, e o mesmo sempre se mostrava
disposto a participar das aulas, não deixando com que sua limitação
o impedisse de desenvolver as atividades propostas. O fato de
termos apenas um aluno com deficiência nesta classe e o mesmo
ser bem interessado em executar todas as atividades propostas,
facilitou muito sua inclusão, pois a pessoa com deficiência só pode
realmente ser considerada incluída nas aulas de Educação Física
se os professores definirem metas de trabalho que contemplem a
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inclusão e empreenderem esforços no sentido de lhes oferecer os
meios necessários para o alcance de seus objetivos. O aluno, por
sua vez, precisa estar disposto a participar como elemento ativo do
processo conquistando o seu espaço no grupo não apenas como
mero partícipe e sim como planejador, executor e transformador
das ações.

Ignorar que alunos com deficiência têm o direito de participar
das atividades propostas pela escola é negar as suas potencialidades
ou limitá-los evidenciando sua deficiência. Cabe a cada professor
romper com esta realidade e acreditar que a inclusão pode sim
ser efetivada apesar das barreiras impostas por uma sociedade
excludente.

A título de considerações
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A pesquisa realizada procurou analisar a prática pedagógica do
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Influências da Intervenção Psicomotora em uma
Criança com Deficiência Auditiva e Hiperatividade
Psychomotor Influences of Intervention in a
Child with Hearing Impaired and Hyperactivity
Janaina Becari Moreira
Elizângela Fernandes Ferreira
Dallila Tâmara Benfica
Thaynara Rodrigues da Silva
Eveline Torres Pereira
Universidade Federal de Viçosa
RESUMO: O presente artigo objetivou analisar a influência da intervenção psicomotora em uma criança com diagnóstico de Deficiência
auditiva (DA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Para tanto foram analisados trinta e dois relatórios referentes
às sessões de intervenção realizadas no Laboratório de Estimulação Psicomotora da Universidade Federal de Viçosa. A cada semana eram
trabalhados um dos fundamentos psicomotores: coordenação motora grossa e fina, lateralidade, marcha, equilíbrio, esquema corporal,
noção espacial e percepção tátil. Foi observada de uma melhora significativa nos fundamentos nos quais não havia tantas defasagens
como, por exemplo, esquema corporal e melhora substancial no equilíbrio, coordenação motora grossa e lateralidade. Concluiu- se que os
objetivos da intervenção psicomotora, mostraram- se eficientes no desenvolvimento motor, nas relações sociais e na melhora da atenção e
concentração cumprindo com os objetivos do estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Psicomotricidade. Educação Física. Educação especial. Deficiência.
ABSTRACT: This article aimed to analyze the influence of psychomotor intervention in a child diagnosed with hearing disabilities (AD)
and attention deficit disorder and hyperactivity disorder (ADHD). Therefore, we analyzed thirty-two reports on intervention sessions
conducted at the Laboratory of Psychomotor Stimulation of the Federal University of Viçosa. Each week one of the foundations were
worked psychomotor: gross and fine motor coordination, laterality, gait, balance, body scheme, spatial sense and tactile perception.
We observed a significant improvement in fundamentals in which there were many gaps, for example, body scheme and substantial
improvement in the balance, gross motor coordination and laterality. It was concluded that the objectives of psychomotor intervention,
were effective in motor development, social relationships and improving attention and concentration fulfilling the objectives of the study.
KEYWORDS: Psychomotor. Physical Education. Special Education. Disability.

Introdução
Dos cinco sentidos, a audição pode ser considerada um dos
principais responsáveis pelas informações vindas do meio ambiente
à distância. Ela nos dá sinais importantes do meio em que vivemos
para nossa segurança física e é responsável pelo equilíbrio. Qualquer
déficit nas estruturas envolvidas na audição pode trazer prejuízos
para o individuo, principalmente no que concerne ao ato de se
comunicar. Este déficit pode afetar as relações sociais, a convivência
do individuo em seu meio e o seu aspecto emocional (Brasil, 1995).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca
de 15% da população brasileira é portadora de alguma deficiência
auditiva (Brasil, 1996). Sua origem pode estar associada, a doenças
na gestação, como por exemplo, a rubéola, em decorrência de
otites, perfuração ou inflamação da membrana timpânica. Pode
ser classificada como pré-lingual, proveniente do nascimento ou
a perda auditiva antes do desenvolvimento da linguagem, e póslingual quando a perda da audição está relacionada após a aquisição
da fala e da linguagem. No primeiro caso, a maioria das crianças
utilizam-se da língua de sinais (LIBRAS) para se comunicar e no
segundo caso é possível que a criança faça a leitura labial.
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Estudos feitos por autores como Brunt e Broadhead (1982),
Sherrill (1993) e Mauerberg-de-Castro (2007) comprovam que
crianças com Deficiência auditiva têm alguns prejuízos motores
como um déficit de equilíbrio, instabilidade postural e um déficit
nas ações motoras em geral. Além disso, percebe-se que estes
utilizam-se de pistas visuais e proprioceptivas como estratégias
motoras para compensar sua defasagem auditiva.
Assim como nas crianças com deficiência auditiva, as crianças
portadoras do TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade) necessitam da intervenção adequada bem como do
auxilio da família para o desenvolvimento das suas estruturas física
e emocionais.
Segundo a ABDA - Associação Brasileira de Déficit de Atenção
(2011), o TDAH atinge de 3 a 6 % das crianças em idade escolar
e é responsável pelo maior número de repetências nas escolas. A
principal característica que distingue as crianças com TDAH
das demais é sua desatenção, impulsividade e comportamento
agitado, o que pode interferir negativamente no seu processo de
aprendizagem e nas relações sociais estabelecidas pelo individuo.
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Para Winnick (2004) mais de cinqüenta por cento das crianças
com TDAH passam a apresentar distúrbio de conduta, atividades
delinquentes ou transgressão dos direitos alheios, e vinte e cinco por
cento pode passar a experimentar drogas e abusá-las precocemente.
Corroborando com a idéia do autor acima, Silva (2003) relata que
indivíduos com TDAH são mais propensos ao uso de drogas em
relação aos que não apresentam o distúrbio. Nos Estados Unidos
estima-se que existam entre 10 a 15 milhões de pessoas com TDAH
e, aproximadamente, 40 a 50% delas façam uso de drogas.
Diante destas evidências torna-se pertinente a intervenção
e conduta diferenciada dos pais e educadores para que desde o
início do desenvolvimento da criança sejam conscientizados a
tomar medidas educacionais corretas que possibilitem o pleno
desenvolvimento da criança.
Segundo Barros e Barros (2005), a psicomotricidade é vista
como ação educativa integrada e fundamentada na comunicação,
na linguagem e nos movimentos naturais conscientes e espontâneos.
Desta forma a integração sensória motora propicia à criança, através
do movimento corporal, do jogo e da ludicidade, experiências que
implicam diretamente no seu processo de desenvolvimento.
Tendo por base estes conceitos, justifica-se o uso dos fundamentos
psicomotores pelo professor profissional de Educação Física . A
intervenção de educadores físicos no âmbito da psicomotricidade
viabiliza aos sujeitos maiores possibilidades de ação que permitem
maior exploração de todas as suas possibilidades. O profissional
deve estar preocupado em observar as respostas dos alunos e atento
às pistas ambientais para intervir de forma a permitir um leque
maior de vivências motoras (Monteiro, 2007).
A Psicomotricidade trabalha os seus fundamentos (esquema
corporal, lateralidade, tonicidade, estrutura espaço temporal,
coordenação motora grossa e fina, equilíbrio) em prol do
desenvolvimento global do indivíduo. Visto isso, o presente estudo
tem como objetivo verificar a influência da intervenção psicomotora
em uma criança com diagnóstico de deficiência auditiva e TDAH.

Metodologia
Caracterização do estudo
O trabalho constituiu-se em um estudo de caso, uma vez que,
Segundo Tull (1976, p. 323) “refere-se a uma análise intensiva
de uma situação particular” sendo desenvolvido através de uma
pesquisa qualitativa. Neste sentido, a investigação de um estudo de
caso se mostrou mais adequado, pois possibilitou o levantamento
de questões que contribuíram com informações precisas e relevantes
ao tema, tornando-o singular.

O sujeito
A amostra foi composta por uma criança do sexo masculino,
denominado MT, com idade cronológica de sete (7) anos, com
diagnóstico clínico de Deficiência Auditiva e Transtorno do Déficit
de Atenção e Hiperatividade. Esta criança reside na cidade de
Viçosa – MG, junto com seus pais, e foi encaminhada pela APAE
– Viçosa, ao Laboratório de Estimulação Psicomotora (LEP),
situado no Departamento de Educação Física da Universidade
Federal de Viçosa. Como instrumentos de avaliação foram
utilizadas e realizadas: anamnese, entrevista semi-estruturada com o
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responsável, intervenções baseadas nos fundamentos psicomotores
e análise de relatórios, realizados após cada aula ministrada.
Em Viçosa - MG, MT tem uma vida social normal, comparada
ao padrão das crianças da sua idade. Para definir o padrão citado
anteriormente, consideramos o relacionamento do aluno com
os colegas, vizinhos, conhecidos e familiares. Atualmente está
matriculado no Colégio Nossa Senhora do Carmo, instituição
particular de ensino localizado nesta cidade, onde cursa o primeiro
ano do ensino fundamental. Como atendimento de suporte
frequenta a instituição APAE, desde os dois anos de idade estabelecimento no qual recebe atendimento psicológico uma vez
por semana - e o Laboratório de Estimulação Psicomotora (LEP),
sempre em companhia de sua cuidadora primária (a mãe) e às
vezes do pai. Possui acompanhamento fonoaudiológico uma vez
por semana. MT também frequenta aulas de natação, na Academia
Centro Aquático desde um ano e oito meses de idade.
O aluno foi diagnosticado aos dois anos de idade com deficiência
auditiva. Assim fez-se necessário a utilização de um aparelho de
amplificação sonora individual desde os três anos de idade. Em
agosto de 2010 obteve o diagnóstico de TDAH do tipo desatento
e, devido a uma prescrição médica do neuropediatra, MT toma o
medicamento Cloridrato de metilfenidato (Ritalina) na dosagem
de 5 mg desde esta data. O medicamento é tomado de segunda a
sexta sempre no mesmo horário.
O histórico familiar do aluno permite entender um pouco da
genealogia da deficiência. Seu pai, filho de pais primos em primeiro
grau, tem problemas cardíacos e também tem deficiência auditiva.
Na família da materna também há um caso de deficiência auditiva
por parte de um primo. Não se pode afirmar, mas sua deficiência
pode estar relacionada à origem genética tomando como referência
o histórico familiar. Além da deficiência auditiva o aluno nasceu
com uma abertura na úvula que prejudica a sua dicção e o nervo
ótico do lado esquerdo é mal formado, mas não prejudica sua visão.
A responsável define o sujeito como uma criança inteligente,
curiosa, esperta e agitada. Diz ainda que é uma criança muito boa,
tem um bom coração por se preocupar com as pessoas ao seu redor,
quer sempre saber se estão bem. Conversa com todos, aborda as
pessoas sem conhecer, mostrando ser muito comunicativo. Adora
bebês, sempre que vê um quer brincar e a mãe acha que isso é
prejudicial pra ele. Ele tem domínio sobre crianças mais novas
que ele, pois é muito esperto. Por isso a mãe declara na entrevista
semiestruturada que acha melhor ele ter amizades com crianças da
sua idade.
Pelo relato da sua cuidadora primária o sujeito sempre foi
uma criança inteligente e esforçada, tem facilidade em assimilar
informações, mas é desatento. Em consequência de todo trabalho
realizado com o aluno pela família e APAE, o aluno não se sente
diferente por usar aparelho de amplificação sonora individual o
que facilita sua comunicação e interação com as outras crianças e
conhecidos. O uso do aparelho desde os três anos de idade faz com
que ele compreenda grande parte das informações transmitidas
facilitando as relações sociais.
Algumas características perceptíveis no aluno durante as
atividades:
•
•
•
•

Fala interruptamente sem dar oportunidades;
Dificuldade em expressar-se: muitas vezes as palavras e a fala não
acompanham a velocidade de raciocínio.
Impaciência marcante no ato de esperar ou aguardar por algo;
Tendência a não seguir regras ou normas;
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Desvia facilmente a atenção do que está fazendo e comete erros
por prestar pouca atenção a detalhes;
Dificuldade em seguir instruções, ou completar para mudar de
tarefa.
Dificuldade de atenção à fala dos outros; com tendência a
interrupção;
Presença de hiperfoco.
Faz várias coisas ao mesmo tempo;
Envolve-se em situações de risco;
Sensação de ansiedade e inquietude;
Dificuldade no domínio motor; (Giacomini, 2006).

A pesquisa foi realizada conforme as Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos
(Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde), Of. Ref.
N° 094/2007, e aprovados do Comitê de ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Viçosa.

Procedimentos
Inicialmente foi realizada uma reunião com a mãe da criança,
a qual assinou um termo de consentimento, livre e esclarecido,
concordando em inseri-lo na pesquisa e preencheu uma anamnese
com informações básicas sobre o indivíduo como, aspectos
socioeconômicos, atividade física e hábitos alimentares. Concedida
a autorização da mãe, iniciou-se o processo de intervenções. Estas
intervenções foram baseadas na estimulação dos fundamentos
Psicomotores descritos anteriormente.
As aulas foram ministradas uma vez por semana com a duração
de cinquenta minutos sendo que, a cada semana era trabalhado
mais de um fundamento psicomotor. Estes fundamentos foram
trabalhados de forma ordenada e monitorada ao longo das
intervenções, com o emprego dos equipamentos sensório-motores
disponibilizados pelo LEP, tais como: Bozu, trave de equilíbrio,
disco de equilíbrio, balance bean, etc...
Foram adaptadas todas as atividades, desde situações da
atividade da vida diária do aluno (amarrar sapatos, escovar dentes,
se vestir etc.) até ao desenvolvimento da capacidade cognitiva,
como criação de histórias e estratégias de jogo.
Dos fundamentos psicomotores trabalhados, a ênfase maior
foi destinada ao equilíbrio, tendo como atividades propostas a
caminhada na trave, na corda e nos pés de EVA com variações de

passadas frontais, laterais, de costas e cruzadas. Equilíbrios uni e
bi-podal, no Bozu e solo, equilíbrio de tronco, equilíbrio estático
e dinâmico. O conceito de imagem espelhada, montagens do
corpo humano e identificação dos lados direito/esquerdo, também
foram trabalhadas com o respectivo aluno. Encontra-se a seguir um
quadro referente aos fundamentos trabalhados a cada semana.
Estudos como o de Poeta e Rosa Neto (2005) evidenciaram que
25 sessões de estimulação psicomotora aplicadas a uma criança com
TDAH contribuíram para uma melhora significativa no seu perfil
psicomotor, justificando o número de intervenções aqui utilizadas.
No início das intervenções de 2011 foi realizada uma entrevista
semi-estruturada com a mãe, referente ao aspecto socioeconômico
e possíveis mudanças observadas pelos familiares desde o trabalho
de estimulação feito com o aluno.
Foram utilizadas ainda, informações de um caderno que foi
passado à mãe desde a entrada do aluno no LEP. Este caderno serviu
como uma referência para a evolução de nossas intervenções e nele
constam informações sobre as atividades que foram realizadas na
aula, qual o nome da professora, como foi a semana e o que o aluno
mais gostou de fazer e principalmente, mudanças comportamentais
após as intervenções. As informações mais relevantes vieram a partir
dos relatos do dia- a- dia da criança.

Resultados e discussão
Pelas análises de relatórios sobre as intervenções foi possível
retirar informações relacionadas ao comportamento de MT para
com os professores e atividades ministradas. O aluno sempre
se mostrava muito entusiasmado com as atividades, era muito
participativo e nunca se recusava realizar qualquer tarefa que lhe
era proposta. MT interagiu com facilidade com os professores e
se adaptou às mudanças que ocorreram durante o período de
intervenção.
Ao longo das aulas o aluno conversava a todo o tempo com
os professores sobre as atividades do seu dia-a-dia, expressavase mais verbalmente do que corporalmente. Contando histórias
aos professores, mostrou perspicácia e inteligência usando toda a
sua imaginação para dar vida a situações irreais ou fantasiosas, o
que para sua idade é condizente com o seu desenvolvimento. Isso
mostra também um pouco do cotidiano do aluno e o que gosta de

Quadro 1- Periodização das aulas.
Semana I: Equilíbrio
Semana II: Lateralidade
Semana III: Coordenação motora grossa
Semana IV: Esquema corporal
Semana V: Percepção tátil
Semana VI: Equilíbrio
Semana VII: Coordenação Motora grossa.
Semana VIII: Marcha
Semana IX: Esquema corporal
Semana X: Noção espacial
Semana XI: Percepção tátil
Semana XII: Esquema corporal
Semana XIII: Equilíbrio
Semana XIV: Equilíbrio
Semana XV: Esquema corporal
Semana XVI: Noção espacial
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Semana XVII: Noção espacial
Semana XVIII: Noção espacial
Semana XIV: Coordenação motora fina.
Semana XX: Noção espacial
Semana XXI: Coordenação motora grossa
Semana XXII: Equilíbrio
Semana XXIII: Marcha
Semana XXIV: Lateralidade
Semana XXV: Noção espacial
Semana XXVI: Percepção tátil
Semana XXVII: Coordenação Motora fina
SemanaXXVIII: Esquema corporal
Semana XXIX: Coordenação motora grossa
Semana XXX: Coordenação motora grossa
Semana XXXI: Equilíbrio
Semana XXXII: Lateralidade
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brincar, pois nas suas histórias sempre estão envolvidas situações
com figuras das quais o aluno tem admiração como super-heróis e
principalmente dinossauros.
Sua criatividade é um fator interessante, quando se utiliza dos
recursos materiais do laboratório para representar estas situações.
Um exemplo concreto disto foi certa vez que imitou uma
formiguinha que havia na sua mesa de café da manhã, fazendo uma
analogia a partir das vivencias motoras e culturais que possui.
O ambiente do laboratório chamava muito a atenção do
aluno. Muitos estímulos visuais retiravam o foco de atenção e
durante algumas atividades o dispersava. Este fato foi facilmente
solucionado ao longo das aulas, uma vez que procuramos focar
a atenção do aluno nas atividades que estavam sendo propostas,
retirando alguns sinais visuais que pudessem lhe distrair, tornando
o ambiente mais propício a ele.
Nos vários atendimentos que se sucederam o aluno mostrou
muita perspicácia na criação de estratégias durante as atividades. Por
várias vezes o comportamento de burlar as regras foi observado, o
aluno se motivava sempre a vencer e mostrar que conseguiria realizar
qualquer tarefa. Sua motivação estava no desafio que ele próprio
impunha e não se importava em prestar atenção nos comandos. Ao
mesmo tempo se mostrava muito educado e obediente, respeitando
aos comandos quando era preciso que lhe chamasse a atenção.

Em relação aos fundamentos psicomotores trabalhados
O aluno na maioria das atividades mostrava maior dominância
no membro superior direito apresentando pouca força no membro
superior esquerdo. No início das intervenções não sabia distinguir
corretamente os lados direito e esquerdo do corpo, mas no
decorrer das aulas percebermos uma evolução neste aspecto com o
reconhecimento do aluno dos lados direito/esquerdo. Concluímos
que ele reconhece perfeitamente o conceito de lateralidade se
confundindo às vezes por falta de atenção ao questionamento do
professor. Não foi observada a dominância do aluno em relação a
membros inferiores, não houve relato nos documentos analisados.
Em relação à imagem espelhada houve uma evolução,
inicialmente o aluno não conseguia fazer associação correta entre
membros direito e esquerdo em relação a uma pessoa à sua frente
para mais tarde conseguir fazer essa associação corretamente.
Em relação ao fundamento coordenação motora grossa, não
há presença de movimentos harmônicos prejudicando a eficiência
e economia de movimento. Não há coordenação de membros
inferiores e superiores, além da ação do tronco prejudicando as
ações motoras por interferir no equilíbrio. Observamos uma sutil
evolução do aluno neste aspecto, percebendo uma sustentação
maior dos movimentos em termos de tempo de duração da ação.
Isso pode ser em decorrência do seu desenvolvimento físico.
No fundamento coordenação motora fina, foi observado que
o aluno na maioria das vezes possui movimentos coordenados
simultâneos (as duas mãos executam o mesmo movimento). Possui
poucos movimentos coordenados alternados e poucos movimentos
coordenados dissociados (ambas as mãos executam movimentos
distintos). Além disso, apresenta dificuldade em coordenar o
controle ocular – visão acompanhando os gestos da mão.
Observamos um considerável déficit no equilíbrio do aluno.
Em grande parte das atividades, a instabilidade observada no seu
equilíbrio, se deve a sua euforia e falta de concentração na tarefa.
O aluno apresentava grandes dificuldades em distribuir o peso do
corpo nos apoios uni e bi- podal. Na maioria das atividades que
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exigiam apoio uni-podal precisou de auxilio constante do professor.
Apresentava também muitos desequilíbrios nas passadas laterais,
passadas longas e curtas.
Para estabelecer seu equilíbrio estático procuramos estratégias
como a flexão do joelho, abaixando o centro de gravidade o que
facilitava a tarefa.
Nas intervenções mais recentes, foi possível perceber uma
melhora significativa no seu equilíbrio principalmente no equilíbrio
uni-podal onde, o aluno conseguiu manter-se equilibrado por mais
tempo, evento que não ocorria anteriormente.
Quanto ao equilíbrio dinâmico o aluno não possuía movimentos
coordenados com sucessivas alterações da base de sustentação. Na
trave de equilíbrio adotava a estratégia de aumentar o ritmo das
passadas para não ter que reajustar seu equilíbrio. Foi observada
também, grande instabilidade de equilíbrio de tronco.
No fundamento esquema corporal o aluno nomeava
corretamente as principais partes do corpo apresentando apenas
dificuldade em identificar a parte do cotovelo, ombro e tronco
precisando de auxílio. Além disso, não apresentava dificuldades em
desenhar uma figura humana.
Quanto à percepção tátil, vimos que o aluno apresentava um
pouco de dificuldade em reconhecer texturas, pois errava ao realizar
comparações das mesmas. Apenas a textura lisa foi a que o aluno
melhor identificava. Reconhecia a forma dos objetos. Percebia qual
parte do corpo estava sendo tocada.
O aluno apresentou padrão de marcha normal para sua idade.
Flexiona o joelho quando da aproximação de um obstáculo
direcionando corretamente sua caminhada. Adequa a velocidade
desta na realização da tarefa. Boa coordenação de membros
inferiores e superiores na deambulação.
MT apresentou ainda, boa orientação espaço/ tempo com noção
de perto e longe, também ajusta o corpo a determinado espaço.
Tem fixado os conceitos de frente e atrás, cima e embaixo, apenas se
confunde quando não esta prestando atenção aos comandos.
Foi possível perceber certa dificuldade de ritmo, por exemplo,
em atividades nas quais foram utilizadas músicas, o aluno
acompanhava mais pelos gestos dos professores do que pelo ritmo da
música propriamente dita. Apresentou dificuldade na memorização
da tarefa quando foram realizados sem música os gestos da mesma.
Tem dificuldade em compreender duração dos intervalos de tempo,
de ordem e de sucessão.
O aluno reconhece perfeitamente cores, formas geométricas,
texturas e todas as letras do alfabeto, tem apenas um pouco de
dificuldade em reconhecer as letras menos utilizadas do nosso
alfabeto como o W, K e o Y, não conseguindo formar palavras com
estas letras.
Nos atendimentos foi observada grande agitação do aluno em
decorrência da sua hiperatividade. Suas respostas às atividades
foram prejudicadas pela falta de atenção nos comandos dos
professores. Percebemos uma evolução no desenvolvimento do
equilíbrio no aluno, bem como ganho em coordenação motora
grossa e noção espaço temporal. Foi possível perceber ainda que
o aluno é motivado pelos desafios e sempre que ‘vence’ um jogo se
sente muito satisfeito se vangloriando pelo ato.
A grande defasagem de equilíbrio e coordenação motora
observada nas atividades pode ser devido ao grau de maturação que
o aluno ainda não atingiu para que pudesse realizar as atividades
com mais qualidade no movimento.
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Podemos concluir também, que muito do seu desequilíbrio é
em decorrência da sua euforia e falta de concentração nas atividades.
Confirmando os resultados obtidos nas pesquisas de (Brunt
& Broadhead, 2000), percebemos as defasagens motoras
principalmente de equilíbrio, no inicio das intervenções, com
grande necessidade em se trabalhar este fundamento psicomotor.
Percebemos também que as informações emitidas pelos órgãos
dos sentidos permitem uma adequação da dinâmica corporal
do deficiente auditivo e se bem explorados pode haver ganhos,
permitindo a criança o ajuste do seu equilíbrio aos padrões da
normalidade.
Por outro lado, ao contrário dos estudos de Golfeto apud Araujo
(2003), que confirmam uma má estruturação do esquema corporal
em crianças com TDAH, vemos que o aluno não apresentou
problemas neste aspecto.
Outros aspectos apontados pelo mesmo estudo, com crianças
que possuem TDAH, indicam uma dificuldade em discriminar
a direita da esquerda, em orientar-se no espaço, em fazer
discriminações auditivas e em elaborar sínteses auditivas, além de
apresentar alterações de memória visual e auditiva. Nestes aspectos
confirmamos os resultados dos estudos no inicio das intervenções,
mas percebemos grande evolução do aluno no decorrer das mesmas.
De acordo com Winnick (2004 p.156) a abordagem de ensino
para crianças com déficit de atenção e hiperatividade que ajude
a criança a manter um foco de atenção deve ser: estruturada e
consistente, fazer uso de regras e que estas sejam cumpridas, fazer
a transgressão das atividades de forma lenta e contínua, escolher
atividades que priorizem o uso de movimentos lentos e controlados,
usar sempre a mediação verbal procurando expressar claramente
todas as expectativas das atividades, estabelecer objetivos para que o
aluno passe a se organizar, estimular os vários sentidos, incentivar o
planejamento motor, fazer uso de jogos cooperativos.
Seguindo todos estes parâmetros vimos que, a psicomotricidade
foi de suma importância na reeducação do tônus, da direcionalidade,
da lateralidade e do ritmo. Além disso, pode prevenir futuros
problemas na aprendizagem do aluno com TDAH.
Confirmando os estudos de Fontenelli apud Rosa Neto (2001,
pag. 6) a psicomotricidade se torna efetiva para a melhora no
controle motor considerando as alterações na coordenação motora
em crianças hiperativas. Esta melhora no controle motor do tônus
muscular vem acompanhada de melhora no controle da atenção.
Assim como os estudos de Sarmento et all. (2008) mostraram
os resultados positivos de uma intervenção psicomotora em um
aluno com diagnóstico de TDAH, o estudo em questão também
apresentou melhoras em todos os fundamentos psicomotores.
A forma de coletas de dados feita a partir de relatos pode
ser subjetiva, porém esta forma de análise é muito válida a partir do
ponto de vista da grande riqueza nos detalhes da observação. Ela
enriquece a coleta complementando a observação direta realizada
em sessão.
Sendo assim, os resultados deste estudo podem trazer
contribuições significativas para a intervenção diminuindo os
sintomas do TDAH e auxiliando no dia a dia da pessoa com
deficiência auditiva.
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Conclusão
Ao final das intervenções, analisando os fundamentos
psicomotores trabalhados podemos concluir que houve manutenção
com melhora nos fundamentos nos quais não havia tantas
defasagens, são eles: noção espaço-temporal, marcha, percepção
tátil e esquema corporal.
Em relação aos fundamentos onde o sujeito apresentava um
maior comprometimento, sendo eles, equilíbrio, coordenação
motora grossa e lateralidade, houve grande evolução. Estas
mudanças influenciaram diretamente no desenvolvimento físico,
social e cognitivo do aluno.
O desenvolvimento psicomotor do sujeito se deu de forma
satisfatória atendendo as propostas das atividades com grande
aproveitamento do repertório motor e todas as suas potencialidades.
Sua agitação já não é tão acentuada a ponto de interferir
negativamente no empenho nas atividades.
Podemos concluir dessa forma que, as trinta e duas sessões de
intervenção psicomotora foram suficientes para um avanço positivo
no perfil psicomotor do sujeito.
Estas aquisições adquiridas no seu comportamento durante as
sessões serão de grande importância para sua qualidade de vida no
futuro, em todos os aspectos envolvendo, o sujeito como um todo.
Podemos considerar que os objetivos da intervenção
psicomotora se mostraram eficientes no desenvolvimento motor,
nas relações sociais e no aproveitamento cognitivo da atenção e
concentração cumprindo com os objetivos do nosso estudo.
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Apresentação

II. Apreciação pelo conselho editorial

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

O manuscrito—nas categorias 1 a 8—é aceito para análise pressupondose 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.

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 ideias ou perspectivas sobre o
assunto. Limitado a 12 páginas espaço duplo conforme especificações
do item III.

7.

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

8.

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

9.

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

10. Poderá também ser publicada, a critério do editor: 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.
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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
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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 infraestrutura operacional.
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de cópias necessárias.
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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
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estimar a equivalência considere que uma página impressa da publicação
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1. Folha de rosto despersonalizada contendo apenas:
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palavras.
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1.3. Título sem abreviações, em inglês, compatível com o título em
português.

nova linha, com recuo de 5 espaços da margem, na mesma posição de
um novo parágrafo.

2. Folha de rosto personalizada contendo:

O tamanho da fonte deve ser 12, como no restante do texto.

2.1. Mesma informação dos itens 1.1; 1.2 e 1.3. acima.
2.2. Nome de cada autor, seguido por uma afiliação
institucional apenas e por extenso por ocasião da submissão do trabalho.
2.3. Indicação do autor a quem o leitor do artigo deve enviar
correspondência, seguido de endereço completo, de acordo com as
normas do correio. Se disponível, o endereço eletrônico deve também
ser indicado.
2.4. Indicação de endereço para correspondência com o editor sobre
a tramitação do manuscrito, incluindo fax, telefone e, se disponível,
endereço eletrônico.
2.5. Se necessário, indicação de atualização de afiliação institucional.
2.6. Se apropriado, parágrafo reconhecendo apoio financeiro, colaboração
de colegas e técnicos, origem do trabalho (por exemplo, anteriormente
apresentado em evento, derivado de tese ou dissertação, oriundo de
coleta de dados efetuada em instituição distinta daquela informada no
item 2.4), e outros fatos de divu1gação eticamente necessária.
2.7. Indique na carta de encaminhamento, quando for o caso de estudos
envolvendo seres humanos ou animais, que o estudo obedeceu aos
requisitos da Resolução CNS 196/96 referente à Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (Conep) e que foi devidamente aprovado pelo comitê
de ética da instituição de origem do autor responsável pelo estudo.
3. Folha contendo o Resumo, em português.
O resumo deve ter no máximo 150 palavras para manuscritos na categoria
1, e 100 palavras para manuscritos nas categorias 2, 3, 4 e 5. As demais
categorias não admitem resumo. Ao resumo devem-se seguir 3 a 5
palavras-chave para fins de indexação do trabalho.
No caso de relato de pesquisa, o resumo deve incluir: descrição sumária
do problema investigado, características pertinentes da amostra,
método utilizado para a coleta de dados, resultados e conclusões, suas
implicações ou aplicações.
O resumo de uma revisão crítica ou de um estudo teórico deve incluir:
assunto tratado em uma frase, objetivo, tese ou construto sob análise,
fontes usadas (p. ex. observação feita pelo autor, literatura publicada) e
conclusões.
4. Folha contendo o abstract (resumo em inglês), compatível com o texto
do resumo em português.
O abstract deve obedecer às mesmas especificações para a versão em
português, seguido de keywords (palavras-chave em inglês), compatíveis
com as palavras-chave em português.
5. Texto propriamente dito.
Em todas as categorias de trabalho original, o texto deve ter uma
organização de reconhecimento fácil, sinalizada por um sistema de
títulos e subtítulos que reflitam esta organização. No caso de relatos
de pesquisa o texto deverá, obrigatoriamente, apresentar: introdução,
método, resultados e discussão. As notas não bibliográficas deverão
ser reduzidas a um mínimo e colocadas ao pé das páginas, ordenadas
por algarismos arábicos que deverão aparecer imediatamente após
o segmento de texto ao qual se refere a nota. Os locais sugeridos
para inserção de figuras e tabelas deverão ser indicados no texto. As
citações de autores deverão ser feitas de acordo com as normas da APA,
exemplificadas no item IV. No caso de transcrição na íntegra de um
texto, a transcrição deve ser delimitada por aspas e a citação do autor
seguida do número da página citada. Uma citação literal com 40 ou
mais palavras deve ser apresentada em bloco próprio, começando em
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Observações: Nunca utilize caixa alta em palavras inteiras (exemplo:
ATIVIDADE MOTORA) em nenhuma etapa do manuscrito, nem
mesmo nas citações de autores. Utilize, quando apropriado, apenas a
inicial em caixa alta (exemplo: Atividade Motora).
No caso de siglas que são compostas por partes das iniciais do nome de
um órgão ou entidade, a exemplo de Sobama, estas devem ser escritas
apenas com a primeira letra em caixa alta. O mesmo vale para siglas
com quatro ou mais letras (por exemplo, Vasp, Cobal, Masp, Varig)
a menos que cada uma de suas letras é pronunciada separadamente
(por exemplo, IPTU, BNDES). Algumas siglas têm letras maiúsculas
e minúsculas para diferenciá-las de outras iguais (por exemplo, CNPq,
UnB). Siglas com até três letras, devem ser escritas em letras maiúsculas
(USP, ONU, OMS). Quando utilizar a sigla: na primeira citação escreva
o nome completo e a seguir (nunca antes!), a sigla entre parênteses.
Abreviações devem ser evitadas, por exemplo síndrome de Down (SD),
deficiência física (DF). Prefira manter os termos escritos por extenso no
decorrer de todo o trabalho.
6. Referências, ordenadas de acordo com as regras gerais que se seguem.
Trabalhos de autoria única e do mesmo autor são ordenados por ano
de publicação, o mais antigo primeiro. Trabalhos de autoria única
precedem trabalhos de autoria múltipla, quando o sobrenome é o
mesmo. Trabalhos em que o primeiro autor é o mesmo, mas co-autores
diferem serão ordenados por sobrenome dos coautores. Trabalhos
com a mesma autoria múltipla serão ordenados por data, o mais
antigo primeiro. Trabalhos com a mesma autoria e a mesma data serão
ordenados alfabeticamente pelo título, desconsiderando a primeira
palavra se for artigo ou pronome, exceto quando o próprio título
contiver indicativo de ordem; o ano é imediatamente seguido de letras
minúsculas. Quando repetido, o nome do autor não deve ser substituído
por travessões ou outros sinais. O formato da lista de referências deve
ser apropriado à tarefa de revisão e de editoração apresentando além
de espaço duplo e tamanho de fonte 12, parágrafo normal com recuo
apenas na primeira linha, sem deslocamento das margens seguintes (cf.
exemplificado no item V). Os grifos deverão ser indicados unicamente
por um traço sob a palavra (isto é, palavra sublinhada). A formatação
dos parágrafos com recuo e dos grifos em itálico é reservada para a fase
final de editoração do artigo.
7. Anexos, apenas quando contiverem informação original importante, ou
destacamento indispensável para a compreensão de alguma seção do
trabalho. Recomenda-se evitar anexos.
8. Folha contendo título de todas as figuras, numeradas conforme indicado
no texto.
9. Figuras, incluindo legenda, uma por página em papel e por arquivo
de computador, quando preparadas eletronicamente. Para assegurar
qualidade de reprodução as figuras contendo desenhos deverão ser
encaminhadas em qualidade para fotografia; as figuras contendo
gráficos não poderão estar impressas em impressora matricial. Como
a versão publicada não poderá exceder a largura de 8,3 cm para figuras
simples, e de 17,5 cm para figuras complexas, o autor deverá cuidar
para que as legendas mantenham qualidade de leitura, caso redução
seja necessária. O encaminhamento de arquivos eletrônicos das figuras
em formato JPG ou inseridos em documento MSWord ou Excel é
recomendado aos autores.
10. Tabelas, incluindo título e notas, uma por página em papel e por
arquivo de computador. Na publicação impressa a tabela não poderá
exceder 17,5 cm de largura x 23,7 cm de comprimento. Ao prepará-las,
o autor deverá limitar sua largura a 60 caracteres, para tabelas simples
de modo a ocupar uma coluna impressa, incluindo 3 caracteres de
espaço entre colunas da tabela, e limitar a 125 caracteres para tabelas
complexas de modo a ocupar duas colunas impressas. O comprimento
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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

mencione o autor e a seguir, entre parênteses, ´s.d.´. “Gorla e Araújo
(s.d.)...” Se não houver nome de autor, mencione o título. “... muitos
links interessantes (Endereços interessantes, s.d.).”

V. Exemplos de tipos comuns de referência

Citação de artigo de autoria múltipla

1. Relatório técnico.

1. Dois autores

Birney, A.J., & Hall, M.M. (1981). Early identification of children with
written language disabilities (relatório n. 81-1502). Washington, DC:
National Education Association.

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 subsequente, primeira no parágrafo];
“Mattos et al. Verificaram...” [omita o ano em citações subsequentes
dentro de um mesmo parágrafo]. Exceção: Se a forma abreviada gerar
aparente identidade de dois trabalhos em que os coautores diferem, os
coautores são explicitados até que a ambiguidade 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
ambiguidade, caso em que a mesma solução indicada no item anterior
deve ser utilizada: “Rodrigues et al. (1988)”.
Na seção de referências todos os nomes são relacionados.
Citações de trabalho discutido em uma fonte secundária O trabalho
usa como fonte um trabalho discutido em outro, sem que o trabalho
original tenha sido lido (por exemplo, um estudo de Lima, citado
por Silva, 1982). No texto, use a seguinte citação: “Lima (conforme
citado por Silva, 1982) acrescenta que estes estudantes...” · Na seção de
referências informe apenas a fonte secundária, no caso Silva, usando o
formato apropriado.

2. Trabalho apresentado em congresso, mas não
publicado.
Haidt, J., Dias, M.G., & Koller, S. (1991, fevereiro). Disgust. disrespect
and culture: Moral judgement of victimless violations in the USA and
Brazil. Trabalho apresentado em Reunião Anual (Annual Meeting) da
Society for Cross-Cultural Research, Isla Verde, Puerto Rico.
3. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em
publicação seriada regular.
Tratar como publicação em periódico, acrescentando logo após o título a
indicação de que se trata de resumo.
Silva, A.A., & Engelmann, A. (1988). Teste de eficácia de um curso para
melhorar a capacidade de julgamentos corretos de expressões faciais de
emoções [Resumo]. Ciência e Cultura, 40(7, Suplemento), 927.
4. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em
publicação especial.
Tratar como publicação em livro, informando sobre o evento de
acordo com as informações disponíveis em capa. Mauerberg-deCastro,
E., & Moraes, R. (1962). Psicofísica do esforço: impacto no esporte
[Resumo]. In: Sociedade Brasileira de Psicologia (Org.), Resumos de
comunicações científicas. XXII Reunião Anual de Psicologia (p.666).
Ribeirão Preto: SBP.
5. Teses ou dissertações não publicadas.
Ribeiro, S.M.L. (2002). Caracterização do estado nutricional de indivíduos
portadores de deficiência motora praticantes de atividade física. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
6. Livros.
Mauerberg-deCastro, E. (2005). Atividade física adaptada. Ribeirão Preto,
SP: Tecmedd. Block, M. E. (2000). A teacher´s guide to including
students with disabiities in general physcial education. 2nd. ed.
Baltimore, Maryland: Paul.H. Brookes Publishing Co.
7. Capítulo de livro.

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,
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Munster, M.A., & Almeida, J.J.G. (2004). Atividade física e deficiência
visual. In: M.G. Gorgatti & R.F. Costa (Orgs.), Atividade física
adaptada (p.28-76). São Paulo: Manole. Rimmer, J. (1997). Alzheimer´s
disease. In: American College of Sports Medicine, ACM´s exercise
management for persons with chronic diseses and disabilities (pp.227229). Champaign, IL: Human Kinetics.
8. Livro traduzido, em língua portuguesa.
Winnick, J. P. (2004). Educação física e esportesadaptados. Tradução [da
3.ed.original] de Fernando Augusto Lopes. Barueri, SP: Manole.
Se a tradução em língua portuguesa de um trabalho em outra língua
é usada como fonte, citar a tradução em português e indicar, quando
constar na ficha catalográfica, ano de publicação do trabalho original.
No texto, citar o ano da publicação original e o ano da tradução:
(Mathews & Fox, 1976/1979).
9. Artigo em periódico científico.

47

Moore, J. M., Thompson, G., & Thompson, M. (1975). Auditory
localization of infants as a function of reinforcement conditions.
Journal of Speech and Hearing Disorders. 40, 29-34.
Informar número, entre parênteses e em seguida o volume, apenas
quando a paginação reinicia a cada número (e não a cada volume, como
a regra geral).
Mello, M.T., Esteves, A.M., Comparoni, A., Benedito-Silva, A.A., &
Tufik, S. (2002). Avaliação do padrão e das queixas relativas ao sono,
cronotipo e adaptação ao fuso horário dos atletas brasileiros participantes
da Paraolimpíada em Sidney – 2000. 8(3), 122-128.
10. Obras antigas com reedição em data muito posterior Cabral, P.A .
(1946). Tratado sobre o Brasil. Rio de Janeiro: Colombo (Originalmente
publicado em 1500).
11. Obra no prelo.
Não forneça ano, volume ou número de páginas até que o artigo esteja
publicado. Respeitada a ordem de nomes, é a última referência do autor.
Gorla, J.I., Gonçalves, H.R., Araújo, P.F., & Calegari, D.C. (no prelo).
Utilização de ergômetro de braço na determinação da potência
anaeróbia em atletas de basquetebol em cadeira de rodas. Revista da
Sobama.
12. Autoria institucional.
American Psychiatric Association (1988). DSM-III-R.-Diagnostic and
statistical manual of mental disorder (3 ed. revisada). Washington, DC:
Autor.
13. Obras publicadas na internet
Sobrenome do autor, primeira inicial. (data da publicação ou “sem
data” se não disponível). Título do artigo ou seção utilizada [Número
de parágrafos]. Título do trabalho completo. [Forma, tal como HTTP,
CD-ROM, E-MAIL]. Disponível em: URL completo [data de acesso].
Anjos, M. (2002). Dicionário de bioética. Revista Bioética, v.10, n.1.
Atualidades. [http]. Disponível em: http://www.cfm.org.br/revista/
bio10v1.htm [19 de julho de 2004]
Gorla, J. I, & Araújo, P. F. (s.d.). Avaliação em educação física adaptada.
[HTTP]. Disponível em: http://www.sobama.org.br, Revista Virtual.
[19 de julho de 2004].
Hara, N, & Kling, R. (2001). Students´Distress with a Webbased 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.

originalidade do trabalho submetido. Recomenda-se evitar a reprodução
de figuras, tabelas e desenhos extraídos de outras publicações.
O manuscrito que contiver reprodução de uma ou mais figuras, tabelas
e desenhos extraídos de outras publicações só será encaminhado para
análise se vier acompanhado de permissão escrita do detentor do direito
autoral do trabalho original para a reprodução especificada na revista
da Sobama.
A permissão deve ser endereçada ao autor do trabalho submetido. Em
nenhuma circunstância a revista da Sobama e os autores dos trabalhos
publicados nesta revista repassarão direitos assim obtidos.
Mitos sobre direitos autorais na internet
A seguir são apresentadas algumas considerações feitas com base no
trabalho de Templeton, B. (no date), cuja referência é:
Templeton, B. (no date). 10 Big Myths about copyright explained. [URL].
Available: http://www.templetons.com/brad/copymyths.html [2000,
May 11]
- “Se não tem um aviso sobre direitos autorais (ou copyright, em inglês)
não está protegido.”
Era verdade no passado, mas hoje a maioria das nações segue a
convenção de Berne copyright. Nos EUA quase tudo criado em caráter
privado após 1 de Abril de 1989 está protegido por lei tenha ou não
aviso sobre direitos autorais. Isto inclui figuras. “Scanear” figura da
internet é ilegal a menos que esteja explicitamente anunciado “domínio
público” ou “sem reservas autorais” ou “pode copiar à vontade.”
- “Se eu não usar com fins lucrativos ou usar com finalidades acadêmicas
ou educacionais, não é crime” Errado. Fatos e idéias não podem se
limitados nos direitos autorais, mas sua expressão escrita e estrutura
podem. Você sempre pode escrever sobre fatos com suas próprias
palavras.
- “Se eu criar minha própria história baseada em outro trabalho, meu novo
trabalho me pertence.”
Errado. Leis de direitos autorais são bem explicitas quanto aos “trabalhos
derivativos” —Você precisa de permissão autoral.
- “Se eu não causar danos a ninguém, tudo bem—na verdade é até
propaganda de graça.”
Errado. É decisão do autor se ele quer ou não propaganda
de graça.
VII. Endereço para encaminhamento

A remessa de manuscritos para publicação, bem como toda a
correspondência que se fizer necessária, deve ser endereçada para
o e-mail:
Editor-chefe da Revista da Sobama
Eduardo José Manzini
manzini@marilia.unesp.br

Reprodução parcial de outras publicações
Manuscritos submetidos que contiverem partes de texto extraídas de outras
publicações deverão obedecer aos limites especificados para garantir
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