Editorial

O número 2 encerra o volume 14, de 2013, da Revista da
Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada – Sobama.
Nesse momento, agradecemos a todos os colaboradores que
nos enviaram artigos. Aproveitamos para agradecer a equipe de
editoração da Revista da Faculdade de Filosofia e Ciências, cujo
auxílio propiciou a publicação dos dois números da Revista o que
garantiu a sua periodicidade.
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 dos estados do Pará, São Paulo, Minas
Gerais e Brasília, Distrito Federal.
Os manuscritos apresentam os trabalhos de pesquisa de
conceituadas universidades brasileiras:
• Universidade Católica de Brasília, Brasil
• Faculdade Estácio de Belo Horizonte
• Universidade Federal de Minas Gerais
• Unesp de Bauru e de Marília
• Unesp de Presidente Prudente
• Universidade Federal de São Carlos
• Universidade Federal de Alagoas

•
•
•

•

Adaptações curriculares e metodológicas e inclusão de alunos
com deficiência em aulas de educação física
• Esporte adaptado no município de Maceió/AL
• Aplicação do perfil psicoeducacional em crianças com autismo
Caros leitores a autores, nossa equipe editorial aguarda o envio
de seu artigo para a Revista da Sobama para 2014.
Boa leitura a todos!
Eduardo José Manzini

Os temas deste número dizem respeito a:
Inclusão por meio do lazer
Aquisição de habilidades motoras em indivíduos com e sem
Síndrome de Down
Formação do professor de Educação Física para inclusão
educacional do aluno com deficiência visual
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O Processo de Inclusão por Meio do Lazer
The Inclusion Process by the Means of Leisure
Ana Paula Meneghetti
Gislene Moreira Nogueira Faria
Maria Márcia Viana Prazeres
Tânia Mara Vieira Sampaio
Universidade Católica de Brasília, Brasil

RESUMO: O presente ensaio busca trazer à tona o debate sobre o direito das pessoas com deficiências de viverem diversas possibilidades
de lazer. Para tanto, é fundamental que a dimensão de inclusão esteja presente ao analisar a realidade da sociedade em suas variadas esferas.
O lazer enquanto direito inalienável de todas as pessoas precisa ser tratado na contramão da lógica do mercado que o apresenta ora como
uma mercadoria, ora como um mérito para quem já alcançou seu status e lugar no mundo do trabalho. As diversas possibilidades de lazer,
como as atividades físico-esportivas, manuais, artísticas, intelectuais, sociais, turísticas e virtuais devem estar ao alcance das pessoas com
deficiência, pois estas contribuem para seu processo de desenvolvimento pessoal e social e pode garantir processos de autonomia para
quem dele participa.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer e Deficiência. Inclusão pelo Lazer. Lazer e Direitos
ABSCTRACT: The present critique brings to the debate the right of people with disabilities to experience several possibilities of leisure.
Thus, it is fundamental the dimension of inclusion to be present while analyzing the reality of society among its various spheres. The
leisure as an inalienable right for all the people needs to be treated in the opposite logic of the market, which presents leisure a merchandise
or a merit for those who reached a status and place in the world of labor. The several possibilities of leisure, such as sports, manual, artistic,
intellectual, social, touristic and virtual activities should be in the reach of people with disabilities, because these activities contribute to
personal and social process of development, and may guarantee autonomy to participants.
PALAVRAS-CHAVE: Leisure and Disability. Inclusion by Leisure. Leisure and Rights.

O processo de inclusão das pessoas com deficiências é um
grande desafio para todas as áreas de conhecimento, em especial,
nos atemos às demandas que esse público traz para os estudos no
campo do lazer. Considerando a amplitude do lazer e a perspectiva
de que ele é resultado da construção cultural e histórica das pessoas
em seus distintos contextos, o lazer não pode ser visto como
pertencente e possível à apenas uma classe social ou a determinado
grupos de pessoas, pois qualquer situação de privação desta
experiência seria um contrassenso (Carmo, 1991).
A questão é muito maior do que a simples discussão da
participação da pessoa com deficiência nessas atividades, “é
fundamentalmente do direito que ela tem ao lazer e o significado
do mesmo na vida de cada um” (Franceshi Neto, 1993, p.83). No
entanto, ao contrário disso, as pessoas com deficiências têm sido
historicamente objetos de ações e piedades sociais, através da prática
social assistencialista e paternalista e não vistas como cidadãs de
direito (Pinheiro, 2003), dentro os quais se encontra o lazer.
Nesse sentido, o presente ensaio tem como objetivo trazer à tona
o debate sobre o direito das pessoas com deficiências de viverem
diversas possibilidades de lazer, tomando a dimensão de inclusão
como eixo fundamental para analisar a realidade da sociedade em
suas variadas esferas. A metodologia qualitativa desenvolveu-se por
meio de um diálogo com a literatura produzida nas últimas duas
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décadas, a qual aponta para a possibilidade do lazer como tempo e
espaço de inclusão das pessoas com deficiências.
Na atualidade, impõe-se aos profissionais de distintas áreas que
atuam com lazer o enfrentamento e a mudança de perspectivas
que reforçam o preconceito, a discriminação e a exclusão de
quaisquer pessoas. No Decreto n.5296 de 2004, o governo
Brasileiro promulgou a Convenção que entende deficiência como
“um processo em evolução e resulta da interação entre pessoas com
deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que
impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”.
O lazer nesse contexto precisa ser afirmado como um meio
de desenvolvimento ou como uma necessidade e um direito do
indivíduo, direito este que seria o reconhecimento inalienável de
viver com dignidade, cidadania e garantia de espaços e atividades
adequadas à sua realidade. Além disso, as pessoas com deficiências
têm necessidade de experimentar atividades descontraídas, alegres e
revitalizantes, como é o caso do lazer e recreação. De modo algum
se deseja indicar uma ótica compensatória de lazer.
Se compreendemos lazer como necessidade cotidiana, espaço
privilegiado de expressão do ser humano, ligado à existência social
e histórica, compreendemos também que ele é influenciado e pode
influenciar nossas relações sócio-culturais e possibilitar contatos
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sociais, convívio fraterno, criatividade e ludicidade, melhorando, dessa
forma, nossa vida (Bonalume, 2001, p. 146).

Dentre as funções importantes que a participação em atividades
de lazer proporciona estão o desenvolvimento pessoal e social.
Não se pretende aqui ignorar a diferença e possíveis limitações,
mas é importante lembrar que a despeito da realidade advinda da
deficiência, seu quadro patológico não pode obscurecer os fatores
psicológicos e sociais que o lazer pode propiciar (Ferreira, 1993),
contribuindo no desenvolvimento e possível superação na vida das
pessoas com deficiências, assim como na experiência de qualquer
ser humano que terá também suas potencialidades e limitações.
Outros benefícios decorrentes das atividades de lazer são a
autoconfiança e a autoestima. A autoconfiança pode ocorrer, por
exemplo, na realização de atividades artísticas, compreendendo
aqui as atividades de lazer de conteúdo artístico-manual, nas quais
“a criança pode vivenciar, naturalmente, situações que a encorajem
a ampliar seus limites físicos. Algumas dessas atividades estimularão
o uso e controle de movimentos amplos, levando a criança a
ampliar seus limites, enquanto outras estimularão a utilização de
movimentos mínimos e precisos (Atack, 2001, p.18). O importante
é que não se interponha a perspectiva de interrupção dos estímulos
aos potenciais da criança ou pessoa com deficiência, pois o tempo
(que para uns pode ser muito longo, para outros mais curtos) é uma
realidade a ser vivida por cada pessoa. Não nos cabe a pretensão de
antecipar o que será ou não possível e o quando alguns sinais de
ampliação dos movimentos e horizontes ocorrerá. Cabe-nos fazer o
melhor por meio das atividades de lazer e deixar com o tempo e sua
sabedoria as surpresas das conquistas.
A autoestima é decorrente das possibilidades alcançadas
na realização dessas atividades, as quais podem ser praticadas
independentemente de ideias e técnicas sofisticadas, e também
do nível cognitivo do participante. Por vivenciarem o insucesso
em muitas atividades e esferas sociais, experimentar situações
artístico-manuais pode provocar nas pessoas com deficiências
grande satisfação (Atack, 2001). “As crianças que obtêm sucesso
frequentemente, desenvolvem uma atitude positiva, uma nova
confiança e uma maior independência” (Bowers & Klesius, 1991,
p.31). Ou na perspectiva de Ferreira (1993, p.20) “a partir deste
momento, a pessoa com deficiência consegue investir seus melhores
esforços na conquista das metas ou atividades propostas”. Além
disso, a exploração proveniente da descoberta de novos objetos pela
observação visual, tátil ou pela sua confecção, é importante para
todos os estágios do desenvolvimento, sem falar no “prazer que
uma criança sente simplesmente manipulando o material de arte;
recortando e colando, fazendo borrões e rabiscos” (Atack, 2001,
p.24).
Contudo, para que uma pesquisa ou uma atividade referente
ao lazer seja abrangente, não se pode considerar apenas um de seus
conteúdos culturais, mas sim todos: físico-esportivos, manuais,
artísticos, intelectuais, sociais, turísticos e virtuais (Silva & Sampaio,
2011). “Vale ressaltar que esses conteúdos não são estanques. É um
princípio das atividades de lazer a integração dos mesmos, indo
ao encontro dos diferentes interesses dos participantes” (Bonalume,
2001, p.147).
Em relação às atividades de conteúdo turístico, como no
caso de um passeio, é preciso levar em consideração algumas
questões como: o local do passeio, quanto tempo será gasto no
carro durante o trajeto de ida e de volta, durante quanto tempo
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irão permanecer no local, quais são os fatores de estimulação que
merecem ser considerados, qual o objetivo do passeio, qual o nível
de relacionamento das pessoas com deficiências com as pessoas do
local (são pessoas conhecidas ou não), o quanto de assistência de
outras pessoas você necessita, e qual o seu plano para uma rápida
saída se algo der errado (Miller, 1995).
As primeiras excursões para as pessoas com deficiências,
inicialmente apenas pessoas com deficiência física, surgiram na
década de 70, ganhando força depois da década de 80 com o
movimento pela integração social das pessoas com deficiências
(Sassaki, 1997). Hoje, no entanto, são muito comuns essas
excursões, inclusive para as pessoas com deficiências visuais e
intelectuais.
A experiência de atividades de lazer de caráter físico-esportivo
é relevante para as pessoas com deficiência, pois possibilitam a elas
tomarem decisões e fazer escolhas. No âmbito do lazer, no qual
estamos no tempo e espaço de escolhas livres, será importante
reverter essa condição de que pessoas com deficiências, “na maioria
das vezes, nunca saberão que têm o poder de optar entre duas
atividades, pois estão acostumadas a ter tudo decidido por elas”
(Blascovi-Assis, 1999, p.104), para não incorrer na contraposição
de uma das principais características do lazer, que é a liberdade de
escolha.
Exemplificando esse tipo de atividade, podemos destacar a
expressão corporal/dança como valiosa forma de desenvolvimento,
ao contribuir para habilidades motoras, equilíbrio, percepção
espacial e sinestésica, bem como a autoexpressão (Wearver &
Canning, 1993), permitindo que as crianças experimentem
sensações novas e façam uma descoberta corporal distinta.
O ato motor promove situações e atividades que facilitarão futuras
aquisições básicas ao indivíduo. Através do movimento, a criança
identifica seu próprio ser, localiza-se e orienta-se no espaço, estabelece
sua consciência corporal. Fazendo uma relação entre motricidade e
visão, a criança descobre o mundo apenas quando consegue interagir
com ele, apenas vê-lo, não é conhecê-lo ou fazer parte dele (Carvalho,
1997, p.42).

A aprendizagem da dança, ou mesmo da música pode estar
aliada a um senso rítmico presente na vida das pessoas ou mesmo
pelo processo de mimese que é constitutivo do ser humano em
seu processo de construção pessoal. Tanto o processo de imitação
quanto a brincadeira, com seus modos de representação, permitem
um desenvolvimento psicológico da pessoa, preparando-a para
situações de interação social as mais diversas (Carvalho, 1997).
Dentre as atividades de lazer de conteúdo físico-esportivo,
encontra-se também o esporte, que promove a integração da pessoa
com deficiência consigo mesmo e com a sociedade; o contato e o
confronto com outras pessoas; a identificação e desenvolvimento
das suas reais potencialidades; a autovalorização e autoconfiança
através da vivência de situações de sucesso e saber lidar com
fracassos; o combate ao sedentarismo; a alegria e o prazer.
Considerando-se a amplitude de atividades de lazer e esporte
a equoterapia, por exemplo, pode ser uma alternativa embora esta
seja muito utilizada como método terapêutico para reabilitação
através do cavalo. Nesta atividade são conhecidos benefícios como
o estímulo à autoestima, à socialização da pessoa, valorização da
disciplina e da atenção, e estimulação da fala através da utilização
do vocabulário das aulas para exercícios, além de explorar todo o
potencial da pessoa, pois domar um grande animal necessita de
poder e força (Marchiori & Leite, 2002).
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A equoterapia é uma experiência muito significativa, pois
estabelece relações de contato direto entre a pessoa com deficiência
e o animal, exigindo assim a participação de corpo inteiro, atuando
sobre a coordenação motora, a postura, o ritmo, o equilíbrio, a
concentração, a flexibilidade, além de estimular a independência,
a autoestima e a autoconfiança. “Esta atividade auxilia tanto a
organização do esquema corporal como a orientação espaçotemporal. Desenvolve a sensibilidade física e psíquica, na medida
em que exige a constante percepção e reação frente a diversos
estímulos” (Arsênios, 2003, p.34), podendo vir a propiciar
sentimentos de autonomia, liberdade e prazerosidade.
Muitas são as pessoas com deficiência hoje, que praticam algum
tipo de atividade física ou esportiva, seja como forma de lazer,
recreação, reabilitação, em processos de competição (Freitas &
Cidade, 1997). A perspectiva do esporte espetáculo também alcança
as pessoas com deficiências uma vez que a ideia de superação dos
limites do ser humano tem sido muito valorizada e não raras vezes
reduz ao espaço do herói a melhor possibilidade de se reconhecer a
pessoa com deficiência (Sassaki, 1997). Se o esporte de competição
pode contribuir para o alcance da superação de limites e também
para o enfrentamento de preconceitos, também pode se tornar um
grande problema para as pessoas com deficiência se esta for a única
possibilidade de ter seu espaço reconhecido na sociedade.
Os momentos de atividades físicas para as pessoas com
deficiências buscam estimular suas capacidades, considerando
suas limitações e necessidades individuais. O propósito é o de
desenvolvimento da capacidade física, habilidade motora, processo
de socialização, contato com regras para que adquira autonomia
e independência nas atividades físicas e esportivas em que se
envolvem, mas também que as ajudem em seu cotidiano nas
atividades da vida diária.
Dentre os benefícios que as atividades físicas proporcionam para
as pessoas com deficiências podem-se citar: “melhoria do equilíbrio
psicológico e da relação com o seu meio; restabelecimento da
força muscular; desenvolvimento da coordenação neuromuscular;
melhoria das habilidades motoras; autoconfiança; desenvolvimento
da expressividade, criatividade, espontaneidade e socialização”
(Freitas & Cidade, 1997, p.38). Ou nas palavras de Rosadas (1989,
p.279), quando diz que “os benefícios da atividade física para os
deficientes vão além das orgânicas, motoras, isto é, físico funcional
para os de aspecto psicossocial de fundamental importância na vida
individual e coletiva”.
Todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência
podem praticar atividades físicas, porém é necessário levar em
consideração alguns fatores como: tipo de deficiência, limitações,
interesses e capacidades. Por meio das atividades físicas, a pessoa
com deficiência sente-se o sujeito da ação, e não mais o objeto
manipulado por uma equipe multiprofissional em que perde toda
sua privacidade e individualidade. É importante ter cuidado para
que as atividades propostas não ultrapassem as capacidades das
pessoas com deficiências para não gerar frustração pela incapacidade
de realização e exposição constrangedora.
As atividades de conteúdo social, que envolvem relacionamentos
e interação com outras pessoas, são extremamente importantes para
qualquer pessoa, pois dão o contorno de nosso comportamento,
características e personalidade (Jupp, 1998). Entretanto, é
fundamental selecionar atividades atraentes e estimulantes, uma
vez que as atividades de lazer, por sua própria natureza de liberdade
de escolha pessoal, não poderão ser impostas. Além disso, a maioria
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das pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, não consegue
realizar atividades de lazer por muito tempo devido à sua capacidade
de concentração e atenção (Clemente Filho, 1977).
Contudo, as barreiras de caráter social também se apresentam
de modo marcante, sendo o preconceito a maior delas. Uma vez
estigmatizadas e vítimas de atitudes preconceituosas, as próprias
pessoas com deficiência se isolam em suas casas separando-se
do resto da sociedade. Segundo Amaral (1994, p.18) “é sempre
importante sublinhar que o desconhecimento é a matéria-prima
para a perpetuação das atitudes preconceituosas e das leituras
estereotipadas da deficiência – seja esse desconhecimento relativo
ao fato em si, às emoções geradas ou às reações subsequentes”.
Para a família, a questão do lazer só ganha importância quando
esta começa a perceber a solidão crescente de seus filhos e a falta
de amigos e convites sociais (Blascovi-Assis, 1999). O lazer para as
famílias também tem o papel de ocupar o tempo livre de seus filhos,
permitindo uma qualidade de vida e interação social fundamental,
pois a partir do momento que estes se tornam adultos e reduz
seu período de sono, aumentam seus interesses, saem da escola e
aumenta seu período ativo, demandando a atenção desprendida
pelos seus familiares ou um conjunto de atividades nas quais
possam se sentir bem.
Uma das alternativas encontradas pelos familiares para ocupar
o tempo livre de seus filhos é assistir televisão. Apesar de ter um
valor educativo e se constituir em uma das janelas para a realidade
exterior de muitas das pessoas com deficiências, é uma atividade
de lazer completamente passiva e, se não for alternada com outras
atividades ativas, diminuirá acentuadamente as atividades físicas e
intelectuais destas pessoas (Clemente Filho, 1977).
Considerando que “o lazer, para qualquer pessoa, é influenciado
pelos hábitos e pelas preferências familiares, principalmente
durante a infância, pois as atividades são, na maior parte das
vezes, escolhidas e determinadas pelos adultos que compõem a
dinâmica familiar” (Blascovi-Assis, 2001, p. 29), será fundamental
perceber que qualquer trabalho que tem como propósito o lazer,
principalmente com as pessoas com deficiências intelectuais, por
exemplo, deve estar vinculado aos hábitos, à visão e ao real interesse
que a família tem sobre a participação de seu filho nessas atividades.
É inegável que se precisa vencer o isolamento em que vivem
muitas das pessoas com deficiências, “e que é preciso trazê-los no
seu tempo de lazer às atividades revestidas de significado próprio,
que lhes forneçam uma variedade de estímulos” (Clemente Filho,
1977, p.46). A imagem que as pessoas com deficiência muitas vezes
fazem “de um mundo hostil, rejeitante ou mesmo superprotetor
precisa ser mudada em prol de um controle de estímulos mais
favoráveis e necessários” (Rosadas, 1991, p.4). E nas atividades de
lazer esses estímulos podem ser encontrados em profusão.
Vários são os motivos encontrados pela sociedade para excluir
ou simplesmente esquecer as pessoas com deficiência das instâncias
sociais, dentre estas instâncias, o lazer. A sociedade cada vez mais
convive com a mudança da realidade, do anonimato para a presença
crescente em diversos espaços públicos. Não há mais como pensar
uma sociedade em que as pessoas com deficiência estejam isoladas
em instituições específicas. A afirmação social da inclusão exige
assumir que elas existem e tem o direito a ser tratadas com respeito
e dignidade devidos a todo o ser humano, “a fim de que possam
saber, pensar, dizer, questionar, solicitar, interferir, escolher, fazer e
cobrar sobre sua qualidade de vida”, conforme afirma Porto (2001,
p.130).
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Essa parcela da população, diferentemente dos negros e das
mulheres, possuem ainda um grande caminho a percorrer. Sua
exclusão é decorrente, dentre outras coisas, da “indústria cultural
do lazer que dita, através dos meios de comunicação, como deve ser
utilizado o tempo livre. Os interesses são manipulados pela ideologia
dominante e a valorização do indivíduo se dá na medida em que
ele corresponde aos padrões culturais estabelecidos” (Blascovi-Assis,
2001, p.18).
O discurso normativo sobre a corporeidade exige uma
padronização que nega a realidade humana em sua pluralidade
e diversidade. Nesse sentido, não só em relação à pessoa com
deficiência, mas todas de um modo geral, as diferenças precisam ser
“consideradas significativas ao olharmos para o corpo e sua relação
com o mundo, ou seja, a relação desse corpo consigo mesmo, com
os outros corpos e com todo ou qualquer ambiente onde esse corpo
esteja presente” (Porto, 2001, p.126). Segundo Rosadas (1991), a
diferença ou a deficiência não deixa de ser uma criação da sociedade,
a qual mal informada transforma-as em verdadeiras barreiras
e determina o que é “normal”, criando situações de exclusão ou
discriminação.
Outro fator que restringe o acesso das pessoas com deficiências,
às atividades de lazer, é por elas não fazerem, significativamente,
parte do mercado de trabalho. Muitas vezes não são excluídas
por sua não-produtividade, mas por não possuírem condições
sócio-econômicas favoráveis. Segundo Porto (2001, p.126) “a
independência pessoal, a autonomia e a produtividade são pontos
de referência para que as pessoas deficientes sejam estigmatizadas e
segregadas desde o nascimento até sua vida adulta, numa sociedade
urbano-industrial como a nossa”.
Até o próprio respeito social é decorrente do cargo profissional
que a pessoa ocupa, havendo discriminação para com aqueles que
ocupam cargos com salários baixos ou estão temporariamente
desempregados.
Na qualidade de bem de consumo, o lazer ficará à mercê das regras
que regem a mercadoria, ou seja, não é possibilidade socializada, e sim
privatizada, sendo escasso o acesso para quem não possui a moeda de
compra, ou implicará aquisição de mercadorias de qualidades diversas,
compatíveis com seu custo. [...] Nessa restrição a que o lazer tem sido
submetido, retira-se dele sua força de direito cidadão, que independe
de mérito, mas é reconhecido como direito humano precedente às
normas reguladoras das relações sociais. (Blascovi-Assis, 2001, p.192193)

Além é claro, do tempo gasto todos os dias com consultas
médicas, terapeutas, fisioterapeutas, e toda uma gama de
profissionais da saúde que ocupa grande quantidade de tempo das
pessoas com deficiências, tempo este que poderia ser destinado,
em parte, para o lazer. Outro fator importante a considerar para
a experiência de lazer das pessoas com deficiências é o descaso em
nível de planejamento social, uma vez que elas são prejudicadas
pela falta de uma estrutura físico-espacial, devido às barreiras
arquitetônicas que dificultam seu acesso em diversos equipamentos
de lazer. “Embora ainda de modo incipiente, cinemas, teatros,
museus, parques e outras áreas destinadas ao lazer e à cultura têm
sido projetados, construídos ou adaptados contemplando o acesso
das pessoas com deficiências [...], de modo a diminuir os obstáculos
à sua participação e à melhor utilização em situação de inclusão
social (Mazzotta & D’Antino, 2011, p.384)
A partir do momento em que a deficiência deixa o reino do
desconhecido e torna-se parte de nossa realidade, seja porque
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aconteceu conosco ou com alguém que amamos imediatamente
nossas atitudes para com ela começam a mudar (Vash, 2000).
É fundamental que se desenvolva a percepção das necessidades
afetivo-sociais das pessoas com deficiências pelos mais diversos
profissionais, inclusive os profissionais do lazer, pois como se
pode observar na pesquisa realizada sobre os grupos de pesquisa
e as produções nacionais na área do lazer e deficiência, a maioria
dos estudos voltados para a realidade das pessoas com deficiências
concentram-se na área da psicologia e da educação especial, pouco
se discute no âmbito do lazer (Silva, Mendonça & Sampaio, 2013).
A compreensão de que as barreiras segregacionistas em relação
às pessoas com deficiências precisam ser enfrentadas ganhou
força após 1981, o ano declarado pela Organização das Nações
Unidas (ONU) como o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de
Deficiências. Desde então, o mundo todo tem se preocupado mais
com as pessoas com deficiências, principalmente no que se refere
à sua integração sócio-política-econômica (Fernandes, 1996). No
âmbito brasileiro, merece destaque a Constituição de 1988, que traz
artigos específicos que identificam a responsabilidade do Estado no
acesso aos direitos fundamentais de educação, trabalho, assistência
pública, habitação, reabilitação, saúde, esporte e lazer.
Entretanto, não foi suficiente o Estado assumir em lei a pessoa
com deficiências, pois como se verifica no decorrer do tempo, ainda
pouco se fez de fato em favor do acesso aos direitos cidadãos desse
segmento da população brasileira. A inclusão implica em um passo
maior do que a simples integração das pessoas com deficiências,
uma vez que não basta estar aberta a ela a possibilidade de desfrutar
da escola, trabalho, moradia, assistência médica e lazer, por um
ato formal de leis ou decretos-lei promulgados, é fundamental que
a estrutura dos espaços sociais e os equipamentos de lazer sejam
modificados para que neles caibam todas em suas diferenças.
Ao considerar que estes mecanismos legais são importantes,
não se pode permanecer neles, pois diversas situações comuns para
as pessoas sem deficiência como ter um emprego, frequentar uma
escola, utilizar transportes particulares e/ou coletivos e conviver
em famílias, são situações incomuns para muitas pessoas com
deficiências (Porto, 2001). E o que dizer do lazer então, este aparece
quase que como uma realidade distante, afinal, no senso comum o
lazer não é importante, é uma necessidade de segunda ordem.
Vale dizer aqui, que se já há um preconceito em relação ao grupo
de pessoas com deficiências, há também em relação à atividade de
lazer, a qual é vista na lógica da economia do mercado como algo
supérfluo, de menor importância. A dicotomia trabalho versus lazer
resultante da sociedade capitalista faz com que o lazer seja visto
apenas como artigo de consumo ou compensação reabilitadora,
sendo possível somente depois da satisfação das necessidades básicas
do indivíduo, o que é uma redução e um equívoco (Sampaio, 2004).
Essa realidade é lastimável, pois as atividades de lazer podem ser
de grande importância para o desenvolvimento global das pessoas
com deficiências, tornando possível não só o reconhecimento de
suas potencialidades, como também a sua inclusão na sociedade.
A oportunidade do convívio na diferença permite a todos um
aprendizado significativo possibilitando a construção coletiva de
uma sociedade inclusiva por meio de relações sociais criticas e
criativas a serem experimentadas por pessoas com e sem deficiências.
Carneiro (2001, p.140) afirma que “tanto membros mais velhos
ou mais experientes, quanto indivíduos menos experientes ou com
limitações significativas (como alguns portadores de deficiência),
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se beneficiam da heterogeneidade de seus grupos”. Entretanto não
é isso que se observa, pois até no nosso meio educacional, onde as
escolas são divididas em regulares e especiais, há uma segregação.
Se a própria escola, que é a segunda maior responsável, depois da
família, pela formação de opinião do indivíduo já segrega as pessoas
com deficiências, o que dizer então das outras instituições e meios
sociais? A esta realidade que muito carece de mudança é importante
afirmar com Ligia Amaral (1994, p.36) o direito ao “acesso da
pessoa portadora de deficiência ao mundo que a rodeia: o mundo
físico e o mundo das relações sociais; o mundo escolar; o mundo do
trabalho; o mundo da cultura, do esporte e do lazer”.
A integração social da pessoa com deficiência egresso da escola
ocorre, em três esferas: incorporação na vida do trabalho; adaptação
ao ambiente de vida; ocupação do tempo de lazer em contato com
o ambiente. “As três esferas dependem uma da outra. A dificuldade
em adaptar-se a uma esfera necessariamente afetará a integração
nas outras duas esferas e prejudica a permanência na comunidade”
(Clemente Filho, 1977, p.10). Rubem Alves (1983), por sua vez,
faz severas críticas a esta concepção de que seja fundamental que
todas as pessoas com deficiências sejam inseridas no mercado de
trabalho. Para o autor este processo não raras vezes resulta em uma
violência ao ser humano.
Não entrando no debate sobre o trabalho na vida das pessoas
com deficiências, cabe aqui apontar para o lazer como uma
experiência repleta de oportunidades não apenas de integração
social, mas de inclusão se quem estiver à frente, na condição de
animador sociocultural souber conduzir o uso do tempo em uma
atividade de livre escolha que não apenas traga prazerosidade aos
que a praticam, mas que identifiquem o desejo das pessoas nelas
envolvidas (Blascovi-Assis, 2001). Em suma, a possibilidade de as
pessoas com deficiências experimentarem uma realidade favorável
à sua inclusão nas diversas esferas da vida social, está diretamente
relacionado ao modo como nosso olhar as perceber, ou segundo
Porto (2001, p.134) “isso só será possível a partir do momento em
que essas pessoas forem vistas como seres humanos cognoscíveis,
limitados e não incapacitados, sensíveis e não apáticos, perceptivos
e não alheios em relação com o mundo.
A partir do processo de inclusão por meio do lazer cabe a
quem o propõem estar atento às regras e às rotinas, pois estas são
importantes para dar segurança durante a realização das atividades,
bem como, estar atento à pessoa com deficiência em toda a sua
singularidade e especificidade, fornecendo programas e atividades
que atendam suas necessidades especiais e os incentivem a processos
de superação e autoconfiança.

Considerações finais
Diante do exposto em relação às pessoas com deficiências tornase notória a importância da participação delas em inúmeros grupos
e esferas sociais. Sendo assim, o lazer e seus diversos conteúdos
extrapolam no quesito bem estar tornando-se importantes meios
pelos quais as pessoas com deficiências se desenvolvem e exercem
sua cidadania.
O lazer enquanto direito inalienável de todas as pessoas precisa
ser tratado na contramão da lógica do mercado que o apresenta ora
como uma mercadoria, ora como um mérito para quem já alcançou
seu status e lugar no mundo do trabalho. As diversas possibilidades
de lazer, como as atividades físico-esportivas, manuais, artísticas,
intelectuais, sociais, turísticas e virtuais devem estar ao alcance das
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pessoas com deficiência, pois estas contribuem para seu processo
de desenvolvimento pessoal e social e pode garantir processos de
autonomia para quem dele participa.
Poder sonhar com uma complexa e lenta transformação social,
e principalmente, não achar inédito encontrar as pessoas com
deficiências nas ruas, nos cinemas, nos parques, nos shoppings, nos
ginásios e campos poliesportivos, entre outros lugares destinados
ao esporte e lazer, e aprender a conviver com a diferença nessa
sociedade tão eclética como a nossa é um caminho a ser consolidado.
Também é fundamental dar visibilidade a atitudes preconceituosas
e discriminatórias com o intuito de derrubar barreiras arraigadas na
sociedade e propiciar a possibilidade das pessoas com deficiência se
apropriarem do seu espaço físico e social.
É preciso tratar as pessoas com deficiências, nem com compaixão
nem com indiferença, simplesmente como pessoas marcadas pela
complexidade que é a aventura de ser, humano, no mundo. Plena
de direitos, dentre eles, o direito ao lazer.
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RESUMO: A Síndrome de Down (SD) consiste em uma conhecida condição genética associada ao retardo mental o que torna necessário
diferentes condições de manipulação de frequências de conhecimento de resultados para a aquisição de habilidades motoras. O presente
estudo teve como objetivo compararos efeitos da frequência reduzida de conhecimento de resultados na aquisição de habilidades motoras
de indivíduos com e sem Síndrome de Down. Vinte sujeitos executaram uma tarefa de arremesso em direção a um alvo posicionado no
chão. O estudo foi constituído de fase de aquisição e teste. Dez minutos após a fase de aquisição foi realizado o teste de transferência
contendo dez tentativas do mesmo arremesso com distância diferente da fase de aquisição e sem apresentação de CR. Dois grupos foram
organizados, SD33 com indivíduos com SD e frequência de 33% CR e SSD50 com indivíduos sem SD e frequência de 33% CR. Os
grupos apresentaram resultados similares no teste para o escore, contudo os indivíduos com SD foram mais inconsistentes. Os resultados
parecem indicar que os indivíduos com SD processam informação como os indivíduos que não possuem a SD, todavia seu desempenho
apresenta alta variabilidade devido à natureza da síndrome.
PALAVRAS-CHAVE: Educação especial. Conhecimento de Resultados. Síndrome de Down.
ABSTRACT: Down Syndrome (DS) consists of a known genetic condition associated with mental retardation which makes necessary
different conditions of the manipulation of frequencies of knowledge of results for the acquisition of motor skills.The aim of this study
was to compare the effects of reduced frequency of knowledge of results in the acquisition of motor skills of individuals with and without
Down syndrome.Twenty subjects executed a task of pitching toward a target placed on the floor. The study was composed of acquisition
phase and test. Ten minutes after the acquisition phase was performed transfer test containing ten trials of the same thrown with different
distance of acquisition phase and without presentation of CR.Two groups were organized, SD33 with individuals with DS and frequency
of 33% CR and SSD50 with individuals without DS and frequency of 33% CR. The groups had similar results in the test for the score;
however individuals with DS have been more inconsistent.The results seem to indicate that the individuals with DS process information
as individuals who do not have the DS, however its performance shows high variability due to the nature of the syndrome.

KEYWORDS: Special Education. Knowledge of Results. Down Syndrome.

Introducão
A Síndrome de Down (SD) consiste na condição genética
associada ao retardo mental. O indivíduo portador da síndrome
apresenta um conjunto de características físicas e mentais
desfavoráveis que fazem com que a SD seja considerada uma
das mais frequentes anomalias numéricas dos cromossomos
autossômicos (Winnick, 2004).
A SD pode ser resultante de três anormalidades cromossômicas.
A trissomia 21, causada pela presença de um cromossomo extra
no par 21, o que faz com que o número total de cromossomos
seja 47 ao contrário do número normal de 46 (23 cromossomos
recebidos de cada um dos progenitores). A disjunção, fenômeno
Revista da Sobama, Marília, v. 14, n. 2, p. 15-20, Jul./Dez., 2013

que ocorre quando um par de cromossomos não se divide durante
o processo de meiose, fazendo que uma célula haploide tenha 24
cromossomos e a outra 23. Ainda, a translocação, apesar de mais
rara, consiste no crescimento de dois cromossomos interligados,
de forma a aparentarem um único cromossomo comportando o
material genético do par (Sherrill, 1986; Winnick, 2004).
Quanto às características físicasdos indivíduos com SD podem
ser destacadas a baixa estatura, face arredondada, obesidade,
hipotonia, olhos inclinados para cima e para fora, frouxidão
ligamentar e a instabilidade atlanto-axial. Dentre esses aspectos,
a hipotonia é responsável pela hipermobilidade das articulações
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e o baixo nível de força muscular. Essas características tornam os
portadores da SD mais susceptíveis a lesões e por sua vez geram
déficits consideráveis ao desenvolvimento do indivíduo com SD
(Sherrill, 1986; Winnick, 2004).
No que diz respeito a capacidade intelectual dos indivíduos com
SD podemos destacar o atraso mental de nível leve a moderado
o que acarreta uma dificuldade de percepção e uma diminuição
da capacidade de aprendizagem. Esse comportamento pode ser
explicado pela baixa capacidade de processamento de informação
e o alto tempo de reação (Silva; Kleinhans & Santos, 2006). Para
Winnick (2004), a capacidade intelectual do indivíduo com SD
apresenta limitações severas por ele se manter mais tempo no
estágio sensório-motor, além de na fase adulta não serem capazes de
ir além do nível das operações concretas.
No que se refere ao domínio motor, os portadores da SD
apresentam atraso nas aquisições de marcos motores, pois
estes surgem em tempo superior em relação a indivíduos com
desenvolvimento normal (Mancini & Silva; Gonçalves & Martins,
2003). Essa característica parece influenciar no que se refere ao
processo de aquisição de habilidades motoras. Pressupõe–se que os
portadores da síndrome de Down formam estruturas de referência
mais instáveis comprometendo tanto a tomada de decisão quanto
à seriação dos elementos. Essa condição pode estar relacionada à
dificuldade de formação de programas de ação e a dificuldade de
estabelecer relações temporais entre os componentes de uma tarefa
(Gimenez, Manoel & Basso, 2006).
Na tentativa de se compreender o processo de aprendizagem
motora alguns estudos tem tentado analisar o comportamento
de diferentes variáveis em indivíduos com síndrome de down,
sendo exemplo o estudo de Gimenez et. al. (2006) que destacam
os portadores da síndrome de Down têm necessitado de maiores
quantidade de prática para estabilizar o seu desempenho quando
comparados a indivíduos sem a SD. Contudo, trabalhos que
utilizaram o feedback como Hansen, Sheahan, Wu, Lyons, Welsh e
Elliott (2003) e Hodges, Cunningham, Lyons, Kerr e Elliot (1995)
declararam que os indivíduos com síndrome de Down são mais
dependentes do feedback proprioceptivo e visual como indivíduos
sem comprometimento. Todavia, o papel do conhecimento
de resultado (CR), um tipo de feedback, é pouco conhecido na
aprendizagem de habilidades motoras com indivíduos com SD.
O conhecimento de resultados (CR) é compreendido como
a informação referente ao resultado da ação em relação à meta
e fornece a discrepância entre o objetivo da tarefa e o resultado
alcançado (Liu & Wrisberg, 1997; Magill, 1994; Salmoni et al.,
1984; Swinnen, 1996). Para Godinho (1992) e Godinho e Mendes
(1996), não basta apenas compreender o CR como a informação
de retorno sobre o resultado, mas também entender sua função
de suplemento informacional relativo ao feedback intrínseco
(proprioceptivo, visual e outros). Na busca do entendimento da
função informacional do CR uma das manipulações experimentais
que mais tem procurado compreender os efeitos do CR no
processo de aquisição de habilidades motoras é a frequência relativa
(GODINHO; MENDES, 1996).
A frequência relativa refere-se à porcentagem de tentativas em
que se está recebendo CR, ou seja, a relação entre o número de
apresentações de CR e o número de tentativas (ChiviacowskyClark, 2005). As frequências relativas de CR inferiores a 100%,
também conhecida como frequências reduzidas de CR,têm
apresentado melhores efeitos sobre a aprendizagem motora que
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frequências próximas a 100% (Chiviacowsky-Clark, 2005).Assim,
o aprendiz necessitaria de informação extrínseca para complementar
o “feedback” intrínseco e dessa forma adquirir a capacidade de
detectar e corrigir possíveis erros (Marteniuk, 1976). Contudo,
frequências reduzidas tem o papel de diminuir a dependência da
informaçãolevando o aprendiz a utilizar suas fontes de informação
sensorial (Tani, 1989). Essas explanações são reforçadas pelos
achados do estudo de Ishikura (2008), que investigou a redução
da frequência de CR na tacada do golfe. Trinta e quatro indivíduos
foram divididos em dois grupos de frequência relativa (100%
e 33%), desempenhando 60 tentativas na fase de aquisição e 10
tentativas no teste de retenção de 10 minutos e 24 horas após a
tarefa. Os resultados sugeriram que a redução da frequência de
CR é efetiva para a aprendizagem da tacada do golfe.Confirmando
esses achados, o estudo de Oliveira, Corrêa, Gimenez, Basso e
Tani (2009), utilizando 120 crianças no arremesso da bocha em
dois diferentes níveis de complexidade e com quatro diferentes
frequências de CR (25%, 50%, 75% e 100%). O grupo com
frequência de CR de 25% apresentou melhor resultado tanto para
a diminuição do erro quanto maior nível de consistência. Contudo,
esses achados referem-se a indivíduos que não possuem nenhum
comprometimento intelectual. Assim, o objetivo do presente estudo
foi comparar o efeito da frequência reduzida de conhecimento de
resultados na aquisição de habilidades motoras em indivíduos com
e sem síndrome de down.

Método
Amostra
Participaram do estudo 20 indivíduos (12 mulheres e 8
homens),10 portadores da Síndrome de Down e 10 indivíduos sem
a síndrome voluntários, de ambos os sexos, com faixa etária entre 18
e 33 anos (23,6 + 2,5), inexperientes na tarefa e com consentimento
livre e esclarecido. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da faculdade Estácio de Belo Horizonte sob
parecer de número 024/2010.

Instrumento e tarefa
Foi utilizado um alvo circular com 2 m de diâmetro e 10 círculos
circunscritos de raio 10 cm escalonados e pontuados. Foi atribuído
ao centro do alvo o valor 100 pontos e as áreas subsequentes foram
diminuindo em 10 pontos até o circulo mais externo que apresentou
valor 10 pontos. O alvo foi confeccionado em papel e afixado no
solo, com o seu centro à uma distância de 0,5 m de uma cortina de
pano, cuja medida era de 1,40m de altura por 3m de largura. Essa
cortina foi colocada de forma a eliminar a informação visual dos
sujeitos sobre o resultado do lançamento. O alvo ainda foi dividido
em quatro partes por duas linhas posicionadas na forma de um X,
fornecendo a direção do arremesso (longo-curto e direita-esquerda).
Foram utilizados saquinhos de pano de forma circular,
contendo feijão e pesando 100g cada. A tarefa utilizada foi o
arremesso de um saco de feijão, por cima do ombro, em direção
ao centro do alvo contendo na fase de aquisição 30 tentativas e no
teste de transferência 10 tentativas. A tarefa utilizada foi a mesma
dos estudos de Chiviacowsky, Wulf, Medeiros, Kaefer e Tani (2008)
e Chiviacowsky, Wulf, Medeiros, Kaefer e Wally (2008).
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Figure 1. Diagrama da tarefa utilizada (Chiviacowsky et al., 2008).

resultAdos

delIneAmento exPerImentAl
Os 20 indivíduos foram distribuídos em dois grupos (n=10, 4
homens e 6 mulheres), SD33 com indivíduos com SD e frequência
de 33% CR e SSD33 com indivíduos sem SD e frequência de
33% CR. O experimento apresentou fase de aquisição e teste
de transferência sendo o número de tentativas e a distância
determinado por meio de estudo piloto.

ProcedImento exPerImentAl
Na fase de aquisição os indivíduos realizaram 30 arremessos
a uma distancia de 2 m do alvo e recebendo CR de acordo com
seu grupo experimental. Os voluntários se posicionavam na área
de arremesso em frente a uma cortina e realizavam o arremesso
ao sinal verbal do experimentador. O CR foi fornecido de forma
verbal, em magnitude (valor da pontuação) e em direção (longocurto e direito-esquerda). Três minutos após a realização da fase de
aquisição foi realizado o teste de transferência com 10 tentativas,
sem CR, do mesmo arremesso, mas com o alvo posicionado a 2,5m.

Os dados foram organizados em blocos de 5 tentativas e os
resultados foram analisados em relação ao escore médio e ao desvio
padrão do escore na fase de aquisição e no teste de transferência
(TT).

escore médIo
A análise do desempenho mostra uma leve melhora dos dois
grupos do 1º bloco de tentativas para o último da fase de aquisição,
sendo que SSD33 apresentou melhor desempenho que SD33.
No teste de transferência o grupo SSD33 apresentou melhor
desempenhoque o grupo SD33(Figure 2).
Uma Anova twoway (2 grupos x 6 blocos)foi conduzida para a
fase de aquisição e não foi encontrada diferença significante entre
blocos [F(5, 90)=1,4276, p=0,22] e na interação entre grupos e
blocos [F(5, 90)=,67186, p=,64580]. Contudo, foi encontrada
diferença significativa entre grupos [F(1, 18)=12,349, p=0,003]. O
teste post-hoc de Tukey registrou que o grupo SSD33 apresentou
melhor desempenho que SD33 (p= 0,003)

Figura 2. Escore médio
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Figura 3. Desvio padrão do escore médio

Na análise do desempenho para o teste de transferência o
grupo SSD33 apresentou melhor desempenho que o grupo SD33,
contudo a análise inferencial, teste t para amostras independentes,
não registrou diferença significante [DF (18)= -1,41261, p= 0,175].

desvIo PAdrão do escore
A análise da consistência mostra que o grupo SSD33 apresentou
menor variabilidade que o grupo SD33, tanto na fase de aquisição
quanto no teste de transferência (Figura 3).

Uma Anova twoway (2 grupos x 6 blocos)foi conduzida para a
fase de aquisição e não foi encontrada diferença significante entre
blocos [F(5, 90)=0,22893, p=0,95] e na interação entre grupos e
blocos [F(5, 90)=,67186, p=,64580]. Contudo, foi encontrada
diferença significativa entre grupos [F(5, 90)=,80117, p=0,552]. O
teste post-hoc de Tukey registrou que o grupo SSD33 apresentou
maior consistência que SD33 (p= 0,001)
Na análise do desempenho para o teste de transferência o grupo
SSD33 apresentou foi mais consistente que o grupo SD33. Para a
análise inferencial foi utilizado teste t para amostras independentes
o qual confirmou a diferença significativa entre os grupos [DF
(18)=4,21, p= 0,001].

dIscussão
O presente estudo comparou os efeitos da frequência relativa
de conhecimento de resultados na aquisição de habilidades
motoras com indivíduos com e sem Síndrome Down. Os
resultados encontrados registraram diferenças entre os grupos
na fase de aquisição mostrando que SSG33 apresentou melhor
desempenho quando comparado ao grupo SG33. Contudo, os
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grupos apresentaram desempenhos similares no teste. O desvio
padrão do escore ainda apresentou resultados favoráveis ao grupo
SD33 que foi mais consistente tanto na fase de aquisição quanto no
teste. Quanto ao papel da frequência reduzida de CR na aquisição
de habilidades motoras esses resultados estão de acordo com os
estudos de Lee, White e Carnahan (1990), Winsten e Schmidt
(1990), Sparrow e Summers (1992), Lai e Shea (1999), Ishikura
(2008) e Oliveira et al. (2009) que encontraram que frequências
reduzidas são benéficas ao processo de aquisição de habilidades
motoras por fortalecer o papel do feedback intrínseco na formação
de estruturas internas responsáveis pela formação e correção
do movimento (Gimenez et al, 2006). O aprendiz necessita de
informação extrínseca para suplementar o feedback intrínseco e
dessa forma adquirir a capacidade de detectar e corrigir possíveis
erros (Marteniuk, 1976). Pressupõe-se que ao fim da execução
do movimento, o aprendiz processa os aspectos cognitivos da
informação, como o alcance meta, condição inicial, especificações
da resposta, consequências sensoriais e a produção do movimento
(Schmidt, 1975). O indivíduo processa as informações oriundas dos
parâmetros estabelecidos pela relação entre a informação intrínseca
e o CR, assim, desenvolvendo determinado nível de controle para
as tentativas sem CR. A ausência do CR nessas tentativas tende
a manter o objetivo da ação e as condições iniciais inalteradas.
Com a apresentação do CR a relação entre as especificações da
resposta e as consequências sensoriais se fortalece contribuindo
para o refinamento das correções, propiciado uma aprendizagem
mais efetiva. Quando o CR não está disponível, o aprendiz tende a
manter a relação entre a resposta e suas consequências nas tentativas
seguintes até receber CR novamente quando será capaz de avaliar se
a relação esta correta ou não (Oliveira et al., 2009).
A expectativa de que o déficit cognitivo pudesse impor uma
dificuldade aos portadores de SDno processo de aprendizagem não
foi confirmada. Assim, a explicação para o presente resultado consiste
no mesmo mecanismo visto em indivíduos sem a SD, o efeito da
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redução da frequência de fornecimento de CR e sua tendência em
diminuir a dependência da informação. O CR tem a capacidade
de guiar o aprendiz até a resposta correta. Quando a informação
extrínseca está disponível, tende a diminuir os níveis de atenção
desviando a concentração das informações intrínsecas o que pode
diminuir a capacidade de detecção e correção de erros (Swinnen,
1996; Lee, White & Carnahan, 1990). Assim, frequências relativas
reduzidas tendem a fortalecer o mecanismo de processamento
de informação e consequentemente a utilização do feedback
intrínseco mesmo em possíveis condições de déficitintelectual, uma
vez que o nível de exigência da habilidade esteja nas condições do
indivíduo. Tal explicação ilustra o comportamento do grupo SD33
queapresentou resultado similar ao grupo SSD33 no teste. Os
portadores de síndrome de Down apresentaram níveis de precisão
semelhantes aos indivíduos sem SD, contudo a consistência
apresentada se mostrou menor, o que nos leva a inferir uma maior
instabilidade no desempenho dos portadores de SD.
Em suma, a utilização de frequências reduzidas de CR não
influenciaram de forma diferente os indivíduos com e sem síndrome
de Down. Contudo, aspectos como o nível de consistência da tarefa
parecem ser inferiores indivíduos com déficit intelectual. Para se
resultados mais consistentes sugerem-se que estudos com maior
complexidade da tarefa devam ser realizados a fim de se analisar os
efeito da frequência de CR em condições de déficit cognitivo como
visto na síndrome de Down.
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Um Estudo Sobre a Intervenção com o Professor de Educação Física
para Inclusão Educacional do Aluno com Deficiência Visual
A Study of the Intervention with the Physical Education Teacher for
Inclusion of Students with Visual Impairment
Maria Luiza Salzani Fiorini
Universidade Estadual Paulista, Campus de Marília, Brasil

Marli Nabeiro
Universidade Estadual Paulista, Campus de Bauru, Brasil

RESUMO: Objetivou-se identificar como o professor de Educação Física atuava para incluir um aluno com deficiência visual; intervir junto
ao professor a partir das necessidades identificadas e, avaliar a intervenção. Os dados foram coletados em três etapas: 1) acompanhamento
semanal e filmagem das aulas; 2)intervenção por meio da reflexão dos vídeos advindos da etapa anterior e sugestão de novas ações; 3)
realização de filmagens para avaliar a intervenção. Antes da intervenção identificou-se que a explicação das atividades era coletiva, com
instrução e demonstração, entretanto, para o aluno com deficiência visual, era realizada a ajuda física como primeira forma de instrução;
a participação do aluno com deficiência visual ocorria em função da companhia de um colega da turma que, de mãos dadas, executavam
conjuntamente as atividades. Na intervenção refletiu-se sobre estrutura da aula, formas de explicação das atividades e, estratégias e recursos
para garantir uma participação prazerosa do aluno com deficiência visual. O treinamento de colegas tutores foi uma das estratégias. Após a
intervenção foi identificado, nas aulas, o auxílio dos colegas tutores treinados; manutenção da explicação verbal e da demonstração, porém,
a primeira forma de explicação, para o aluno com deficiência visual passou a ser a dica verbal.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Educação Especial. Formação de Professores.
ABSTRACT: It was aimed to identify how the physical education teachers worked to include a student with visual impairment; intervene
with the teacher from the identified necessities and assess the intervention. Data were collected in three stages: 1) Weekly monitoring and
filming the classes, 2) intervention by the reflection of videos coming from the previous step and suggesting new actions, 3) development
of filming for evaluating the intervention. Before the intervention, it was identified that the explanation of the activities happened
collectively. It was held the physical help as the first form of instruction, the student with visual impairment participation occurred
depending on the company of a classmate who held hands and did the activities together. Along the intervention it was reflected about the
structure of the classes, the ways of explanation of the activities and the strategies and the resources to assure an enjoyable participation of
students with visual impairments. The training of peer tutors was a strategy used. After the intervention it was identified in the classroom
the assistance of the trained peer tutors; the maintenance of oral explanation and demonstration, though, the first way to explanation for
the student with visual impairment started to be the oral tip.
KEYWORDS: Physical Education. Special Education. Training of Teachers.

Introdução
A matrícula de alunos com deficiência no Ensino Regular tem
desafiado os espaços escolares a construírem novas lógicas de ensino
(Jesus & Effgen, 2012). Especificamente na Educação Física, o
transcorrer das aulas parece não ser tão tranquilo quando o professor
defronta-se com a situação de alunos com e sem deficiência na
mesma turma (Fiorini & Manzini, 2012).
O que se percebe é que, visando à inclusão educacional de
alunos com deficiência, o professor necessita estabelecer estratégias
de ensino e selecionar recursos pedagógicos adequados e/ou
adaptados para que seu alunado desempenhe, adequadamente, as
atividades (Seabra Júnior & Manzini, 2008). Todavia, o obstáculo
tem sido a dificuldade dos professores de Educação Física em
Revista da Sobama, Marília, v. 14, n. 2, p. 21-26, Jul./Dez., 2013

elaborar procedimentos para que todos os alunos possam participar
das aulas (Manzini, 2002).
Uma alternativa é o desenvolvimento de programas de formação
para professores de Educação Física específicos ao tema inclusão
(Fiorini & Manzini, 2012). A implementação desses programas
tem, a cada dia, mais destaque, por colaborar com o surgimento de
novas práticas educacionais (Chicon, 2005; Cruz, 2005).
Diante da necessidade de intervir junto ao professor de
Educação Física para gerar impacto no ensino, ou seja, melhorar a
qualidade das aulas para alunos com e sem deficiência, o presente
estudo apresenta o seguinte problema de pesquisa: como o
professor de Educação Física conduz a aula quando há um aluno
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intervir para auxiliá-lo na deficiência visual durante todas as atividades e aulas, porém, nas
atividades de correr o “dar as mãos” limitava a participação do
inclusão educacional desse aluno?

com deficiência visual? Como

Para atender essas questões, estabeleceram-se como objetivos:
1) Identificar como o professor de Educação Física atuava em
situação de inclusão educacional de um aluno com deficiência
visual; 2) Intervir junto ao professor de Educação Física a partir das
necessidades identificadas; 3) Avaliar a intervenção.

Método
Procedimentos para seleção dos participantes
Os critérios de inclusão e exclusão para selecionar os
participantes foram: 1) ser professor de Educação Física da rede
regular de ensino; 2) ministrar aulas para alunos com deficiência
visual; 3) ser voluntário.

Participantes
O participante foi um professor de Educação Física que
concluiu a Licenciatura em Educação Física no ano de 2005
e possuía Especialização em Educação Especial. O professor
selecionado trabalhava em uma Escola da Rede Estadual de Ensino
do Município de Bauru – SP e ministrava aulas para um aluno com
cegueira total, do sexo masculino, com sete anos de idade e que
estava matriculado no 1° ano.

Procedimentos para coleta de dados
O presente estudo apoiou-se nos indicativos da pesquisa
colaborativa, aquela realizada na parceria entre os profissionais da
academia e os professores das escolas regulares (Jesus, 2010).
A coleta de dados foi delineada em três etapas.
Na etapa 1, por meio de observações e registros em filmagem, foi
realizado o acompanhamento semanal de oito aulas de Educação
Física em que o aluno com deficiência visual estava matriculado,
com os objetivos de: 1) identificar como o professor de Educação
Física atuava em situação de inclusão educacional de um aluno
com deficiência visual, isso é, os conteúdos, atividades e formas de
instrução ou explicação das atividades; 2) descrever como ocorria a
participação do aluno com deficiência visual.
A Etapa 2 consistiu na intervenção junto ao professor com
a apresentação dos vídeos advindos da Etapa 1. Selecionaramse trechos que exemplificassem a estrutura da aula (conteúdos e
atividades), as formas de instrução ou explicação das atividades e,
como ocorria a participação do aluno com deficiência visual. Os
objetivos da Etapa 2 eram: 1) fomentar, com uma reflexão a partir
dos vídeos, a prática pedagógica do professor de Educação Física
nas aulas registradas na etapa anterior; 2) conjuntamente (professor
e pesquisadores) propor ações a serem estabelecidas nas aulas de
Educação Física que auxiliassem o professor a incluir o aluno com
deficiência visual.
Ao todo foram realizados três encontros.
No primeiro encontro os temas discutidos, com apoio dos
trechos das filmagens, foram: 1) a participação do aluno com
deficiência visual que, consequentemente, remeteu-se à presença
de uma colega de sala que o acompanhava e o auxiliava; 2) o
ponto positivo de haver colegas que acompanhavam o aluno com
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aluno; 3) os comportamentos de pressionar os olhos com os dedos
e apalpar a orelha dos colegas.
No segundo encontro foi definido, em comum acordo com o
professor, que diante da necessidade do aluno com deficiência visual
ter uma participação mais independente nas aulas, seria realizado
um treinamento com os alunos sem deficiência, voluntários, que
auxiliavam o aluno com deficiência visual nas atividades da aula de
Educação Física (Nabeiro, 2010; Craft & Lieberman, 2004).
No terceiro e último encontro da intervenção junto ao professor
foram estabelecidos os critérios para a escolha dos Colegas Tutores.
Estipulou-se que o treinamento de Colegas Tutores seria feito, em
sua primeira e segunda etapa, com todos os alunos da sala, para
que todos pudessem contribuir e se engajarem com a questão e, na
terceira e quarta etapa com alunos indicados pelo próprio aluno
com deficiência visual.
O treinamento de Tutores pautou-se no modelo tradicional de
treinamento de Colegas Tutores elaborado por Houston-Wilson
et al. (1997) e foi delineado em quatro momentos: 1) dinâmica
com imagens; 2) sensibilização e vivência da deficiência visual com
atividades em grupo; 3) treinamento específico; 4) avaliação escrita.
No primeiro momento do Treinamento, como se tratava de
crianças do 1° ano e que ainda não eram alfabetizadas, optou-se
pela dinâmica com imagens (Orlando & Nabeiro, 2009). As seis
imagens retratavam situações do cotidiano escolar entre aluno com
deficiência visual e alunos sem deficiência, para que as crianças da
turma dissessem o que perceberam em tal figura, como agiriam
neste caso e colorissem a parte representativa.
A ¨imagem 1¨ representou a ideia da responsabilidade que o
colega tutor precisa ter ao proteger e desviar o aluno com deficiência
do perigo. A parte a ser colorida era o espaço que representava o
perigo.
A “imagem 2” foi sobre a locomoção do aluno com deficiência
visual. O elemento principal e que foi colorido pelos alunos foram
os braços das duas crianças desenhadas.
Na “imagem 3¨ foi abordado o respeito entre todos os alunos.
O foco a ser colorido foi a criança desenhada ao centro de todas as
outras e que representava o aluno com deficiência.
A “imagem 4” enfatizou o “system of least prompts”, ou seja,
sistema de maior independência no qual objetiva-se a performance
do aluno com o mínimo de intervenção. Salientou-se a importância
da comunicação verbal, da informação auditiva, o narrar ao aluno
com deficiência os fatos ocorridos e que irão acontecer. Passou-se a
ideia da comunicação verbal.
A “imagem 5” continha uma situação de alunos brincando com
bolas. O direcionamento da conversa foi no sentido de levar os
alunos à percepção de algumas estratégias para melhor conduzir os
movimentos do aluno com deficiência visual, por exemplo, rolar a
bola com guizo até ele.
A “imagem 6” representou uma situação de uso da corda-guia,
que pode ser utilizada na locomoção da pessoa com deficiência
visual.
No segundo momento do treinamento realizou-se uma vivência
em grupo para que todos os alunos da sala passassem por situações
práticas com os olhos vendados.
No terceiro momento, treinamento específico, reforçou-se os
modos de condução do aluno com deficiência visual que pode ser
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segurando no braço do colega tutor, ou então, com a corda-guia; a
importância da instrução verbal e a utilização desta como primeira
fonte de informação dada ao aluno com deficiência; evitar puxões e
empurrões, devendo sempre se identificar ao aluno com deficiência
quando estiver se aproximando e, auxiliar e proteger o aluno com
deficiência do perigo.
Especificamente sobre a corda-guia pautou-se nos pressupostos
de Lierberman et al. (2001) que propõem, o uso de uma
corda pequena, barbante ou cadarço de tênis, sendo o melhor
comprimento o de 50 cm.
No quarto momento realizou-se a avaliação final, na forma
escrita, com sete questões de múltipla escolha e uma questão
aberta. As questões de múltiplas escolhas versaram sobre: 1)
segurança do aluno com deficiência visual; 2) modos de condução;
3) aproximação e comunicação; 4) uso de objetos concretos; 5)
feedback; 6) atividades de corrida e, 7) assistência física. Na questão
aberta os alunos responderam o que eles acharam das três etapas do
treinamento de colega tutor e como isto poderia contribuir para a
participação do aluno com deficiência nas aulas de Educação Física.
O objetivo era analisar o grau de entendimento dos alunos
com e sem deficiência sobre o assunto; o efeito que o treinamento
para Colega Tutor teve em tal turma e, reforçar todo o conteúdo
transmitido a eles (Souza, 2009). Todavia, a maioria dos alunos
voluntários ainda não era alfabetizada e, por isso, a pesquisadora
fez a leitura das questões e respostas, uma a uma, e a cada uma das
alternativas de respostas os alunos concordavam ou não com o que
estava escrito, até que chegasse a uma resposta.
Por fim, na Etapa 3, com o objetivo de avaliar o efeito da
intervenção, o professor de Educação Física foi orientado a continuar
o seu trabalho junto ao 1º ano em que o aluno com deficiência
visual estava matriculado e foi proposto que ele praticasse o que
havia sido construído conjuntamente, ou seja, esperava-se uma
prática docente com um novo olhar para a participação do aluno
com deficiência visual, estabelecendo a estratégia do colega tutor e
observando a atuação dos tutores, segundo o treinamento proposto.
Realizou-se o registro em filmagem de três aulas pós-intervenção.

Procedimentos para análise dos dados
Para analisar as filmagens das oito aulas acompanhadas, antes da
intervenção, foram estipulados quatro passos: 1) Visualização das
filmagens do dia; 2) Identificação da estrutura da aula, formas de
instrução ou explicação das atividades e, também, participação do
aluno com deficiência visual; 3) Recorte dos trechos em destaque
conforme a Etapa 2; 4) Enumeração dos pontos para diálogo/temas
da aula a ser apresentada e discutida juntamente com o professor
de Educação Física.
Os dados das filmagens das três aulas de Educação Física pósintervenção foram analisados com o objetivo de identificar se houve
o estabelecimento, por parte do professor de Educação Física, da
estratégia do colega tutor e demais estratégias sugeridas durante a
intervenção e, identificar como estava a atuação dos tutores.
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Resultados e discussão
Resultados referentes à identificação da situação escolar
antes da intervenção

A partir da análise das filmagens identificou- se que, a aula
era organizada em parte inicial, principal e final. Em relação às
atividades, elas foram aulas planejadas para a sala como um todo,
sem especificidades ou adaptações em relação à inclusão do aluno
com deficiência visual.
Além disso, as atividades eram peculiares à faixa etária e
buscavam trabalhar as habilidades motoras, habilidades de circo,
ritmo, resistência, expressão corporal e manipulação de objetos.
As atividades variaram entre brincadeiras de correr, circuitos e
jogos livres.
Quanto à explicação das atividades, o professor de Educação
Física, simultaneamente, demonstrava e narrava o movimento
ou ação a ser realizada. Tratou-se de explicações a toda a sala,
entretanto, sempre que o professor de Educação Física percebia a
“dúvida”, por parte do aluno com deficiência visual, oferecia-lhe
explicações individualizadas as quais eram realizadas por meio do
toque do no aluno e/ou verbalmente.
Com relação à participação do aluno com deficiência visual,
ele compareceu a todas as aulas e participou de todas as atividades,
não tendo ficado fora, ou, sentado. A participação ocorria em função
da companhia de uma colega que espontaneamente auxiliava-o e,
também, por meio de dicas ofertadas pelo professor de Educação
Física.
Outra característica dessa participação foi que, em atividades
de correr, ele permaneceu de mãos dadas com o colega que o
acompanhava, sem liberdade, sendo o colega quem ditava o ritmo
e direção das corridas.

Resultados após a intervenção
Na primeira aula foi possível verificar que havia um aluno, que
participou do treinamento de tutores, acompanhando o aluno com
deficiência visual.
Quanto à explicação das atividades, o professor de Educação
Física a fez verbalmente e iniciou por uma série de exercícios de
alongamento com demonstração, sendo que os movimentos eram
de conhecimento de todos os alunos. Durante o alongamento
observou-se que o professor de Educação Física, ao detectar
necessidade do aluno com deficiência visual, instruiu-o verbalmente,
tendo ido diretamente ao ponto enfatizado no treinamento, que era
a importância da dica verbal, tema abordado por meio da “imagem
4” durante o treinamento de tutores.
Também foi registrada a brincadeira do pega-pega. Para esta
atividade o professor propôs para que o colega tutor utilizasse a
corda-guia, estratégia proposta e vivenciada no treinamento. A
corda-guia foi utilizada durante toda a atividade, sendo que em
alguns momentos paravam de correr para arrumá-la ou pega-lá
do chão. O mais interessante deste uso foi verificar que em muitas
vezes foi o aluno com deficiência visual quem direcionou o correr
da dupla, diferentemente de quando não usava a corda-guia, mas
ficavam de mãos dadas e o aluno com deficiência visual sempre
seguia para onde o tutor estivesse guiando.
Quanto ao sistema de maior independência proposto no
treinamento foi, por parte do professor, mais efetivo, sendo
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que ao se dirigir ao aluno com deficiência visual, utilizou como
primeiro modo de comunicação a dica verbal e evitou a assistência
física possibilitando, assim, maior independência, do aluno com
deficiência visual, na execução das atividades.
Na segunda aula acompanhada realizou-se o alongamento
com os mesmos movimentos realizados em nas aulas anteriores e,
criou-se assim, uma rotina. Mais uma vez o aluno com deficiência
visual estava acompanhado de uma colega tutora, participante do
treinamento.
Houve nesta aula uma preocupação do colega tutor em que o
aluno com deficiência visual realizasse tudo o que era proposto,
demonstrando uma dedicação e responsabilidade. Por vezes, a
colega tutora prestou a assistência física e o professor atento a eles,
a corrigia e pediu que instruísse verbalmente.
Novamente utilizou-se a corda-guia e foi possível verificar
a liberdade proporcionada pelo uso, isso porque, o aluno com
deficiência visual ficou com os braços livres para movimentação.
Nesta mesma aula que o professor de Educação Física refez
uma atividade denominada de circuito e que havia sido realizada
nas aulas observadas inicialmente. A proposta foi planejada nos
encontros da Etapa 2, sendo que anteriormente havia sido feita
com o colega tutor e aluno com deficiência visual de mãos dadas.
Na nova oportunidade, a colega tutora e o aluno com deficiência
visual estavam unidos pela corda-guia. Criou-se uma situação
propícia para se comparar e analisar tal estratégia.
Na terceira e última aula filmada, também houve um colega
tutor acompanhando o aluno com deficiência visual durante toda
a aula.
O ponto forte desta aula foi a realização de uma atividade
que havia sido feita no acompanhamento inicial, mas criou-se a
possibilidade de replanejar a mesma atividade, denominada de
“batatinha frita 1, 2, 3”.
Assim como vivenciado por todos os alunos no treinamento
para colega tutor, amarrou-se uma corda de uma trave a outra da
quadra poli esportiva e, presa à corda havia uma argola, que se
movimentava por toda a extensão da corda.
Seguindo a lógica da atividade, os alunos deveriam ir em
frente com o objetivo de chegar ao outro lado da quadra, ou,
retornarem caso rompessem com as regras. O aluno com deficiência
visual segurou na argola e, respeitando as regras da brincadeira,
movimentou-se para frente ou para trás, livremente, no seu próprio
tempo e cadencia de passo, ao mesmo tempo em que estava próximo
ao Colega Tutor (Winick, 2004).
O uso da corda, como indicado na intervenção, mostrou-se
uma nova possibilidade de trabalho para o professor de Educação
Física em relação ao aluno com deficiência visual. Optar pela cordaguia e/ou pela corda poderá proporcionar uma participação cada
vez mais efetiva do aluno com deficiência visual e permitir que a
Inclusão se desmistifique e que o aluno com deficiência não esteja
apenas presente das aulas, mas se beneficie com elas.

Conclusões
Identificou-se que, em função de adaptações simples realizadas
pelo professor de Educação Física e de atitudes voluntárias de
colegas da turma, o aluno com deficiência visual participava das
atividades da aula de Educação Física.
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A intervenção caminhou no sentido de aprimorar as adaptações
habituais do professor, propondo novas adaptações, estratégias
de ensino e recursos pedagógicos para as situações reais das aulas
de Educação Física, ou seja, adotou-se como ponto de partida
atividades que o professor já havia aplicado para a turma e, buscouse realizá-las, novamente, com as novas proposições.
Dentre as novas ações, foi realizado o treinamento para colegas
tutores, uma vez que os amigos da turma, naturalmente ajudavam
o aluno com deficiência visual, porém, sem domínio das técnicas.
Implementou-se, também, o uso da corda-guia, a qual, comparada à
realização das atividades de mãos dadas, permitiu maior amplitude
de movimento para o aluno com deficiência visual, ao mesmo
tempo em que se manteve próximo ao colega tutor.
Avalia-se que a intervenção trouxe mudanças para a prática
diária do professor de Educação Física na turma em que havia um
aluno com deficiência visual, na medida em que as adaptações
passaram a ser mais específicas para cada atividade e situação de aula
e, para proporcionar maior independência ao aluno com deficiência
visual, a verbalização passou a ser mais utilizada.
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Inclusão de Estudantes com Deficiências em Programas de
Educação Física: Adaptações Curriculares e Metodológicas
Inclusion of Students with Disabilities in Regular Programs of
Physical Education: Curricular and Methodological Adaptations
Mey de Abreu van Munster
Universidade Federal de São Carlos
RESUMO: A Educação no Brasil tem sido orientada pelas premissas e princípios da inclusão escolar. Todavia, observa-se a distância entre
o que é preconizado na legislação brasileira (documentos legais) e as práticas pedagógicas observadas no cotidiano escolar, sobretudo no
que tange o processo educacional de crianças com deficiência. Apesar de consistir um componente curricular obrigatório em diferentes
níveis do ensino básico, a Educação Física continua excluindo os indivíduos que mais necessitam de estímulo e investimento em seu
processo educacional. No meio acadêmico ainda são escassos os estudos que abordam as adaptações curriculares e metodológicas no campo
da Educação Física Adaptada a pessoas com deficiências, as quais constituem ferramentas importantes para a inclusão dessa população. O
presente ensaio visa discutir o papel das adaptações curriculares e metodológicas (estratégias de ensino; recursos pedagógicos) no processo
de inclusão de estudantes com deficiências em programas regulares de Educação Física Escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Educação Física. Adaptação curricular.
ABSTRACT: Education in Brazil has been oriented by the principles of school inclusion. However, there is a gap between what is
recommended in the Brazilian laws (legal documents) and what is practiced in regular schools, especially for children with disabilities.
Although Physical Education (PE) is a mandatory curricular subject at different levels of basic education, it continues excluding the students
with disabilities, who most need encouragement and investment in their educational process. Studies on curricular and methodological
adaptations in the field of Adapted Physical Education are still scarce, which are important tools for the inclusion of this population. This
essay aims to discuss the role of curricular and methodological adaptations (teaching strategies, pedagogical resources) in the process of
inclusion of students with disabilities in regular programs of Physical Education.
KEYWORDS: Inclusion. Physical Education. Curriculum Adaptation.

Introdução
A inclusão de estudantes com deficiências nas classes comuns
da rede regular de ensino consiste um dos principais desafios da
atualidade, nas mais diferentes áreas do conhecimento.
A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) e as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394/96 (Brasil, 1996)
– estabelecem que a educação é direito de todos (artigo 205) e
que as pessoas com necessidades educacionais especiais devem
ter atendimento educacional “preferencialmente na rede regular
de ensino”, garantindo atendimento educacional especializado às
pessoas com deficiência (artigo 208).
Impulsionados pela Declaração de Salamanca1, a filosofia e os
princípios da inclusão, fortalecem-se mundialmente e chegam ao
Brasil em meados da década de 1990.
Segundo Mendes (2006, p.395) a inclusão social consiste
em “um processo bilateral no qual as pessoas excluídas e a sociedade
buscam, em parceria, efetivar a equiparação de oportunidades
para todos, construindo uma sociedade democrática na qual todos
conquistariam sua cidadania, na qual a diversidade seria respeitada e
haveria aceitação e reconhecimento político das diferenças.”
A Declaração de Salamanca consiste em um documento produzido a partir da
realização da “Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais:
acesso e qualidade”, promovida em 1994 pelo governo da Espanha em conjunto
com a UNESCO (Brasil, 1997).

1
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Os pressupostos da inclusão social passaram a influenciar, no
contexto educacional, a reformulação do processo de escolarização
de pessoas com necessidades especiais2, provocando discussões no
âmbito das políticas públicas de educação, recentemente orientadas
pela perspectiva da inclusão.
A partir dos referenciais para a construção de sistemas
educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais
passou a ser repensada, implicando em uma mudança estrutural
e cultural da escola a fim de que todos os alunos possam ter suas
especificidades atendidas (BRASIL, 2007).
Observe-se a legislação atual. Quando se preconiza, para o aluno
com necessidades especiais, o atendimento educacional especializado
preferencialmente na rede regular de ensino, evidencia-se uma clara
opção pela política de integração no texto da lei, não devendo a
integração - seja como política ou como princípio norteador - ser
penalizada em decorrência dos erros que têm sido identificados na sua
operacionalização nas últimas décadas (Brasil, 1999, s/p).
Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (Brasil, 2007), as necessidades educacionais especiais podem estar
direcionadas a: alunos com deficiência; alunos com transtornos globais de
desenvolvimento; alunos com altas habilidades/superdotação. Nesse capítulo,
será feito um recorte especificamente direcionado às pessoas com deficiências.
Segundo o referido documento, considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem “impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que,
em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e
efetiva na escola e na sociedade” (p.9).

2
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Embora a legislação brasileira garanta o acesso e a permanência
de estudantes com deficiências nas escolas comuns (rede regular de
ensino), observa-se que a inclusão ainda é uma realidade distante
do contexto escolar. No Brasil, muitos estudantes com deficiências
permanecem excluídos ou tem sua participação limitada nas aulas
de Educação Física, embora seja esta um componente curricular
obrigatório em diferentes níveis do ensino básico.
Entre as várias dificuldades para se efetivar o processo de
inclusão nas aulas de Educação Física, Fiorini (2012) destaca
o despreparo profissional e o desconhecimento por parte dos
professores entrevistados acerca do que é possível ou não modificar
nos programas de ensino, tais como estratégias (procedimentos)
e recursos pedagógicos orientados às necessidades dos estudantes
com deficiência.
A formação profissional orientada ao modelo inclusivo
constitui uma preocupação já expressa nos Parâmetros Curriculares
Nacionais:
O que se afigura de maneira mais expressiva ao se pensar na viabilidade
do modelo de escola inclusiva para todo o país no momento é a situação
dos recursos humanos, especificamente dos professores das classes
regulares, que precisam ser efetivamente capacitados para transformar
sua prática educativa. A formação e a capacitação docente impõemse como meta principal a ser alcançada na concretização do sistema
educacional que inclua a todos, verdadeiramente (Brasil, 1999 s/p).

No mesmo sentido, voltando ao contexto da Educação Física,
Seabra Júnior (2008) ressalta a importância de estabelecer estratégias
de ensino e selecionar recursos pedagógicos adequados e/ou
adaptados para que os estudantes com deficiências desempenhem,
as várias atividades propostas de forma satisfatória.
Atuando nos processos de formação inicial e continuada de
professores de Educação Física Escolar que possuem estudantes com
deficiências em situação de inclusão na escola comum, verificou-se
a manifestação de dúvidas frequentes e comuns, que podem ser
traduzidas nas seguintes proposições interrogativas: O que deve
(ou não) ser modificado nos programas regulares de Educação
Física visando atender as simultâneas demandas de estudantes
com e sem deficiências? Em relação ao currículo básico da
Educação Física Escolar, quais conteúdos devem permanecer, quais
conteúdos devem ser introduzidos ou ainda alterados, de forma a
contemplar as necessidades de todos os estudantes envolvidos no
processo educativo? Em termos de estratégias de ensino/recursos
pedagógicos, o que deve ser modificado de forma a atender as
necessidades especiais dos estudantes com deficiências, sem, no
entanto, comprometer o envolvimento do grupo como um todo?
A questão problematizadora do presente ensaio pode ser
assim sintetizada: “O que, quando e como adaptar os programas
de Educação Física às necessidades de estudantes com deficiências?”
A resposta é bastante simples e ao mesmo tempo extremamente
complexa, na medida em que a diversidade do processo educativo
e a singularidade decorrente das características dos estudantes
envolvidos não permitem generalizações. Mas pode-se dizer que
as adequações curriculares e adaptações metodológicas devem ser
feitas “sempre que” e “apenas quando” necessário3.

Em prol da integridade das atividades e maximização do potencial das pessoas com
deficiências em Programas de Educação Física, Pedrinelli e Verenguer (2004, p.12)
ressaltam que convém modificar as atividades “apenas quando necessário, sempre
respeitando as metas previamente determinadas, assegurando que as atividades sejam
um desafio a todos os participantes e, sobretudo, que seja valorizada a diferença.”

3
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Dessa forma, neste capítulo pretende-se discutir o papel das
adaptações curriculares e metodológicas (estratégias de ensino e
recursos pedagógicos) no processo de inclusão de estudantes com
deficiências em programas regulares de Educação Física Escolar.

Adaptações Curriculares em Educação Física
O conceito de currículo não é consensual e é difícil de ser
estabelecido, em face dos diversos aspectos envolvidos. O currículo
exerce um papel fundamental no processo educacional, pois deve
estar associado à identidade da instituição escolar, à sua organização
e funcionamento, conforme as aspirações e expectativas da sociedade
e da cultura onde está inserida (Brasil, 1999). O currículo deve estar
intimamente relacionado ao projeto político pedagógico da escola,
consistindo em uma importante referência sobre o que, quando e
como ensinar; o que, como e quando avaliar.
Nos currículos regulares ou tradicionais, a ênfase recai
sobre o produto, partindo do pressuposto da uniformidade e
homogeneidade. Já os currículos inclusivos devem voltar-se para
o processo, com base no princípio da diferenciação (Munster &
Almeida, 2006).
Acompanhando uma tendência internacional, o Brasil adotou
a expressão adaptações curriculares (Parâmetros Curriculares
Nacionais - Brasil, 1999) para denominar “toda e qualquer ação
pedagógica que tenha a intenção de flexibilizar o currículo para oferecer
respostas educativas às necessidades especiais dos alunos, com base nos
pressupostos da educação inclusiva” 4.
Essas adaptações resguardam o caráter de flexibilidade e dinamicidade
que o currículo escolar deve ter, ou seja, a convergência com as
condições do aluno e a correspondência com as finalidades da educação
na dialética de ensino e aprendizagem. Não se colocam, portanto, como
soluções remediativas para “males diagnosticados” nos alunos, nem
justificam a cristalização do ato pedagógico igualmente produzido para
todos na sala de aula. Do mesmo modo, não defendem a concepção de
que a escola dispõe sempre de uma estrutura apropriada ou realiza um
fazer pedagógico adequado a que o educando deve se adaptar. Implica,
sim, a convicção de que o aluno e a escola devem se aprimorar para
alcançar a eficiência da educação a partir da interatividade entre esses
dois atores (Brasil, 1999, s/p.)

Orientadas pelo princípio de atenção à diversidade, as adaptações
curriculares envolvem alterações em alguns elementos do currículo
comum, visando atender às necessidades emergentes no processo
educacional e potencializar as oportunidades de aprendizagem
dentro da escola comum (Heredero, 2010).
Conforme Heredero (2010), as adaptações curriculares
pretendem alcançar a máxima compreensão através de um currículo
adaptado, mantendo alguns elementos comuns com muitas matérias
da referida etapa; uma metodologia adequada, com modificações
em seus agrupamentos, e novas organizações temporais para dar
conta das necessidades individuais, e de aprendizagens das mais
significativas e funcionais possíveis. Por isso, realizam-se em três
níveis:
• No âmbito do projeto pedagógico e seu currículo escolar
• No currículo desenvolvido na sala de aula
Em 1999, a Secretaria de Educação Fundamental e a Secretaria de Educação
Especial, em ação conjunta, produziram o material didático-pedagógico intitulado
“Adaptações Curriculares”, que compõem o conjunto dos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN, considerando a perspectiva da inclusão escolar defendida pelo
Ministério da Educação.

4
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•

No nível individual de cada aluno
Tendo como marco de referência o currículo comum, as
adequações curriculares são ainda pouco discutidas no meio
acadêmico e nos projetos político-pedagógicos institucionais,
sobretudo no campo da Educação Física. Refletir sobre as adaptações
curriculares no âmbito da Educação Física, cujas propostas
curriculares ainda são recentes e pouco consensuais, consiste em
nosso atual desafio.
Cabe destacar ainda que, um mesmo estudante pode estar
satisfatoriamente adaptado a um determinado componente
curricular, mas não necessariamente a outros. Assim, um estudante
que apresenta limitações motoras decorrentes de um determinado
tipo de deficiência física, por exemplo, pode estar suficientemente
adaptado a componentes como matemática, língua portuguesa e
ciências (desenvolvidos regularmente em sala de aula com auxílio
de tecnologias assistivas) e, ao mesmo tempo, apresentar sérias
dificuldades em componentes como a Educação Física, devido às
exigências motoras inerentes à prática, quando inadequadamente
conduzida pelo professor.
Ainda em caráter de exemplificação, o inverso pode acontecer
com um estudante que apresenta deficiência intelectual: este
pode apresentar desempenho físico-motor adequado nas aulas
de Educação Física, mas possuir dificuldade de acompanhar
determinados componentes do currículo formal, devido ao déficit
cognitivo (funcionamento intelectual) e às áreas e habilidades do
comportamento adaptativo afetadas.
As propostas curriculares sugeridas pelas instâncias
governamentais brasileiras não fornecem indicativos acerca
de como promover tais ajustes no currículo e no âmbito das
adaptações metodológicas; tampouco o professor, como um dos
agentes responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem, sente-se
preparado para efetuá-los.
A Proposta Curricular é um documento recente, implantado
em 2008 pelo governo do estado de São Paulo, visando padronizar
e organizar os componentes curriculares do ensino fundamental
(Ciclo II e Ensino Médio), por meio de conteúdos sistematizados
por bimestre e ano, subsidiando os professores em suas aulas por
meio de conteúdos, habilidades e competências que o aluno deve
adquirir em cada nível de ensino.
Este instrumento tem como finalidade orientar e subsidiar os
professores propondo sequências didáticas e sugestões de trabalho,
como métodos e estratégias, experimentações, projetos coletivos,
atividades extraclasses e estudos interdisciplinares, divididos em um
caderno por bimestre para cada série.
Ao analisarem a proposta curricular específica da área de
Educação Física, Gatti e Munster (2012) verificaram que o referido
material não oferece subsídios específicos acerca das alterações
curriculares necessárias para a inclusão de alunos com deficiências.
Tampouco são sugeridas adaptações metodológicas ou estratégias
de ensino relacionadas às atividades propostas, desconsiderando as
necessidades especiais de estudantes em condição de deficiência. Tal
fato reforça a necessidade de dedicação a esse tópico.
Ao escrever sobre a inclusão de alunos com deficiências nas aulas
de Educação Física, Craft (1996) sugere quatro opções relacionadas
ao currículo que podem ser aplicadas ao contexto educacional,
conforme as necessidades evidenciadas:
• Currículo único: alunos que apresentam ou não deficiência
participam das mesmas atividades curriculares;

Revista da Sobama, Marília, v. 14, n. 2, p. 27-34, Jul./Dez., 2013

Artigos / Articles

•

Currículo em níveis diferenciados: todos os alunos
desenvolvem as mesmas unidades temáticas constituintes do
currículo, porém com objetivos e níveis distintos, conforme as
necessidades apresentadas;
• Currículo com sobreposição: um grupo de alunos desenvolve as
mesmas unidades temáticas, mas pratica atividades diferentes
ou adaptadas;
• Currículo alternativo: são oferecidas atividades alternativas.
Em associação às possibilidades de alterações curriculares,
é necessário investir também em adaptações metodológicas,
conforme será abordado no próximo tópico.

Adaptações metodológicas em Educação Física
A fim de possibilitar o acesso a conteúdos diversificados, tornase necessário recorrer a procedimentos pedagógicos variados e
específicos, visando modificações para atender as necessidades
educacionais dos estudantes com deficiência. Algumas atividades
ou conteúdos só se tornam acessíveis a pessoas com determinadas
deficiências, mediante adaptações.
Para Sherril (1998) o processo de adaptação consiste no manejo
de variáveis para alcançar as respostas desejadas. A autora descreve
tal processo como sendo contínuo, dinâmico e bidirecional
(recíproco), sofrendo influência de sete variáveis: variáveis relativas
ao ambiente temporal; variáveis relativas ao ambiente físico;
variáveis nos equipamentos e materiais; variáveis no ambiente
psicossocial; variáveis de aprendizagem; variáveis na instrução e
informação; variáveis relativas às tarefas.
No mesmo sentido, Rodrigues (2006, p.41) afirma que
“adaptar é adequar a exigência da tarefa ao nível de desempenho e
desenvolvimento do aprendiz”. O processo de adaptação de uma
atividade consiste em intervir sobre um conjunto de variáveis
influenciando o seu maior ou menor grau de dificuldade. A
manipulação dessas variáveis permitirá sintonizar o nível de
exigência da atividade à capacidade de desempenho do aprendiz.
Ao sugerir adaptações durante a prática de atividades, o
professor pode seguir alguns princípios propostos por Lieberman
(2002):
• Incentivar a pessoa com deficiência a participar das decisões
relativas às variáveis de adaptação, considerando a aceitação ou
não das modificações por parte do interessado. As adaptações
que acentuam a aparência ou percepção das diferenças nem
sempre são bem vindas.
• Proporcionar opções de escolha entre as variáveis de adaptação
e possibilidades de combinação entre estas. Permitir que a
pessoa selecione o tipo de equipamento, o estilo de ensino,
as modificações de regras ou alterações no ambiente mais
adequados às suas necessidades.
• Garantir a participação da pessoa com deficiência nas atividades
ainda que seja necessária assistência física, decrescendo o nível
de apoio gradativamente.
• Oferecer a mesma variedade de jogos, esportes e atividades
recreativas às crianças que apresentam ou não deficiência.
• Incentivar a prática de atividades coletivas e comunitárias
sempre que possível.
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As adaptações precisam ser constantemente avaliadas e
analisadas, pois as necessidades dos alunos também se alteram
periodicamente, requerendo novos ou diferentes ajustes.
Conforme Pedrinelli (2003, p.97) “tornar um programa
adequado para todos pode necessitar mais ou menos modificações,
às vezes no estilo de ensino, às vezes em algumas regras, às vezes no
ambiente, às vezes no equipamento.”
Com base em Lieberman (2002) Munster e Almeida (2006)
propõem quatro tipos de adaptações metodológicas:

Adaptações quanto à instrução
O professor dispõe de diferentes técnicas e estratégias para
adequar sua orientação às necessidades do indivíduo ou grupo.
Uma vez que os alunos apresentam diferentes modalidades de
aprendizagem, o professor deve conhecer e identificar o estilo de
ensino mais adequado a cada situação, conforme a preferência ou
necessidade do aluno. Lieberman (2002) e Rich (2004) descrevem
quatro estilos de ensino:
• Estilo por comandos: as decisões quanto ao conteúdo da aula,
organização do ambiente e padrões satisfatórios de desempenho
são estipulados pelo professor.
• Estilo por tarefas: o professor desenvolve uma série de tarefas
que progressivamente conduzem ao cumprimento dos
objetivos.
• Estilo por descoberta guiada: por meio de questões ou breves
indagações, o professor conduz o aluno ao longo de uma
série de desafios progressivos que resultam na descoberta do
movimento proposto.
• Estilo solução de problemas: preconiza o desenvolvimento
de múltiplas soluções frente a um problema formulado pelo
professor, conforme critérios pré-estabelecidos.
A seguir são apresentados vários tipos de abordagem em uma
sequência de apresentação das informações, que visa garantir
maior autonomia ao indivíduo com deficiência. Em determinadas
situações pode-se utilizar as técnicas de instrução em combinação
ou associação; em outras, basta o uso de apenas um dos modelos
seguintes (Lieberman, 2002):
• Orientação verbal: explicar verbalmente, de forma clara e
objetiva, o que se espera que o aluno faça.
• Demonstração: exemplificar por meio de ações demonstrativas
ou utilização de modelos o que se espera que o aluno
desenvolva.
• Assistência física: fornecer assessoria física ou guiar o
movimento do aluno conforme a ação esperada, para que ele
apreenda o movimento cinestesicamente.
• Brailling: conduzir o aluno a tocar e perceber por meio do tato
a execução de um movimento ou habilidade realizado pelo
professor ou por um colega.

Adaptações quanto aos equipamentos e materiais
As adaptações no equipamento são ajustes e modificações
realizadas nos equipamentos convencionais ou originais para tornálos adaptados às necessidades do indivíduo, assegurando-lhe, assim,
um melhor desempenho na atividade proposta.
30

As pessoas com deficiências podem necessitar de equipamentos
adaptados para compensar eventuais limitações na mobilidade,
dificuldade de preensão, diminuição nas capacidades visuais
e/ou auditivas, déficit nas funções cognitivas, dificuldade de
concentração etc.
São exemplos de modificações no equipamento: bolas com
dispositivos sonoros (guizos ou bips), luvas ou fitas com velcro para
fixação, bolas mais leves e macias, raquetes mais curtas ou longas.
As dimensões e peso dos equipamentos e materiais devem ser
apropriados à idade cronológica e porte físico dos participantes.

Adaptações quanto ao espaço físico
Algumas variáveis no ambiente podem interferir diretamente
na qualidade do processo ensino- aprendizagem de pessoas com
deficiências. Ultrapassadas as barreiras arquitetônicas para chegar
ao local das práticas de Educação Física, ainda há algumas medidas
que podem facilitar a participação dos alunos nas aulas.
A maior parte das adaptações ambientais são percebidas apenas
diante das dificuldades ou necessidades apresentadas pelos alunos.
As pessoas com deficiência visual, por exemplo, necessitam
da disposição de referências sonoras ou táteis no ambiente, para
facilitar sua orientação espacial. Já as pessoas com deficiências
físicas, podem precisar de modificações relacionadas à variação na
altura da rede da quadra de voleibol; no Handebol em Cadeira de
Rodas, a baliza (travessão) deve ser rebaixado em 40 centímetros,
para compensar a altura do goleiro que joga sentado, e assim por
diante.

Adaptações quanto às regras
As adaptações nas regras consistem em qualquer alteração
relacionada às regras originais ou culturalmente pré-estabelecidas
em um jogo. Eventualmente são necessárias adaptações nas regras
para que as pessoas com deficiência possam ser satisfatoriamente
incluídas em determinadas atividades.
Para aumentar a chance de participação de um aluno com
deficiência intelectual em um jogo coletivo, por exemplo, podese solicitar que antes de conceder a posse de bola à outra equipe,
necessariamente a bola seja passada a esse aluno. Ou ainda,
para equilibrar o placar onde uma equipe esteja levando grande
vantagem sobre a outra, pode-se propor que os alunos mais
habilidosos alternem sua participação entre as duas equipes, visando
equiparação de resultados.

Associação

entre

adaptações

metodológicas no âmbito da

curriculares

e

Educação Física

A flexibilização do currículo no âmbito da Educação Física é
algo que deve ser discutido com muito critério. Por vezes, o excesso
de autonomia que os profissionais de Educação Física possuem
para efetuar mudanças no currículo, conduz à descaracterização
dos conteúdos que realmente são essenciais e indispensáveis. Por
outro lado, a rigidez em demasia pode levar a um engessamento e
à incompatibilidade do currículo com os interesses e necessidades
dos estudantes. Ambas as situações podem conduzir a experiências
frustrantes aos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
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Encontrar o ponto ideal para a realização dos ajustes
curriculares não é algo simples, tampouco exato. Ao selecionar os
conteúdos de um Programa de Ensino, é preciso atentar para o
fato de que “todas as vezes que escolhemos o que ensinar, escolhemos
também o que deve ser ignorado.” (Carmo, 2002, p.10). Esse poder
de decisão não compete exclusivamente ao Professor de Educação
Física. Tampouco pode ser completamente delegado ao agrado e
conveniência dos estudantes. As decisões relacionadas às alterações
curriculares devem ser compartilhadas entre todos os envolvidos no
processo, a fim de que sejam compreendidas as razões e os motivos
que levam à necessidade de mudanças, de forma consensual e
colaborativa.
A decisão de manutenção, alteração ou descontinuidade de
um determinado conteúdo deve estar associada às adaptações
metodológicas correspondentes às necessidades especiais dos
estudantes. Estas sim dependem da apropriação do conhecimento e
são de responsabilidade do professor, embora ideias e sugestões dos
estudantes possam ser bem recebidas.
De forma geral, as adaptações metodológicas compreendem
adequações nas estratégias de ensino e nos recursos pedagógicos a
serem empregados.
Manzini (2010) define estratégia de ensino como a ação do
professor que, na maioria das vezes, faz uso de um recurso para
alcançar determinado objetivo. Enquanto ação, a estratégia acontece
no momento do ensino, porém, deve ser previamente planejada
com base nas características dos alunos, o objetivo da atividade e o
nível de complexidade exigido.
Recurso pedagógico pode ser conceituado como um estímulo
concreto, manipulável e que a esse estímulo seja atribuído uma ou
mais finalidades pedagógicas (Manzini & Deliberato, 2007).
As adaptações metodológicas em Educação Física não devem
ser confundidas com “improvisação” ou “precarização” do
processo de ensino e aprendizagem. As adaptações metodológicas
constituem alternativas no processo pedagógico que dependem
de: 1. Análise criteriosa da situação; 2. Estudo aprofundado acerca
das necessidades e possibilidades do estudante com deficiência; 3.
Planejamento adequado; 4. Organização prévia das estratégias de
ensino e dos recursos pedagógicos.
Dessa forma, o emprego adequado das adaptações metodológicas
pode ser determinante quanto à necessidade ou não de uma
adequação curricular.
Na figura 1 ilustra algumas possibilidades de correspondência
entre as adaptações curriculares e metodológicas:
ADAPTAÇÕES
METODOLÓGICAS
Recursos e estratégias
1º
Conteúdo convencional
usuais
Recursos e estratégias dife2º
Conteúdo convencional
renciados
Recursos e estratégias
3º
Conteúdo alternativo
adequados
Recursos e estratégias
4º
Conteúdo adaptado
específicos
Figura 1. Correspondência entre adaptações curriculares e
metodológicas
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Conforme apontado na introdução desse capítulo, as adaptações
curriculares e metodológicas devem acontecer “sempre que” e
“apenas quando” necessário.
Em um primeiro momento, o professor de Educação Física
deverá avaliar as condições de seu aluno com deficiência e a
possibilidade do mesmo ter acesso aos conteúdos convencionais
previstos no currículo comum. A partir daí, definirá a necessidade
ou não de empregar recursos e estratégias usuais (situação 1) ou
diferenciadas (situação 2).
Cada situação de ensino é única: em alguns casos, as estratégias
e/ou recursos usuais podem ser suficientes, em outros casos, pode
ser necessário recorrer a estratégias e/ou recursos diferenciados.
Tomando como exemplo um conteúdo tradicional da Educação
Física: a capoeira. Um aluno que apresente a condição de nanismo
pode ter acesso a esse conteúdo, sem exigir quaisquer modificações
nas estratégias de ensino e/ou recursos pedagógicos (situação 1).
Talvez outro aluno, da mesma turma, sem nenhuma necessidade
especial aparente, pode exigir uma atenção maior do professor e
necessitar de modificações nas estratégias de ensino.
Outra situação hipotética: em determinada etapa do
planejamento, está previsto desenvolver jogos pré-desportivos e
o professor seleciona uma atividade lúdica como estratégia para
o aquecimento: “Rouba-rabinho”5. Um aluno com surdez pode
participar da brincadeira sem a necessidade de recursos específicos
(situação 1). Já um aluno com cegueira, dependerá de algumas
modificações nas estratégias e nos recursos, a fim de assegurar sua
participação na atividade (situação 2). Para trabalhar em situação
de inclusão, Diehl (2006, p.137) sugere que cada rabinho seja
amarrado a uma lata de refrigerante, que deverá ser arrastada pelo
chão, de forma a fornecer uma referência auditiva para a localização
do aluno que não enxerga (adaptação nos recursos pedagógicos).
Ainda, sugere que as crianças sejam organizadas em duplas (de mãos
dadas), estando uma delas com os olhos vendados (responsável
por roubar o “rabinho” dos colegas) e a outra atuando como guia
(adaptação na estratégia de ensino).

ADAPTAÇÕES
CURRÍCULARES
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Figura 2. Adaptação da brincadeira “Rouba-rabinho”.
Fonte: Diehl, Rosilene Moraes (2006). Jogando com as diferenças:
jogos para crianças e jovens com deficiência. São Paulo: Phorte.
Por vezes alguns conteúdos convencionais podem ser pouco
acessíveis às pessoas com determinados tipos de deficiências. Mesmo
que não seja possível vivenciar diretamente um determinado
conteúdo, sempre é possível apreender algo sobre ele. Exemplo:
A finalidade dessa brincadeira é verificar quem é capaz de roubar o “rabinho” (um
pedaço de barbante com cerca de 50 cm de comprimento preso atrás da cintura
de cada participante) dos colegas e preservar o seu “rabinho” por mais tempo, ou
verificar quem é capaz de roubar o maior número de “rabinhos”.
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embora a modalidade “voleibol” até o momento não esteja adaptada
às necessidades de pessoas com deficiência visual, o aluno que não
enxerga pode conhecer o histórico, compreender as regras do jogo,
travar contato com o material de jogo, reconhecer o espaço de
jogo (com o uso de recursos como demarcação tátil da quadra ou
maquetes em relevo) e até mesmo vivenciar alguns dos fundamentos
da modalidade (com estratégias de ensino específicas).
Deve-se ter em mente que o grupo de alunos como um todo
não pode se privar da oportunidade de conhecer e experimentar
os conteúdos previstos no currículo comum em função dos
impedimentos ou limitações de um único aluno. Todavia esse
aluno não deve ficar ocioso, sendo sumariamente dispensado da
atividade, atuando como mero expectador ou desempenhando
subpapéis, tais como auxiliar na contagem (placar), ajudar a bater
corda para os colegas pularem, segurar/sustentar objetos e outras
funções que o subjuguem. Ambas as situações são excludentes e
não são aceitáveis, pois todos os envolvidos possuem o direito de
maximizar suas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento
pessoal.
Em algumas situações, quando a condição do aluno
definitivamente o impede de vivenciar certos aspectos de um
dado conteúdo, deve-se recorrer a um conteúdo alternativo. Como
exemplo: uma criança com paralisia nos membros inferiores e
usuária de cadeira de rodas, provavelmente não conseguirá realizar
saltos (em altura ou extensão) na modalidade atletismo. Mas pode
ter acesso às outras provas de campo do atletismo, tais como os
arremessos e lançamentos (situação 3). Para tanto será necessário
adequar recursos pedagógicos e estratégias de ensino conforme
a situação de cada estudante. O importante é que não sejam
negligenciados esforços para a participação e envolvimento desse
aluno.
Por fim, ainda é possível recorrer a um conteúdo adaptado, ou
seja, atividades modificadas ou concebidas especificamente para
atender as necessidades especiais de pessoas com deficiências. Os
esportes adaptados constituem um exemplo disso, pois foram
sistematizados de forma a permitir a participação de pessoas
com deficiências, por meio de adequações e ajustes nas regras, no
espaço físico, nos materiais e equipamentos. Embora determinadas
modalidades de esporte adaptado, tais como a bocha e o goalball,
tenham sido desenvolvidas especialmente para as pessoas com
deficiências, no contexto educacional, podem ser praticadas numa
abordagem inclusiva, permitindo a participação de pessoas que não
apresentam deficiências (situação 4).
Conforme indicam Garcia e Munster (2009), o esporte
adaptado pode ser introduzido como conteúdo nas aulas de
Educação Física Escolar, independentemente da presença ou não de
alunos com deficiências. Além de desenvolver habilidades motoras
diversificadas e específicas, possibilita a oportunidade de pensar
sobre as diferenças e potencialidades das pessoas com deficiências,
favorecendo atitudes inclusivas e de respeito à diversidade.

Considerações finais
O campo de estudo sobre as adaptações curriculares e
metodológicas constitui um universo de possibilidades a ser
explorado no âmbito da Educação Física. Refletir sobre a
correspondência entre adaptações curriculares e metodológicas
no processo pedagógico é um desafio intrigante e contagiante,
na medida em que permite ao professor de Educação Física
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se reconhecer como agente co-responsável pelas conquistas e
realizações dos estudantes que apresentam deficiências.
Todavia, as ações e práticas pedagógicas do professor necessitam
ser respaldadas não apenas pelos documentos legais mas, sobretudo,
pelo conhecimento e desenvolvimento científico no campo da
Educação Física Adaptada. Há que se estimular investigações mais
aprofundadas na área de adaptações curriculares e metodológicas
de forma a permitir que as intenções inclusivas manifestadas na
legislação brasileira possam efetivamente ser asseguradas aos
estudantes com deficiências, refletindo-se na qualidade de seu
processo educacional.
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Aplicação do Perfil Psicoeducacional Revisado (PEP-R) em Crianças
com Autismo como Requisito para Intervenção e Estabelecimento do
Vínculo em Atividades Físicas, Lúdicas e Recreativas
Application of Psychoeducational Profile Revised (PEP-R) in Children
With Autism as a Requirement for Intervention and Establishment of
Bonds in Physical, Recreational and Playful Activities
Elaine de Oliveira Santos
Loiane Maria Zengo
Manoel Osmar Seabra Júnior
Jaqueline Costa Castilho Moreira
Faculdade de Ciências e Tecnologia – Unesp – Campus de Presidente Prudente

RESUMO: A pesquisa teve como objetivo oferecer informações relativas ao funcionamento do desenvolvimento nas áreas de Imitação,
Percepção, Motora Grossa, Mota Fina, Integração Olho – Mão, Desenvolvimento Cognitivo e Cognitivo Verbal, bem como níveis
de anormalidades do comportamento nas áreas de Relacionamento e Afeto, Brincar e Interesse por Materiais, Respostas Sensoriais
e Linguagem. Os quais visam o conhecimento dos níveis da idade e potenciais de desenvolvimento com crianças autistas através do
Perfil Psicoeducacional Revisado – PEP-R. A metodologia contou com a participação de três crianças com idade entre três a quatro
anos, previamente diagnosticadas com autismo infantil. Os resultados do teste mostraram que todas as crianças apresentaram idade de
desenvolvimento inferior à idade cronológica, e também diferem entre si. Nesse contexto o PEP-R apresentou com eficiência os níveis
do funcionamento do desenvolvimento e anormalidades no comportamento das crianças, o que permite aos profissionais, que trabalham
com esses indivíduos, construir planejamentos educacionais que levem em consideração as habilidades aprendidas e as que estão em
desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVES: Autismo. Atividades lúdicas. Vinculo Afetivo.
ABSTRACT: The research had the objective of offering information concerning the de development functioning in the Imitation areas.
Perception, Gross Motor Coordination, Motor Coordination and Hand-Eye Integration, Cognitive Development and Verbal Cognitive,
as well as levels of behavior abnormalities in the Relationship and Caring, Playing and Interest for materials, Sensorial Answers and
Language areas, which aim the age levels and development potentials knowledge with autistic children through the Psico-educational
reviewed profile PEP-R. The methodology had the participation of three children between three and four years old, previously diagnosed
with children autism. The tests results showed that all the children presented age development inferior to the chronological age, and
also, they differ among themselves. Considering this context, the PEP-R efficiently presented the levels of development functioning and
behavior abnormalities in the children, which allows the professionals who work with these individuals to educational planning that take
into consideration the skills learned and the ones which are being developed.
KEYWORDS: Autism. Recreational activities. Affective Bond.

Introdução
Atualmente o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (Dsm-iv, 1995), passou a considerar o autismo como
um Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, que compreende
o Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância,
Transtorno de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento
sem Outra Especificação (Incluindo Autismo Atípico). O uso do
terno “invasivo” é devido ao intenso impacto nas áreas da interação
social reciproca, nas habilidades de comunicação (verbal e nãoverbal) e de interesses/ atividades estereotipadas, no processo de
desenvolvimento (Rutter, 1996 citado por Leon, 2002, p.15).
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O autismo, também denominado Transtorno do Espectro
Autista, é descrito como uma alteração grave no desenvolvimento
infantil.
Pode manifestar-se nos primeiros anos de vida,
possivelmente como resultado de anormalidades em alguma
parte do cérebro que ainda não foi identificada, também existe a
possibilidade de estar relacionado com problemas na gestação ou
durante o parto. Acomete cerca de quatro vezes mais indivíduos do
sexo masculino do que feminino (Mello, 2007).
De acordo com a Cartilha dos Direitos das Pessoas com
Autismo (Tibiriça et al., 2011), elaborada pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, alguns sinais são importantes e podem
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indicar a presença de traços autistas: 1. Relacionamento com
outras pessoas pode não despertar seu interesse; 2. Podem agir
como se não escutassem; 3. O contato visual é ausente ou pouco
frequente; 4. A fala é usada com dificuldade ou não pode ser usada;
5. Possuem dificuldades em compreender e se fazer compreender;
6. Podem repetir palavras ou frases no lugar da linguagem comum
(ecolalia); 7. Apresentam movimentos repetitivos/estereotipados;
8. Se expressam fazendo gestos ou apontado, sem o uso da fala;
9. Podem usar as pessoas como meio para alcançar o que quer;
10. Colo e afagos podem ser evitados; 11. Podem não demonstrar
afeto por outra pessoa; 12. Podem ser resistentes a mudanças em
sua rotina; 13. Podem não se interessar pelo que acontece a sua
volta; 14. Parece preferir ficar sozinho; 15. Podem apegar-se a
determinados objetos.
Além desses aspectos diagnósticos específicos, a criança autista
pode demonstrar, com frequência, outros problemas não específicos
como medos, fobias, alterações do sono e da alimentação, ataques
de birra, agressão e quando associado à deficiência intelectual grave
é bastante comum a autoagressão (Dsm-iv, 1995).
Não existem testes laboratoriais para diagnosticar o autismo. O
diagnóstico é realizado por um profissional com experiência na área
médica, que faz uma avaliação do quadro clínico, histórico de vida
e comportamento da criança (Mello, 2007).
Autistas possuem dificuldades de desenvolvimento e
comportamento em várias áreas. Na área cognitiva, manifestam
comprometimento em quatro itens, conforme Brown & Whiten
(2000, citado por Leon, 2002, p. 18): imitação, interação
social, brincadeiras e impossibilidade para compreender estados
emocionais de outras pessoas. Quanto à linguagem, os problemas
nos aspectos não verbais são maiores conforme o grau de deficiência
intelectual associada (Assumpção Júnior & Kuczinsky, 2007, p. 4).
Com relação às áreas sensoriais e perceptivas, as crianças
com autismo apresentam padrões desviantes de respostas para os
estímulos sensoriais (olfativa, auditiva, visual, tátil, gustativa), de
modo geral, havendo um aumento ou diminuição da resposta. Para
Haase et al. (2005, p. 118), “ao invés de “sentirem” diferentemente,
os autistas interpretariam diferentemente as sensações, porque
construíram referenciais subjetivos distintos, peculiares”.
O tratamento do transtorno é realizado por meio de
intervenções terapêuticas, por equipes multidisciplinares.
Ajuriaguerra (2001) salienta que o manejo de autistas requer uma
intervenção multidisciplinar. As bases do tratamento envolvem
técnicas de mudanças de comportamento, programas educacionais
ou de trabalho, e terapias de linguagem/comunicação. Intervenções
medicamentosas podem ser receitadas por um médico, quando
há outra doença associada ao autismo, como epilepsia ou
hiperatividade.
O TEACCH (Treatment and Education of Autistic and
Communication Handicapped Children) é reconhecido como
uma das metodologias mais eficazes para intervir com pessoas
com autismo e transtornos correlatos de comunicação. O Perfil
Psicoeducacional Revisado (PEP-R) (Schopler et al.,1990), é um
instrumento de avaliação que foi concebido dentro do próprio
Centro TEACCH, da Carolina do Norte (Leon, 2002, p. 21) com
o objetivo de oferecer os referencias necessários para a elaboração
do currículo educacional (Mota, 2008).
Diante do exposto, o artigo tem como objetivo oferecer
informações relativas ao funcionamento do desenvolvimento,
bem como níveis de anormalidades na área do comportamento, os
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quais permitirão o conhecimento dos níveis da idade e potenciais
de desenvolvimento com crianças autistas através do PEP-R. Por
sua vez possibilitar vínculo, com estas crianças, para a prática de
atividades físicas, lúdicas e recreativas.

Método
Caracterização dos sujeitos
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 109/2010, está
sendo realizado na “Associação de Desenvolvimento de Crianças
Limitadas” “LUMEN ET FIDES”. A LUMEN é uma instituição
especializada e filantrópica, fundada em 15 de Maio de 1987,
sua atuação abrange crianças, adolescentes e adultos residentes
em Presidente Prudente e região. A entidade dispõe de trabalho
interdisciplinar de equipe técnica composta por: Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Terapia
Ocupacional, Nutrição e suporte médico nas áreas de pediatria,
psiquiatria e neurologia. Atua com uma clientela que necessita
de condições especiais para o desenvolvimento motor, cognitivo,
emocional, social e de comunicação.
A pesquisa conta com a participação de três crianças previamente
diagnosticadas com autismo infantil, de acordo com a classificação
proposta pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM-4). A tabela 1 apresenta as especificações dos casos,
como idade e tempo que estão institucionalizadas.
Tabela 1. Caracterização dos Participantes da Pesquisa
Tempo de
Criança
Idade
Diagnóstico
Institucionalização
1
3
1ano
Autismo
2

4

1 ano

Autismo

3

3

3 meses

Autismo

Procedimentos para Coleta de Dados:
1ª ETAPA: Observação documental por meio de bibliografias e
entrevistas, buscando indicadores teóricos e práticos, entre outros,
que pudessem revelar a extensão do assunto a ser pesquisado.
2ª ETAPA: Avaliação e conhecimento sobre as fichas de triagem
e anamnese que ficam arquivadas no prontuário da criança, sobre
encaminhamentos médicos, constatando o diagnóstico, hipótese
diagnóstica e exames já realizados. Com a finalidade de saber
o histórico do participante, uma vez que a síndrome pode vir
associada a outras deficiências.
3ª ETAPA: Foi entregue ao presidente da LUMEN um ofício
sobre o projeto de pesquisa, para obter a autorização necessária para
a realização do estudo. Após a autorização foi agendada e realizada
na própria instituição uma reunião com os pais ou responsáveis os
alunos, convidando-os para participar do projeto. Nesta reunião
foi apresentada a proposta do projeto e solicitada autorização dos
pais ou responsáveis para participação dos alunos nas atividades
do projeto mediante a assinatura de um Termo de Consentimento
Livre e esclarecido conforme Resolução 196/96.
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4ª ETAPA: Foram realizados dois meses de observação, duas
vezes por semana, com duração de duas horas. No decorrer dessa
etapa a pesquisadora participou de várias atividades juntamente
com as crianças, o que possibilitou a avaliação do comportamento e
as particularidades de cada um. De acordo com Sielski & Cardoso,
2004, o atendimento de crianças com autismo ocorre a partir da
construção de uma relação primordial com o terapeuta. Nesse
sentido a pesquisadora iniciou a criação de vínculo com a criança a
partir da interação social entre ambos.
5ª ETAPA: O Perfil Psicoeducacional Revisado (PEP-R)
(Schopler et al.,1990) é um instrumento que mensura a idade de
desenvolvimento e identifica padrões de aprendizado irregulares e
idiossincráticos de crianças com autismo. O teste é aplicável em
crianças de nível pré-escolar, dentro ou abaixo do intervalo de idade
entre três à 12 anos. Seu local de origem é o Centro TEACCH,
(Treatment and Education of Autistic and Communication
Handicapped Children), na Carolina do Norte.
O PEP-R oferece informações relativas ao funcionamento
do desenvolvimento nas áreas de: Imitação, Percepção, Motora
Grossa Motora Fina, Integração Olho - Mão, Desempenho
cognitivo e Cognitivo Verbal. O PEP-R também identifica níveis
de anormalidades de comportamento nas áreas de Relacionamento
e Afeto, Brincar e Interesse por Materiais, Respostas Sensoriais
e Linguagem. O kit PEP-R é constituído por uma série de
brinquedos e materiais pedagógicos que foram apresentados para a
criança de uma forma lúdica e estruturada como jogo e brincadeira.
É composto por encaixes de madeira coloridos, livro de imagens,
fantoches, objetos com suas respectivas fotografias, bolinhas de
sabão, massinha de modelar, bola e materiais gráficos (papel, giz).
As atividades podem ser aplicadas por instrução verbal, gestos
ou dicas, demonstração e apoio físico. O sistema de pontuação
referente aos itens de desenvolvimento é dividido em três níveis:
P de “passou” (se a criança realizou a tarefa com sucesso), R de
“reprovou” (quando a criança não conseguiu realizar a tarefa) e E
de “emergente” (quando a criança conseguiu realizar a tarefa com
alguma dica ou ajuda do examinador). Este último tipo de resposta
representa que ainda não há consolidação da estrutura cognitiva,
cujo conhecimento da criança sobre a realização da tarefa é parcial.
Pode também compreender as respostas da criança que indicam
que ela entendeu a que se refere à tarefa e, no entanto, realiza-a
de uma maneira peculiar. Para traçar o perfil comportamental, as
categorias de respostas são: adequado (se a criança se comporta de
forma esperada para a idade), moderado (quando a manifestação
da criança for inadequada) e grave (quando os comportamentos
são inadequados, mas a intensidade, qualidade e manifestações do
comportamento são claramente mais exageradas e perturbadoras).
Os escores obtidos com base nesse instrumento servem como
parâmetros para a elaboração de programas de intervenção
psicomotora para crianças que apresentam Transtorno do Espectro
autista e problemas correlatos da comunicação. A administração
do teste ocorreu na própria instituição durante o horário de aula,
com o mínimo de interferência na rotina escolar da criança,
individualmente, numa sala de avaliação disponível no local, ampla,
iluminada e silenciosa. A aplicação do PEP-R com as crianças 1 e
3 durou uma única sessão de 90 minutos. Com a Criança 2, foi
necessária duas etapas de sessenta minutos cada sessão. No decorrer
das aplicações estavam presentes, além da pesquisadora aplicadora
e a criança, uma fisioterapeuta e fonoaudióloga que auxiliaram na
administração do material e registro da pontuação das respostas
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da criança. Após a aplicação, procedeu-se a correção dos dados e
administração dos resultados na análise da pesquisa.

Resultados
Os resultados do teste serão apresentados por meio de pontos
nas respectivas tabelas. A primeira tabela é relativa ao funcionamento
do desenvolvimento e se organiza da seguinte maneira: primeira
coluna compreende as áreas do desenvolvimento, segunda coluna,
o número de itens que a criança “passou”, terceira coluna, os itens
que a criança “passou + emergente” e na ultima os itens totais do
teste, isto é, o total de itens que o teste comporta. Os resultados
das áreas de comportamento também são apresentados por uma
segunda tabela, a fim de complementar e colaborar na avaliação.

Criança 1
A criança 1 apresenta idade de desenvolvimento (um ano e
seis meses), inferior à idade cronológica (três anos) de acordo com
parâmetros psicométricos do PEP-R (Schopler et al., 1990).
Tabela 2. Pontuação da criança 1 nas áreas do desenvolvimento do
PEP-R
Itens
“passou”

Itens “passou
+ emergente”

Itens totais
do teste

5

5

16

Percepção

6

8

13

Motora fina

8

9

Motora ampla

11

11

5

5

1

5

26

1

1

27

37

44

131

Imitação

Integração
Olho – mão
Desempenho
cognitivo
Cognitivo
verbal
Desempenho
geral

16
18
15

A criança obteve pontuação nas áreas de imitação (5 de 16),
percepção (6 de 13), motora fina (8 de 16), motora ampla (11 de
18), integração olho – mão (5 de 15) e desenvolvimento cognitivo
quando somado ao resultado emergente. Percebe-se que em todas
as áreas do desenvolvimento a criança apresenta possibilidades de
aumentar o seu desempenho seja por uma dica, demonstração ou
ajuda. A pontuação mais baixa foi cognitivo verbal (1 de 27). O
único item pontuado pela criança 1 como P (passou) foi pedir
ajuda por meio de gestos, pois durante o período de observação
a pesquisadora percebeu que a criança não verbalizava, e às vezes
utilizava um profissional como meio para alcançar o que desejava.
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Tabela 3. Pontuação da criança 1 nas áreas do comportamento do
PEP-R

Relacionamento
e afeto
Brincar e
interesse por
materiais
Respostas
sensoriais
Linguagem

Itens

Itens

Itens

Itens

“adequado”

“moderado”

“grave”

Totais do
teste

1

4

7

12

-

2

6

8

1

1

10

12

-

-

11

11

A criança 1 apresentou prejuízo em todas as áreas do
comportamento, principalmente no item linguagem devido a sua
condição de não – verbal. A criança não apresenta interesse em
participar das atividades, muitas vezes parece se desligar da realidade,
envolvido em seus pensamentos. Também apresenta constante
inquietação, mesmo quando está sentada, demostra agressividade
em situações de conflito e usa de meios físicos para alcançar o que
deseja. O item brincar e interesses por materiais foram pontuados
com resultado de (M) Moderado. A criança explorou os objetos, mas
de forma inadequada, batendo ou jogando. Portanto, o profissional
pode extrair, do momento que a criança explora objetos, na hora
do brincar, para consolidar a o relacionamento entre eles e também
estimular a funcionalidade dos objetos.

pontuação foi 1 de 27, apenas pontuou na atividade 61 - gestos
pedindo ajuda, na qual a criança se expressou ao olhar para a
aplicadora e emitiu um som vocal.
Tabela 5. Pontuação da criança 2 nas áreas do comportamento do
PEP-R
Itens
“adequado”
Relacionamento e afeto

3

Brincar e
interesse por
materiais

-

Respostas
sensoriais

10

Linguagem

2

Itens
“emergente”
7

4
3

Itens

Itens
“passou+
emergente”

Totais
do teste

10

12

4

8

10

12

6

11

A criança 2 apresentou pontuação nos itens de resposta sensorial
(10 de 12) e quando somado aos resultados de emergente a área
de relacionamento e afeto ficou próximo dos itens totais do teste
(10 de 12). Neste caso pode - se utilizar essas áreas para trabalhar
nas outras que obtiveram resultados baixos como linguagem e
brincar e interesse por materiais. De acordo com a as verificações
realizadas pela pesquisadora no período de observação, a criança
manipula objetos, mas de forma inadequada, o que permite por
parte do profissional uma aproximação afetiva que possa interagir
na definição e funções dos objetos.

Criança 2
A criança 2 apresenta idade de desenvolvimento (um ano e oito
meses), inferior à idade cronológica (quatro anos) de acordo com
parâmetros psicométricos do PEP-R (Schopler et al., 1990)
Tabela 4. Pontuação da criança 2 nas áreas do desenvolvimento do
PEP-R
Itens
“passou”

Itens “passou
+ emergente”

Itens totais do teste

Imitação

7

11

16

Percepção

6

7

13

Motora fina

8

12

16

Motora ampla

13

14

18

Integração
Olho - mão
Desempenho
cognitivo

3
7

5
11

A criança 3 apresenta idade de desenvolvimento (dois anos),
inferior à idade cronológica (três anos) de acordo com parâmetros
psicométricos do PEP-R (Schopler et al., 1990)
Tabela 6. Pontuação da criança 3 nas áreas do desenvolvimento do
PEP-R
Itens
“passou”

Itens
“emergente”

Itens passou +
emergente

Itens
totais
do
teste

Imitação

11

2

13

16

Percepção

12

1

13

13

Motora fina

11

4

15

Motora ampla

18

-

18

Integração
olho - mão

4

3

7

Desempenho
cognitivo

5

8

13

26

Cognitivo
verbal

1

1

2

27

Desempenho
geral

62

19

81

131

15
26

Cognitivo verbal

1

-

27

Desempenho
geral

45

61

131

As áreas em que a criança obteve pontuação foram: imitação
(7 de 16), percepção (6 de 13), motora fina (8 de 16), motora
ampla (13 de 18) e desempenho cognitivo( 7 de 26). Assim como
a criança 1, a criança 2 também possui possibilidades de aumentar
o seu desempenho. As pontuações mais baixas foram na área
de integração olho – mão (3 de 15). Na área cognitivo verbal a
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Criança 3

16
18
15

A criança 3 apresentou equivalência de idade na área motora
ampla (18 de 18). Quando considerada a pontuação emergente
também há equivalência na área de percepção (13 de 13). A área
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motora fina teve nível de desenvolvimento emergente próximo
do total (15 de 16). Na área integração olho – mão a criança
obteve pontuação baixa (4 de 15) o que justifica, segundo relato
da professora, que a criança demonstra dificuldades nas atividades
pois tende a se preocupar com hábitos e costumes dos colegas,
muitas vezes copiando seus movimentos e atitudes. No item
cognitivo verbal apresentou pontuação baixa (1 de 27). Embora
tenha apresentado resultado emergente na atividade 116 – nomear
objetos, a criança apresenta com frequência e de modo inadequado
palavras e sons vocálicos ouvidos recentemente, o que explica a
pontuação G (grave) na atividade 166 – ecolalia imediata.
Tabela 7. Pontuação da criança 3 nas áreas do comportamento do
PEP-R

Relacionamento
e afeto
Brincar e
interesse por
materiais
Respostas
sensoriais
Linguagem

Itens

Itens
“passou”

Itens
“emergente”

Itens
“passou+
emergente”

Totais do
teste

7

5

12

12

3

5

8

8

6

6

12

12

-

1

1

11

Nas áreas relacionamento e afeto (12 de 12), e respostas
sensoriais (12 de 12), quando associadas com o item emergente,
apresentam equivalência nos resultados. As áreas menos pontuadas
foram brincar e interesse por materiais (3 de 8) e linguagem que
pontuou uma única vez no item emergente conforme descrito na
tabela acima. A atividade que a criança pontuou emergente foi 171
– comunicação espontânea. A pesquisadora observou que a criança
falava “xixi” quando queria ir ao banheiro.

Discussão
A partir da análise do teste, podemos constatar que todas as
crianças apresentam idade de desenvolvimento inferior à idade
cronológica, e também diferem entre si. Esses dados podem se
confirmam com Mello (2007), quando diz que o autismo é um
espectro de manifestações, visto como um continuum que vai do
grau leve ao severo. Nesse contexto o PEP-R permite que o avaliador
analise as habilidades das crianças e a partir dos resultados poderá
planejar programas de intervenção, que atuam em diversos níveis,
tanto escolar quanto infantil (Schopler et al.,1990).
De acordo com Mota (2008), a maioria das crianças autistas,
não desenvolvem linguagem comunicativa, o que explica o item
linguagem obter menor pontuação na área do comportamento.
Andrade & Bueno (2005, p.154), relatam que, para Piaget, a
criança necessita estabelecer suas próprias experiências e relações
com o meio para organizar e assimilar novos processos, novas
operações, conforme a capacidade cognitiva do seu estágio de vida.
Entretanto, o item de brincar e interesses por materiais também
recebeu pontuação baixa na avaliação, o que indica pouca atenção e
motivação quanto uso inadequado dos materiais.
Os itens integração olho – mão, desenvolvimento cognitivo,
e cognitivo verbal obtiveram a menor pontuação dentro da área
de desenvolvimento. Eles se relacionam entre si quando Arsenault
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& Ware (citado por Correia 2006), diz que a coordenação óculo
– manual (olho – mão), não é mais do que os movimentos da
mão controlados por feedbacks visuais e reajustados depois do
contato com o objeto. Ou seja, a partir da falta de atenção ao
manipular o objeto de forma inadequada, os processos cognitivos
não são estimulados para que haja entendimento da atividade.
Consequentemente, acarreta prejuízos nas habilidades de expressão
da criança tanto verbal quanto gestual.
Embora as crianças apresentem pontuações baixas em algumas
áreas, o PEP-R sugere que a partir das habilidades que a criança
já domina, concomitantemente, com aquelas que apresentam
possibilidades de desenvolvimento, servem como parâmetros
para elaboração de planejamentos educacionais e manejo do
comportamento (Schopler et al., 1990).
Tamanaha (2006) descreve que o desempenho da criança
foi melhor na atividade dirigida, do que na livre, mostrando
a importância da presença de um adulto que fornece modelo
adequado na exploração lúdica, o que diminui os comportamentos,
isolamento e dispersão, facilitando a atenção. No PEP-R a
pontuação emergente se caracteriza pela dica ou ajuda do
examinador. Essa descrição reforça a qualidade do teste no qual
sugere que os planejamentos educacionais podem ser desenvolvidos
a partir dos resultados emergentes do teste.
No decorrer da aplicação houve atividades que não foram
realizadas no momento, mas a pesquisadora sabia que a criança
tinha capacidade de realizá-la, como na atividade 15 imitar objetos.
Esse fato pode ser devido à mudança de ambiente, rotina, estresse
da atividade, como também pouco tempo de criação de vínculo
com a aplicadora do teste. Foi necessário utilizar de estratégias para
que o teste fosse totalmente realizado. Em consequência da agitação
constante de algumas crianças, o espaço físico foi diminuído para
que ficassem sentadas o máximo de tempo possível e realizar as
atividades.

Conclusão
O Perfil Psicoeducacional Revisado, permitiu que fossem
identificadas as idades de desenvolvimento e a diferença entre
as idades de cada criança. Apresentou com eficiência os níveis
do funcionamento do desenvolvimento e anormalidades no
comportamento das crianças, o que permite construir planejamentos
educacionais que levem em consideração as habilidades aprendidas
e as que estão em desenvolvimento. Dessa maneira os profissionais
que trabalham com esses indivíduos podem orientar-se na sua
prática de intervenção.
Além do PEP-R, outros métodos devem ser utilizados para a
avaliação do indivíduo, como avaliação por um médico especialista
e equipes multidisciplinares que observam o comportamento do
indivíduo, analisam seu histórico de vida, desenvolvimento, e
relacionamento social, a partir de uma anamnese com os pais ou
responsáveis.
Pela aplicação deste instrumento a pesquisadora adquiriu
a confiança dos alunos e passou a intervir com os mesmos em
diferentes tipos de atividades físicas recreativas e lúdicas visando
uma pesquisa com objetivo d investigar a relação da criança com o
objeto e com o professor.
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O Esporte Adaptado no Município de Maceió/AL: Des/Caminhos
Traçados Pelas Políticas Públicas
Adapted Sports in the City of Maceió: Pathways and Obstacles In Public
Policies
Flávio Anderson Pedrosa de Melo
Universidade Federal de São Carlos

Neiza de Lourdes Frederico Fumes
Universidade Federal de Alagoas
RESUMO: O objetivo do estudo foi analisar a situação do esporte adaptado na cidade de Maceió/AL, a partir de uma pesquisa qualitativa,
em que participaram 9 professores de Educação Física/ treinadores de 4 associações/instituições promotoras do esporte adaptado da cidade
de Maceió/AL e 2 Representantes Governamentais (Estadual e Municipal), responsáveis pelo esporte adaptado no Estado de Alagoas e
no município de Maceió. Para coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada e para a análise das transcrições foi empregada a
análise de conteúdo. Os resultados mostraram que o esporte adaptado na cidade de Maceió/AL passa ainda por muitas dificuldades, uma
vez que não existe nenhuma política pública voltada para o desenvolvimento do esporte para a pessoa com deficiência, ficando este restrito
às ações individualizadas de pessoas e/ou associações/instituições especializadas no atendimento da pessoa com deficiência. Portanto,
torna-se imprescindível a proposição e a implementação de uma política de incentivo ao esporte adaptado no município de Maceió/AL e
no estado de Alagoas.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte Adaptado. Políticas Públicas. Pessoas com Deficiência.
ABSTRACT: The aim for this study was to examine the situation of adapted sports in the city of Maceió/AL. For this, it was used the
qualitative research and 9 Physical Education Teachers/Coaches and 2 Government Representatives (state and local) responsible for
disability sports in the state of Alagoas and the city of Maceió, from 4 associations/institutions promoting disability sports in the city
of Maceió/AL. The data gathering was done by semi-structured interview and the data analysis used the analysis of thematic content.
The results showed that the adapted sports in the city of Maceió/AL suffered a lot of difficulties, because there was not a public policy to
develop sports for people with disabilities (PWD) and it was restricted to individualized actions of people committed to the cause and
associations/institutions specializing in the care of PWD. The study allowed us to conclude that in view of the struggle of these isolated
individuals and organizations/institutions is still needed to propose a policy to encourage and develop the adapted sports in the state of
Alagoas and the city of Maceió/AL.
KEYWORDS: Adapted Sports. Public Policy. People with Disabilities.

Introdução
Como outras, a pessoa com deficiência (PCD) pode utilizar-se
da prática desportiva para obter benefícios no que concerne ao seu
bem estar físico, mental, social, entre outros. Os principais efeitos
positivos proporcionados pelo esporte, quando atrelado às pessoas
com deficiências, fazem alusão à melhora na realização das atividades
diárias, autoconceito, não somente em relação à melhora de sua
condição física (aumento da resistência e força) e/ou psicológica
(por exemplo, diminuição da ansiedade e depressão, aumento da
autoestima e autoeficácia), mas também no concernente a maiores
oportunidades de relações interpessoais (Sernaglia, Duarte & Déa,
2010; Gorgatti, 2008; Martin, 2006; Martin & Smith, 2002).
Essa prática esportiva pode acontecer por meio das adaptações
de esportes convencionais e/ou com a criação de esportes específicos
para a PCD. Para Munster e Almeida (2010), o esporte adaptado
(EA) envolve finalidades pedagógicas, recreativas, terapêuticas e
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competitivas, abrangendo um conjunto de modalidades modificadas
ou criadas especificamente com o intuito de atender as necessidades
das pessoas com deficiências, por meio de adequações e ajustes nas
regras, nos espaços físicos, nos materiais e equipamentos, ou ainda
nas metodologias de ensino.
As adaptações e os ajustes são feitos a partir das necessidades
específicas de cada deficiência para a prática da modalidade
esportiva considerando suas potencialidades e limitações. De
acordo com Freitas e Santos (2012), são considerados os níveis
de funcionalidade dos sujeitos, agrupando-os e classificando-os
por meio da classificação funcional, médica ou psicológica. Deste
modo, são utilizados critérios que garantam a equiparação e, que
as vitórias sejam decorrentes da destreza dos fundamentos e não
por uma classificação equivocada. O intuito é levar as pessoas
com deficiência à prática esportiva, independente se a finalidade é
promover o esporte de caráter recreativo, pedagógico, terapêutico
ou de rendimento.
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O esporte adaptado surge inicialmente com fatos isolados
(Parsons & Winkler, 2012). Em 1918, na Alemanha, havia um
grupo e lesionados reunidos para a prática desportiva. Em 1932,
há ainda registros do surgimento da Associação do Golfista de um
Só Braço na Inglaterra. No entanto, esse fenômeno vem a ganhar
forças após a Segunda Guerra Mundial (Cidade & Freitas, 2002). O
esporte adaptado foi criado na cidade de Aylesbury, Inglaterra, pelo
neurologista Ludwig Guttmann, que a pedido do governo britânico
criou o Centro Nacional de Lesionados Medulares, do Hospital
de Stoke Mandeville, destinado a tratar homens e mulheres do
Exercito inglês, lesionados medulares e amputados na II Guerra
Mundial (Costa & Sousa, 2004; Parsons & Winkler, 2012).
O intuito do neurocirurgião era o de promover um trabalho de
reabilitação médica e social para estes veteranos de guerra que já não
praticavam nenhuma atividade física. Entretanto, Guttmann ainda
foi o responsável por dar início ao primeiro programa de esporte
em cadeira de rodas neste mesmo hospital, em 1945 (Cidade &
Freitas, 2002; Parsons & Winkler, 2012). No Brasil, o EA começou
a ser difundido, em 1958, com Robson Almeida Sampaio (fundou
o Clube do Otimismo no Rio de Janeiro) e Sérgio Serafin Del
Grande (fundou o Clube dos Paraplégicos em São Paulo), ambos
com deficiência física e faziam uso da cadeira de rodas para sua
locomoção. Após viagem para tratamentos de reabilitação nos
Estados Unidos da América (EUA), os mesmos puderam observar
como se dava a prática desportiva pelas pessoas com deficiência
e, sabendo da existência de comunidades cadeirantes no Brasil,
trouxeram o basquetebol em cadeira de rodas para suas cidades,
isoladamente, cada um em sua capital (CPB, 2010).
O desenvolvimento do EA no Brasil aconteceu lentamente,
com a participação em jogos pan-americanos e participações em
jogos internacionais, contudo de maneira isolada, sem grandes
delegações. Isso começou a mudar após a participação do Brasil nos
Jogos Pan Americanos no México, em 1975, quando se deu início
a uma nova fase do EA nacional. De acordo com Cidade e Freitas
(2002), após o retorno das delegações representantes do Brasil,
foi criada a Associação Nacional de Desporto para Excepcionais
(ANDE), com o objetivo organizar o esporte paralímpico brasileiro,
esta finalidade antes atribuída à ANDE nos dias atuais é atribuído
ao Comitê Paralímpico Brasileiro.
Paralelamente a isto, o esporte paralímpico passou a ganhar
forças pelo mundo, no entanto ficou marcado como um momento
imprescindível para o crescimento organizado do movimento
paralímpico e criação do órgão responsável pelo esporte paralímpico
no mundo. Araújo (1998) relata que em 22 de setembro de 1989 foi
oficialmente criada a entidade designada como o representante dos
princípios das organizações esportivas internacionais para atletas
com deficiência - International Paralympic Committee (IPC). Com o
surgimento do IPC, houve a tendência da estruturação de comitês
paraolímpicos nacionais. Especificamente no Brasil, Araújo (1998,
p. 82) relata que:
em 30 de agosto de 1994 foi fundado o Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB), na cidade do Rio de Janeiro. Essa entidade surgiu com a
finalidade de administrar o esporte adaptado seguindo as demandas do
IPC e, a partir de então passaria a ser o elo entre associações, governo
e iniciativa privada que se dispõem a incentivar.

Com a criação do CPB, o esporte adaptado no Brasil iniciou um
processo de organização, uma vez que seu surgimento possibilitaria
o mapeamento dos atletas e modalidades praticadas em todo o país,
por meio das relações com as entidades municipais e estaduais.
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De certo modo, isto permitiu a organização e o progresso das
modalidades esportivas resultando na obtenção de conquistas
expressivas em nível nacional e internacional, nos anos seguintes.
Anos antes da criação do CPB, durante as Paralimpíadas1 de
Barcelona, em 1992, o Brasil conquistou 7 medalhas: 3 de ouro
e 4 de bronze. Um ano após a criação do Comitê Paralímpico
Nacional, em Atlanta (1996), o Brasil teria seu primeiro teste e,
naquela oportunidade voltou da competição com 21 medalhas
(duas de ouro, seis de prata e treze de bronze) (Cidade & Freitas,
2002). Acredita-se que com a criação do CPB houve fortalecimento
das relações com as entidades das diferentes regiões do Brasil e,
facilitou a realização do mapeamento e recrutamento dos atletas
que ocasionou nos resultados positivos.
Nos anos subsequentes, o Brasil continuou em ascendência,
sendo que em Sydney (2000) foram 22 medalhas conquistadas e
o 24º lugar; em Athenas (2004) foram 33 medalhas e o 14º lugar;
nas Paraolimpíadas de Pequim (2008), o Brasil ficou em 9º lugar
geral, com um total de 47 medalhas; nas Paralimpíadas de Londres
(2012), a delegação brasileira alcançou um número menor de
medalhas, 41, no entanto melhorou sua classificação conquistando
o 7º lugar geral (IPC, 2013). A partir destes números, tornase notável o crescimento contínuo dos resultados do esporte
paralímpico brasileiro, todavia, para que seja dada continuidade
nesse processo é imprescindível maiores incentivos em todas os
níveis, desde a iniciação até os níveis esporte de alto-rendimento,
como também em todo o território nacional.
A melhora dos resultados paralímpicos e o desejo de se
tornar uma das potências mundiais fizeram com que houvesse a
necessidade de maiores investimentos, com a criação de programas
de incentivo e a ampliação dos apoios governamentais para o paradesporto nacional. No entanto, uma das lacunas existentes em
relação a este último é que, para se obter bolsas de incentivo ao
esporte é necessário alcançar resultados expressivos, como mostra a
lei 10.891, de 9 de julho de 2004:
Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, ficam criadas a Categoria
Atleta Estudantil, destinada aos estudantes que participem com
destaque dos Jogos Escolares e Universitários Brasileiros; a Categoria
Atleta Nacional, relativa aos atletas que tenham participado de
competição esportiva em âmbito nacional; a Categoria Atleta
Internacional, relativa aos atletas que tenham participado de
competição esportiva no exterior, e a Categoria Atleta Olímpico e
Paraolímpico, relativa aos atletas que tenham participado de Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos (§ 2o lei 10.891, de 9 de julho de 2004).

Denota-se disso que somente atletas com destaque em nível de
jogos nacionais poderão se candidatar ao recebimento da bolsa. É
compreensível a necessidade da conquista dessas bolsas. Todavia,
é imprescindível que seja dada a estrutura básica aos atletas que se
encontram processo de formação de base, uma vez que para se obter
bons resultados é necessária a mínima estrutura e apoio (locais para
treinamento, materiais necessários para a prática, acessibilidade e
transporte, eventos, divulgação etc.). Estes aspectos que devem vir
por meio da atuação das secretarias responsáveis pelo EA por área
(Estado e Município), partindo inicialmente dos ideais do Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB) e logo adaptando estas finalidades à
sua realidade.
Recordamos que as Paralimpíadas ocorrem a cada quatro anos e desde 1988 (Seul)
acontecem nos mesmos locais de realização dos Jogos Olímpicos. A estrutura do
parque olímpico deve estar adequada às várias modalidades paralímpicas que, ao
longo dos eventos, surgiram (Mauerberg- deCastro, 2005).

1
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No estado de Alagoas, o esporte adaptado, representado pelas
mobilizações em favor do desenvolvimento de atividades físicas
e esportivas para a pessoa com deficiência, aparentemente vem
enfrentando grandes dificuldades de crescimento, uma vez que as
ações políticas voltadas a esta população são insuficientemente e/ou
pouco efetivas. Tendo em vista a grande relevância de fomentar a
prática de atividades físicas e esportivas pela pessoa com deficiência
para o desenvolvimento de seus aspectos físico, psicológico, social,
bem como seu cunho pedagógico perante a sociedade, faz-se
necessário compreender os caminhos percorridos pelo governo para
o fomento do esporte adaptado nas esferas municipal e estadual,
nomeadamente no município de Maceió/AL. Logo, o objetivo
deste estudo foi analisar a situação do esporte adaptado na cidade
de Maceió/AL, a partir do ponto de vista de professores e/ou
treinadores, como ainda de gestores públicos.

Artigos / Articles

Instituição/
Associação

A

B

C
D

Método
Diante da especificidade do estudo, optou-se por uma pesquisa
de natureza qualitativa, que se caracteriza pelo processo como um
todo, desde o método de coleta de dados até a análise de todo o
processo (Flick, 2004). Vale ressaltar que o projeto de pesquisa
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Alagoas, sob o parecer de nº 011202/2010 – 16.
Participaram da pesquisa 09 professores de Educação Física/
Treinadores, de 04 associações/instituições promotoras do
esporte adaptado da cidade de Maceió/AL e 02 Representantes
Governamentais (Estadual e Municipal), responsáveis pelo esporte
adaptado no estado de Alagoas e no município de Maceió. Cabe
informar que as instituições participantes eram as principais
na proposição de algum tipo de prática esportiva para pessoas
com deficiência na cidade de Maceió e tinham participado
em competições nacionais, regionais e locais. Por conta destas
características, foram escolhidas intencionalmente, para que os seus
professores fossem convidados a participar da pesquisa, sendo que
todos eles aceitaram.
Nas quatro associações/instituições promotoras do esporte
adaptado na cidade de Maceió/AL havia 10 esportes sendo
praticados por pessoas com deficiência (atletismo, basquetebol,
basquetebol em cadeira de rodas, bocha, capoeira, futsal, goalball,
judô, natação e voleibol sentado). Os objetivos desta prática eram
diversos e transitavam entre o esporte educacional, reabilitacional,
de rendimento e estes de maneira conjunta. Cabe dizer que
participavam dessas práticas crianças, jovens e adultos com
deficiência física, cegueira e visão reduzida, deficiência intelectual
e múltipla.
Essas informações encontram-se presentes no Quadro 1. No
mesmo encontra-se a caracterização das associações/instituições que
promovem o EA na cidade de Maceió/AL e ainda dos professores/
treinadores participantes da pesquisa. As associações / instituições
serão nomeadas por letras (A, B, C e D) e com o intuito de preservar
a identidade dos participantes foram utilizados nomes fictícios
para os professores de Educação Física/treinadores das respectivas
instituições2.
Além de promover modalidades esportivas adaptadas, as instituições contavam com
a atuação de equipes multidisciplinares (Fisioterapeuta, Assistente social, Psicólogo,
Médico, Professor de Educação Física, Pedagogo, Enfermeiro, Nutricionista, entre
outros profissionais) para atendimento da pessoa com deficiência. Além de cursos
profissionalizantes, preparação e imersão no mercado de trabalho.

2
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Modalidade
Esportiva
Promovida
Atletismo,
Basquetebol
em cadeira
de rodas,
Natação
Atletismo,
Basquetebol,
Bocha,
Futsal,
Natação
Goalball,
Judô
Voleibol
sentado

Propósitos

Clientela
Atendida

Rendimento
Reabilitação

Deficiência
Física

Educacional
Reabilitação
Rendimento
Educacional
Reabilitação
Rendimento
Rendimento
Reabilitação

Deficiência
Física
Deficiência
Intelectual
Deficiências
Múltiplas
Cegueira

Professor/
Treinador
Tairone,
Antônia,
Patrício
Micael,
Karine,
Andréia
Paulo,

Baixa Visão

George

Deficiência
Física

Araújo

Quadro 1. Caracterização das Associações/Instituições e Professores/
Treinadores participantes
Para coleta de dados optou-se por utilizar uma entrevista
semiestruturada e para análise de dados foi utilizada a análise
de conteúdo, especificamente a temática e, a partir desta foram
definidas categorias. Sobre análise de conteúdo temática, Guerra
afirma:
São identificados os corpus centrais da entrevista a analisar em
profundidade e, com recurso à identificação e à contagem de categorias
e subcategorias, faz-se uma análise de conteúdo temática. Volta-se ao
material original registrado na gravação e já transcrito, e recompõemse os fragmentos do discurso dispersos ao longo do texto (2006, p.83).

A análise foi dividida em dois momentos: 1) O ponto de vista
dos professores de Educação Física/Treinadores das Instituições/
Associações promotoras de Esporte Adaptado na cidade de Maceió/
AL; e 2) O ponto de vista dos gestores do Estado de Alagoas e
Município de Maceió/AL.
Para a análise da entrevista dos professores foram definidas a
priori duas categorias, são elas: a) Implicações para a promoção do
esporte adaptado e b) Políticas Públicas Estaduais e Municipais
para desenvolvimento do esporte adaptado;.
Para os gestores, foi definida a priori a categoria: c) A atuação
no Município de Maceió/AL e no Estado de Alagoas na perspectiva
dos gestores. Em que foram abordados temáticas, como as
ações municipais desenvolvidas, avaliação do esporte adaptado,
perspectivas para o futuro e sugestões para a melhoria.

Análise e discussão dos dados
Inicialmente será analisada a situação do esporte adaptado
no munícipio de Maceió/Alagoas, a partir do ponto de vista dos
professores de Educação Física/Treinadores das Instituições/
Associações promotoras.
a) Implicações para a promoção do esporte adaptado

Neste tópico serão abordadas as problemáticas relacionadas às
dificuldades e facilidades encontradas pelos professores/treinadores
para promoverem o EA juntamente às suas instituições.
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Com relação às dificuldades, a maior parte estava relacionada
com a falta de transporte (público e institucional), bem como a
falta de acessibilidade destes transportes para o deslocamento
da pessoa com deficiência, de apoio de patrocinadores e de uma
política governamental para o desenvolvimento do EA na cidade.
Vê-se no relato da entrevistada a seguir:

Além das dificuldades com o transporte e a acessibilidade
(transporte, urbanística e arquitetônica), os entrevistados
mencionaram a falta do apoio governamental, sobretudo, em
relação à bolsa-atleta. No excerto a seguir é apresentado mais
detalhadamente como os professores percebiam este processo:
Eu sei que existe a bolsa-atleta, que é incentivo do governo estadual.
No governo municipal, não existe, inclusive eu já escutei conversa de
alguns vereadores pleitearem o bolsa-atleta municipal como já existe
em outros municípios do Brasil. (Professora Antônia, Instituição A)

Falta de incentivo maior por parte do governo, porque a gente bem
que poderia ter [espaço para a prática desportiva] na própria escola
pra não ter esse problema do deslocamento que às vezes a gente perde
de ir até o espaço por conta de um carro. Apesar da boa vontade das
outras instituições de disponibilizar os espaços, às vezes, a gente não
tem carro pra levar os meninos, então já sai perdendo e passa muito
tempo sem ir (Professora Karine, Instituição B).

Na fala da professora Karine são mencionadas as dificuldades
com transporte, no entanto, são recorrentes entre os entrevistados a
indicação das dificuldades relacionadas com a falta de acessibilidade
em suas diferentes manifestações – transporte, urbanística e
arquitetônica. Vale destacar que o professor Tairone indicou que
em pesquisa realizada por ele (não publicada), esta era um dos
principais fatores para a desistência da pessoa com deficiência
da prática desportiva. Nos relatos dos entrevistados fica clara a
implicação dessa dificuldade:
Acessibilidade com relação à pratica. É, elas a gente sempre tem,
barreiras arquitetônicas, a partir o momento que a gente sai daqui da
escola elas começam a existir, desde o carro que leva, que muitas vezes
não é o adaptado, até os locais que não tem um banheiro perto, não
tem uma rampa, não tem um espaço mais largo pra a cadeira passar.
Então, essa questão assim, ainda está em passos muito, muito lentos.
Essa questão da acessibilidade aqui no estado. (Professora Antônia,
Instituição A)
Alguns ginásios nossos, os nossos ginásios são antigos, então as
estruturas deles, eles foram criados para uma época, uma época
que não era muito valorizado, não era identificada essa questão da
acessibilidade, não tinha essa preocupação na acessibilidade, para
adentrar no ginásio.(Professor Araújo, Instituição D)
Uma vez eu fiz uma pesquisa acho que há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás,
eu nem me lembro direito, mas que vinha falando que um dos motivos
da pessoa desistir do esporte era o acesso ao local de treinamento, então
tudo isso envolve acessibilidade de ônibus, de calçadas, de estradas, de
tudo [...] (Professor Tairone, Instituição A)

O professor Tairone relatou ainda uma situação em que a falta
de acessibilidade levou a desistência da prática esportiva:
Eles chegam para mim e dizem: - Professor eu não vou nadar mais
porque agora eu não quero mais. Não tem como chegar aí, ninguém
vem me pegar em casa [...] Então, essa acessibilidade com certeza é
um dos pontos fulminantes para que o desporto não cresça mais.
(Instituição A)

De acordo com Hora e Cruz (2008) as barreiras na acessibilidade
se apresentam como qualquer forma de entrave e obstáculo que
limite ou impeça a uma pessoa a ter acesso livre e irrestrito, bem
como de progredir no meio educacional. A isto, como podemos
verificar pela experiência do professor Tairone, elas acabam também
por impedir o desenvolvimento esportivo dos sujeitos.
Podemos verificar que as dificuldades relacionadas à (falta de)
acessibilidade são diversas e comprometem o direito do cidadão
de ir e vir, e, no caso em particular, podendo levar ao término
prematuro com a carreira de vários atletas ou então à uma vida
sedentária por parte de muitas pessoas com deficiências.
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O Estado [de Alagoas] hoje em dia está liberando 4 bolsas para o
paradesporto. Juntando todas as modalidades desenvolvidas no
Paradesporto tem 4 vagas [...] isso é para todas as outras entidades
que fomentam a prática do esporte. (Professor Tairone, Instituição A)

Pode-se constatar na fala dos professores, o programa de
incentivo, sob a forma de bolsa-atleta estadual3, contempla uma
quantidade ínfima de paratletas, considerando o universo de
praticantes. Esta situação traz à tona uma das grandes dificuldades
do desenvolvimento do esporte para a PCD em Alagoas, uma vez
que para ser contemplado com uma bolsa é necessário resultados
e mesmo tendo alcançado resultados expressivos não há garantias
que o atleta conseguirá uma dessas bolsas, considerando o seu
número insignificativo. De uma maneira geral, pode-se afirmar
que incentivos financeiros não existem para a contemplação do
paradesporto de alto nível.
Segundo a Lei 10.891 de 9 de julho de 2004, a BolsaAtleta4 Federal é instituída pelo Art. 1º e é destinada aos atletas
praticantes do esporte de rendimento em modalidades olímpicas
e paraolímpicas, bem como naquelas modalidades vinculadas ao
Comitê Olímpico Internacional (COI) e ao Comitê Paralímpico
Internacional. Os parágrafos a seguir tratam das categorias de bolsas
existentes nesse programa do governo federal: “§ 2o Para efeito do
disposto no § 1o, ficam criadas as seguintes categorias de BolsaAtleta” (Redação dada pela Medida Provisória nº 502, de 2010).
Ficam criadas as categorias: Atleta de Base, Estudantil, Atleta
Nacional, Atleta Internacional, Atleta Olímpico ou Paraolímpico,
Atleta Pódio (Brasil, 2010).
Poucos são os atletas paraolímpicos que poderiam ser
contemplados pela Bolsa-Atleta Federal na cidade de Maceió.
Em se tratando dos atletas alagoanos, com desempenho em nível
internacional, alguns se destacam, como Yohansson Ferreira;
Jonathan Santos; Roseane Ferreira dos Santos, a Rosinha; José
Cícero; Sônia Gouveia. Entretanto, a grande parte desses paraatletas alagoanos não mais representa o estado de Alagoas, pelo
fato de não obterem incentivos advindos do governo (Estado e
Município), passaram a representar um instituto do Rio de Janeiro,
que lhes proporciona a estrutura de materiais, financeira, equipes
multidisciplinares, etc.
Ainda em relação à bolsa-atleta do governo federal, o grande
ponto de inquietação é que para ser contemplado com esse apoio

Vale ressaltar que Alagoas possui 3.093.994 habitantes e que 1.196.030
pessoas apresentam pelo menos uma deficiência (IBGE, 2010). Neste universo,
são disponibilizadas pelo governo do estado 4 bolsas-atleta para pessoas com
deficiência.

3

§ 1o A Bolsa-Atleta garantirá aos atletas benefício financeiro conforme os valores
fixados no Anexo desta Lei, que serão revistos em ato do Poder Executivo, com base
em estudos técnicos sobre o tema, observado o limite definido na lei orçamentária
anual. (Redação dada pela Medida Provisória nº 502, de 2010).

4
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do Governo Federal é necessária a obtenção de resultados positivos.
Isto é definido pela Lei nº 10.891, de 2004, em seu artigo 1º:
§ 2º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, ficam criadas a
Categoria Atleta Estudantil, destinada aos estudantes que participem
com destaque dos Jogos Escolares e Universitários Brasileiros; a
Categoria Atleta Nacional, relativa aos atletas que tenham participado
de competição esportiva em âmbito nacional; a Categoria Atleta
Internacional, relativa aos atletas que tenham participado de
competição esportiva no exterior, e a Categoria Atleta Olímpico e
Paraolímpico, relativa aos atletas que tenham participado de Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos.

Logo, para se conseguir esses incentivos é necessário que os
atletas obtenham destaque nos níveis supracitados. Essa situação
leva às seguintes inquietações: como os paratletas conseguirão
obter bons resultados se, muitas vezes, não têm nem o transporte
para chegar ao local de treinamento, os lugares de treinamentos
não são acessíveis, os materiais não estão disponíveis e ainda não
tem o apoio de uma equipe multidisciplinar para dar ênfase a seus
treinamentos? Diante desse cenário, para que esses para-atletas
cheguem aos altos níveis do esporte paralímpico eles precisam
recorrer a sua própria força de vontade para lutar a cada dia e
conseguir seus êxitos, independendo das políticas públicas que,
muitas vezes, deixam-nos desamparados. Circunstancialmente,
encontram professores/treinadores que os apoiam, também, muito
orientados por seu esforço individual.
Quanto a esta situação, parece importante relembrar que a
Constituição Federal, em seu artigo 217, estabelece que é:
É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais,
como direito de cada um, observados: I - a autonomia das entidades
desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e
funcionamento; II - a destinação de recursos públicos para a promoção
prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do
desporto de alto rendimento.

Quanto às facilidades, os entrevistados apontaram
exclusivamente para o apoio recebido das instituições/associações e
das parcerias firmadas por aquelas, como pode ser visto nos excertos
que se seguem:
[...] a nossa instituição é uma das que tem vantagem por ter um carro
que é disponível pra levar pra o esporte. Só que nem sempre acontece
isso [...] (Professora Karine, Instituição B)
[...] nós não temos só o treinamento em si, nós temos uma equipe
multidisciplinar até porque nós temos na instituição psicólogos,
fisioterapeuta, médico,[...] (Professor Micael, Instituição B)

Nos recortes, os professores apontam para serviços oferecidos
pela instituição empregadora que, de certa maneira, propiciam-lhes
melhores possibilidades de desenvolvimento, comparativamente às
demais instituições de menor porte no concernente à promoção
de modalidades esportivas adaptadas. Os resultados mostram
que o apoio recebido da instituição era proporcional ao tamanho
e influência política da instituição, bem como dos resultados
alcançados com o esporte adaptado.
b)

Políticas Públicas Estaduais e Municipais para o
Desenvolvimento do Esporte Adaptado na perspectiva de

professores e treinadores

No organograma do Governo Estadual de Alagoas existe a
Gerência Executiva de Esportes Especiais, que tem a função de
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gerenciar o esporte para a PCD no estado. E, em se tratando do
Governo Municipal tem-se a Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, que é responsável por todas as ações municipais referentes ao
esporte na cidade de Maceió/AL (Semel/AL, 2010).
Tendo em conta a existência destes órgãos, os professores
entrevistados foram indagados sobre as políticas governamentais
(estaduais e municipais) para a promoção do esporte adaptado na
cidade de Maceió e estado de Alagoas disseram que:
Não, não conheço nenhum programa que viabilize a condição desses
alunos participarem, até a título mesmo de parcerias, que é muito pouco
por parte do Estado e por parte do município. A gente consegue mais
de órgãos privados de que do Estado e do município esses apoios. Eu
realmente assim eu desconheço (Professora Andréia – Instituição B).
Não, eu vejo ações isoladas. Infelizmente, ainda assim os órgãos
públicos precisariam estar mais integrando nessas ações isoladas para
que fosse uma ação coletiva do governo. [...] Eu não vejo nenhuma
ação, nem da [gerência] estadual nem da [secretaria] municipal.
Não sei nem se no município existe alguma Secretaria para trabalhar
com essa parte do esporte adaptado. Sei que no estado há um tempo
tinha essa Secretaria que fazia algumas ações. Se não me engano era
Secretaria de Esporte e Lazer e Esportes Adaptados [...], (Professor
Paulo, Instituição C).
Estadual ou municipal não. A gente tem conhecimento, às vezes,
do Comitê Paraolímpico. De algumas coisas nacionais, de âmbito
federal, mas de âmbito estadual e municipal... o nosso Estado ainda
é muito pobre de políticas públicas nesse sentido (Professor George,
Instituição C).
Olha, a Secretaria Municipal eu não sei, mas a estadual sim, porque
tem um departamento, uma gerência que lida especificamente com
isso [...] Eu sei que tem sim porque eles participam, levam o pessoal
para os campeonatos. Eu sei que tem. [...] Olha, o apoio que elas
dão é justamente apoio em viagens. Transporte, não só aéreo, como
transporte terrestre [...] (Professor Micael, Instituição B).

Pelos relatos é percebido que os professores não reconheciam a
existência de uma política pública que visasse o desenvolvimento
contínuo do EA, tanto em termos do município de Maceió, como
do Estado de Alagoas. As políticas públicas englobam uma série de
ações, planos e metas que visam atender as necessidades da população
e deveriam ser propostas de maneira a trazer benefícios para a toda a
sociedade, de acordo com suas necessidades. No caso em análise, o
que acontece no estado de Alagoas, mais especificamente na cidade
de Maceió, é a existência de esparsas ações (basicamente relativas
ao transporte) e pontuais, as quais não configuram uma política
pública para o desenvolvimento do DA.
Vale lembrar que as políticas públicas referem-se a um conjunto
de ações e decisões do governo, voltadas para a solução (ou não)
de problemas da sociedade. Dito de outra maneira, as Políticas
Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos
(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bemestar da sociedade e o interesse público (LOPES et al., 2008).
Ainda em relação às ações, no caso em questão, estas somente
são desencadeadas a partir do surgimento das necessidades de um
grupo específico e mesmo assim nem sempre são atendidas, como
mostra os fragmentos que se seguem:
Professor Araújo: [...] às vezes, ela [a instituição] recebe uma
[passagem], quando a gente precisa de umas passagens ou alguma coisa
assim. Na Secretaria [...] Estadual, às vezes se consegue umas 7 ou 8
passagens e não dá pra levar o time todo. Leva uma parte. Muitos
ficam de fora, [..]
Entrevistador: Esse apoio é contínuo?
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Professor Araújo: Não é. Se tiver condições de arrumar, eles [a
secretaria] arrumam, se não a gente fica de fora. A gente precisa
daquele apoio fixo, contínuo (Professor Araújo, Instituição D).

No recorte anterior merece destaque o fato de que as esparsas
ações da Secretaria/Gerência não permitiam, por vezes, o apoio
a todos integrantes de uma equipe, levando a exclusão de alguns
para-atletas em momentos cruciais, além de que estes apoios eram
pontuais e restritos aos momentos de competição.
No que se refere às ações voltadas para desenvolvimento do
esporte para a PCD, especificamente o fomento para a formação
de novos atletas e de outras manifestações para-esportivas, aquelas
eram pouco notáveis. Neste sentido, a professora Andréia disse:
[...] o Estado, ele só tem o interesse de patrocinar quem é bom. Ele
não tem o interesse de patrocinar a criança que quer aprender a ser
bom. No Estado aqui infelizmente o pouco patrocínio que a gente
recebe, recebe por um atleta que já há 10 anos já faz a prática da
modalidade. Então, o fomento daquele aluno com 8, com 9, com 10
anos, que quer ser um atleta de ponta, o Estado não olha pra ele. [...]
(Professora Andréia, Instituição B)

No fragmento anterior evidencia-se que as poucas ações do
governo estadual e municipal não visavam o desenvolvimento do
esporte de base. A professora Andréia relatou ainda que: “Pelo
menos aqui eu nunca vi essa promoção, desse tipo de escolinhas
mesmo, das escolinhas dos esportes adaptados [...] daí a gente
poderia ter um bom número de atletas medalhistas”. Com isto, o
EA na cidade de Maceió, em suas diferentes manifestações, sofria
pela falta de políticas públicas específicas consistentes, bem como
a seus praticantes eram ainda impostas uma série de dificuldades
inerentes à sua condição humana, como as barreiras arquitetônicas
e ainda atitudinais.
A seguir passamos a analisar a situação do esporte adaptado no
Estado de Alagoas e no Município de Maceió, a partir do ponto de
vista dos gestores municipais e estaduais.
c) A promoção do esporte adaptado no Estado de Alagoas
e

Município de Maceió/AL, na perspectiva dos gestores

A gestora estadual descreveu da seguinte maneira as ações
realizadas para a promoção do EA em Alagoas:
No Estado, antes do governador Teotônio Vilela assumir, eu acho
que não existia um programa definido para o paradesporto, porque
você sabe que para o desporto já é uma grande luta a gente conseguir
as coisas para os normais [...]. Estamos dando os primeiros passos.
Temos o programa bolsa-atleta. Esse programa beneficia 4 paratletas,
aqueles que mais se destacaram nas competições. É um programa do
governo e a tendência do próximo ano [2011] é que a gente aumente
o número de paratletas nesse programa. É um programa que ele [o
paratleta] recebe uma ajuda financeira através de um salário mínimo
para que possa se alimentar melhor, comprar o seu material esportivo
e consequentemente ter um rendimento melhor nas competições.
[...] O material esportivo, nós damos o apoio porque, o pessoal do
atletismo treina no CEPA [centro educacional estadual, localizado na
cidade de Maceió], na pista do CEPA. Então, todo material que eles
precisam de peso, de dardo, eles podem recorrer ao CEPA e o diretor
do CEPA não se nega. Quanto ao material de transporte, a gente faz
um acordo com as associações [de pessoas com deficiência].

Com relação às perspectivas para o futuro do esporte adaptado
no estado de Alagoas, a dirigente vislumbrou:
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A perspectiva é que para o ano [2011] e nesses 4 anos é que a gente
consiga dobrar o trabalho que a gente vem fazendo nesses 3 anos. Isso
não é uma coisa fácil, porque além da gente estar trabalhando com
pessoas que já são, como é que se diz? que já tem, dão mais trabalho de
que os normais, entendeu? A realidade é essa, o grupo de professores
são pessoas abnegadas, porque é muito difícil você trabalhar. Você tem
que ter uma pós-graduação, você tem que ter vários cursos pra você
trabalhar com esses determinados paratletas[...] e se eu ficar eu vou dar
o máximo de mim pra ver se a gente consegue dobrar os programas,
a participação.

A dirigente descreveu como pretendia desenvolver as ações de
sua Gerência:
Olha, o que seria preciso é o seguinte: nós temos uma equipe aqui
que trabalha com a Educação Especial e precisaria de mais pessoas
comprometidas nessa área, porque é mais fácil você fazer, você
trabalhar o normal, o atleta normal do que o atleta, o paratleta, que
é mais difícil. É a cadeira de rodas, é aquela coisa, então primeiro
a gente tem que se organizar para ver se consegue mais pessoas que
gostem de trabalhar e agir nas escolas, diretamente nas escolas, através
das coordenadorias [...]. Precisamos ter mais cursos para professores
que gostem de trabalhar nessa área [...] de uma capacitação desses
professores [...].

Com relação às ações do Governo do Estado de Alagoas para
o desenvolvimento do EA, a dirigente não parecia pensar em
propor uma política de incentivo ao EA. Foram apontadas ações
isoladas, como ainda merecem destaque negativo a forma como
era sobrevalorizado a dificuldade em se trabalhar com o atleta que
não fosse “normal”. Parecia também que a dirigente concebia o
paratleta como sendo um atleta muito diferente dos demais e que
os profissionais precisavam de habilidades “especiais” para trabalhar
com este grupo. Um modelo explicativo da deficiência sustentado
na ideia de normalidade, definida por uma perspectiva médica
(Carvalho-Freitas & Marques, 2010), parecia sustentar o discurso
da dirigente e orientar as suas propostas.
As propostas da dirigente estadual não iam ao sentido de superar
as dificuldades estruturais, de transporte, da falta de patrocínio,
da falta de equipamentos de melhor qualidade, e, sobretudo,
ampliação das oportunidades de práticas desportivas para PCD
tão consistentemente apontadas pelos professores de Educação
Física e treinadores entrevistados. Havia um descompasso entre as
necessidades percebidas pelos diferentes envolvidos.
Na esfera municipal, a dirigente local disse que as ações
municipais consistiam em:
Na verdade, a forma que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer faz
é, em como é que se diz, dar passagem aérea ou transporte, pra viajar
para representar, sendo isso função do Estado. Mas, quando vem pra
cá, pra Secretaria, quando tem condições envia, dá passagem aérea para
os atletas paraolímpicos viajarem. É também questão de uniformes.

Com relação às perspectivas para o futuro do esporte adaptado
no município de Maceió, a dirigente disse:
Minhas perspectivas na verdade é que, com essa, com a parceria com a
Secretaria Municipal de Educação vai vir muitos atletas treinando aqui
[na Vila Olímpica]. Vai vir muitas pessoas com deficiências treinar na
Vila Olímpica. E, desses, alguns vão ser atletas porque vai melhorar
muito a qualidade de vida deles. Nossa perspectiva é essa. Segundo o
secretário, ele quer pelo menos 100 pessoas com deficiência treinando
aqui diariamente na Vila, e pelo levantamento existe mais de 100
pessoas só entorno [...]. Nosso intuito é formar atletas. Mas, nós
sabemos que muitos não vão ser atletas. Mas, vão ter a noção de vida
melhor, qualidade de vida melhor. Eles começam a perceber que são
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cidadãos [...] daí aparece alguns talentos que é mais do que normal.
Mas, o intuito principal não é esse. O intuito principal é qualidade
de vida mesmo.

O fragmento confirma o quadro descrito pelos professores de
Educação Física e treinadores de que ainda não havia uma política
de desenvolvimento para o EA no município de Maceió. Havia
indicação de apenas um projeto que estava a se iniciar. Todavia,
a dirigente aponta para um entrave importante na viabilização da
ação – a falta de recursos financeiros:
Investimento, não temos. Muito pouco. Na verdade, hoje é muito
melhor que o passado. Se é pouco, eu acho que no passado é que não
existia mesmo, investimento e boa vontade. Só isso.

É importante ainda destacar que não houve contradições entre
os pontos de vista dos dois grupos entrevistados (professores/
treinadores e gestores) e confrontando o que foi dito pelos professores
e treinadores e as dirigentes (municipal e estadual) não parecia ser
surpresa afirmar que eram necessários mais investimentos para o
EA do município de Maceió e o estado de Alagoas. Mas, não só
isso. É preciso gestores que não tivessem uma visão preconceituosa
da deficiência, conheçam e entendam a importância do EA para as
pessoas com deficiência e que sejam formadas para gerenciar esses
investimentos.
Para sintetizar e com base nas falas dos Professores/Treinadores e
dos Representantes Governamentais, o Quadro 2 apresenta as ações
governamentais para o EA existentes no município de Maceió.
Governo

Ações

Estadual

O Governo estadual contemplava 04 atletas com a BolsaAtleta estadual (com intuito de contemplar 8 em 2011).
Ações isoladas envolvendo a distribuição de passagens para
os atletas/equipes que conseguiam índices regionais e/ou
nacional.

Municipal

Ações isoladas, contemplando algumas modalidades com
locais de treinamento, passagens, transporte e uniformes.

Quadro 2. Caracterização das Ações Governamentais

Considerações finais
A situação do esporte adaptado na cidade de Maceió/AL era
marcada por muitas dificuldades, uma vez que não existia nenhuma
política pública voltada para o desenvolvimento do esporte para a
pessoa com deficiência. Durante a pesquisa pôde-se identificar que
o esporte adaptado na capital alagoana estava muito restrito às ações
individualizadas de pessoas comprometidas com a “causa” e das
associações/instituições, que ainda que não atuassem como clubes
desportivos, desenvolviam atividades esportivas, com diferentes
objetivos. Sem a atuação destes possivelmente não existiria na
cidade o esporte adaptado, uma vez que o setor público ainda não
desenvolvia qualquer iniciativa neste sentido.
No que se refere aos órgãos governamentais, não existia políticas
públicas que garantissem o desenvolvimento do esporte adaptado
de maneira contínua e planejada, como também que abrangesse
suas diferentes manifestações. Deste modo, é urgente a proposição
de uma política pública contínua de fomento à prática de atividades
físicas e esportivas para pessoas com deficiência nos âmbitos estaduais
e municipais, independente se a finalidade é voltada para o esporte
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num contexto de lazer, educacional, de reabilitação ou competitivo.
Além disso, é igualmente imprescindível haver investimentos em
projetos e programas que promovam o crescimento do esporte
adaptado na escola, possibilitando a inclusão e a obtenção de
conhecimentos acerca das potencialidades da pessoa com deficiência
e a importância dessas práticas para sua autonomia.
Por fim, pela omissão estatal, foi possível concluir que a prática
do esporte pelas PCD na cidade de Maceió permanecia restrita e
condicionada às ações das associações/instituições especializadas
no atendimento da pessoa com deficiência e, de seus respectivos
professores/treinadores e não era percebida como um direito destas
pessoas.
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Normas para Publicação na Revista da Sobama

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

I. Tipos de colaboração aceitos pela revista da Sobama
Trabalhos originais relacionados à área de atividade motora adaptada que
se enquadrem nas seguintes categorias:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Ponto de Vista: Temas de relevância para o conhecimento pedagógico,
científico, universitário ou profissional, apresentados na forma de
comentários que favoreçam novas 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.
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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.

II. Apreciação pelo conselho editorial
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.
Os trabalhos enviados serão apreciados pelo editor-chefe e pelos
editores-associados especialistas nas áreas afins, que deverão fazer uso de
consultores ad hoc. Os autores serão notificados da aceitação ou recusa de
seus manuscritos. Os manuscritos, mesmo quando rejeitados, não serão
devolvidos.
Pequenas modificações no texto poderão ser feitas pelo editor-chefe ou
pelos editores- associados. Quando estes julgarem necessárias modificações
substanciais, o(s) autor(es) será(ão) notificado(s) e encarregado(s) de fazêlas,
devolvendo o trabalho reformulado no prazo máximo de duas semanas.
Manuscritos re-submetidos depois do prazo de seis meses do envio do
último resultado da análise pelos consultores não serão considerados para
continuidade do processo de revisão. Neste caso, serão considerados como
uma submissão nova, e um novo processo de avaliação será reiniciado.

III. Forma de apresentação dos manuscritos
A revista da Sobama adota as normas de publicação da APA (American
Psychological Association), exceto em situações específicas onde há conflito
com a necessidade de se assegurar o cumprimento da revisão cega por pares,
regras do uso da língua portuguesa, normas gerais da ABNT, procedimentos
internos da revista, inclusive características de infraestrutura operacional.
A omissão de informação no detalhamento que se segue implica em que
prevalece a orientação do manual da APA. Os manuscritos devem ser
redigidos em português. Excepcionalmente, o inglês, o francês, o espanhol
e o alemão poderão ser aceitos, a critério dos editores. Os manuscritos
originais deverão ser encaminhados, via e-mail para o editor-chefe da
Revista da Sobama, acompanhada de carta assinada pelo autor principal,
conforme descrito abaixo. Caso sejam necessárias outras cópias impressas,
a pedido dos consultores, os autores serão contatados para enviar o número
de cópias necessárias.
Os manuscritos devem ser digitados em espaço duplo, fonte tipo Courier,
tamanho 12, não excedendo, quando for o caso, o número de páginas
apropriado de cada categoria em que o manuscrito se insere. A página
deverá ser tamanho carta, com formatação de margens superior e inferior
no mínimo de 2,5 cm, esquerda e direita no mínimo de 3 cm. Para
estimar a equivalência considere que uma página impressa da publicação
corresponde a 3 páginas do manuscrito.
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A versão final revisada deverá ser encaminhada por email ao editor-chefe.
Todo e qualquer encaminhamento à revista deve ser acompanhado de
carta assinada pelo autor principal, onde esteja explicitada a intenção de
submissão ou re-submissão do trabalho para publicação. Em caso de aceite
do trabalho uma carta de acordo de publicação deverá ser preenchida e
assinada pelo autor principal para encaminhamento do trabalho para prelo.
A apresentação dos trabalhos deve seguir a seguinte ardem:
1. Folha de rosto despersonalizada contendo apenas:
1.1. Título sem abreviações, em português, não devendo exceder 10
palavras.
1.2. Sugestão de título abreviado para cabeçalho, não devendo exceder 4
palavras.
1.3. Título sem abreviações, em inglês, compatível com o título em
português.
2. Folha de rosto personalizada contendo:
2.1. Mesma informação dos itens 1.1; 1.2 e 1.3. acima.
2.2. Nome de cada autor, seguido por uma afiliação
institucional apenas e por extenso por ocasião da submissão do trabalho.
2.3. Indicação do autor a quem o leitor do artigo deve enviar
correspondência, seguido de endereço completo, de acordo com as
normas do correio. Se disponível, o endereço eletrônico deve também
ser indicado.
2.4. Indicação de endereço para correspondência com o editor sobre
a tramitação do manuscrito, incluindo fax, telefone e, se disponível,
endereço eletrônico.
2.5. Se necessário, indicação de atualização de afiliação institucional.
2.6. Se apropriado, parágrafo reconhecendo apoio financeiro, colaboração
de colegas e técnicos, origem do trabalho (por exemplo, anteriormente
apresentado em evento, derivado de tese ou dissertação, oriundo de
coleta de dados efetuada em instituição distinta daquela informada no
item 2.4), e outros fatos de divu1gação eticamente necessária.
2.7. Indique na carta de encaminhamento, quando for o caso de estudos
envolvendo seres humanos ou animais, que o estudo obedeceu aos
requisitos da Resolução CNS 196/96 referente à Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (Conep) e que foi devidamente aprovado pelo comitê
de ética da instituição de origem do autor responsável pelo estudo.
3. Folha contendo o Resumo, em português.
O resumo deve ter no máximo 150 palavras para manuscritos na categoria
1, e 100 palavras para manuscritos nas categorias 2, 3, 4 e 5. As demais
categorias não admitem resumo. Ao resumo devem-se seguir 3 a 5
palavras-chave para fins de indexação do trabalho.
No caso de relato de pesquisa, o resumo deve incluir: descrição sumária
do problema investigado, características pertinentes da amostra,
método utilizado para a coleta de dados, resultados e conclusões, suas
implicações ou aplicações.
O resumo de uma revisão crítica ou de um estudo teórico deve incluir:
assunto tratado em uma frase, objetivo, tese ou construto sob análise,
fontes usadas (p. ex. observação feita pelo autor, literatura publicada) e
conclusões.
4. Folha contendo o abstract (resumo em inglês), compatível com o texto
do resumo em português.
O abstract deve obedecer às mesmas especificações para a versão em
português, seguido de keywords (palavras-chave em inglês), compatíveis
com as palavras-chave em português.
5. Texto propriamente dito.
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Em todas as categorias de trabalho original, o texto deve ter uma
organização de reconhecimento fácil, sinalizada por um sistema de
títulos e subtítulos que reflitam esta organização. No caso de relatos
de pesquisa o texto deverá, obrigatoriamente, apresentar: introdução,
método, resultados e discussão. As notas não bibliográficas deverão
ser reduzidas a um mínimo e colocadas ao pé das páginas, ordenadas
por algarismos arábicos que deverão aparecer imediatamente após
o segmento de texto ao qual se refere a nota. Os locais sugeridos
para inserção de figuras e tabelas deverão ser indicados no texto. As
citações de autores deverão ser feitas de acordo com as normas da APA,
exemplificadas no item IV. No caso de transcrição na íntegra de um
texto, a transcrição deve ser delimitada por aspas e a citação do autor
seguida do número da página citada. Uma citação literal com 40 ou
mais palavras deve ser apresentada em bloco próprio, começando em
nova linha, com recuo de 5 espaços da margem, na mesma posição de
um novo parágrafo.
O tamanho da fonte deve ser 12, como no restante do texto.
Observações: Nunca utilize caixa alta em palavras inteiras (exemplo:
ATIVIDADE MOTORA) em nenhuma etapa do manuscrito, nem
mesmo nas citações de autores. Utilize, quando apropriado, apenas a
inicial em caixa alta (exemplo: Atividade Motora).
No caso de siglas que são compostas por partes das iniciais do nome de
um órgão ou entidade, a exemplo de Sobama, estas devem ser escritas
apenas com a primeira letra em caixa alta. O mesmo vale para siglas
com quatro ou mais letras (por exemplo, Vasp, Cobal, Masp, Varig)
a menos que cada uma de suas letras é pronunciada separadamente
(por exemplo, IPTU, BNDES). Algumas siglas têm letras maiúsculas
e minúsculas para diferenciá-las de outras iguais (por exemplo, CNPq,
UnB). Siglas com até três letras, devem ser escritas em letras maiúsculas
(USP, ONU, OMS). Quando utilizar a sigla: na primeira citação escreva
o nome completo e a seguir (nunca antes!), a sigla entre parênteses.
Abreviações devem ser evitadas, por exemplo síndrome de Down (SD),
deficiência física (DF). Prefira manter os termos escritos por extenso no
decorrer de todo o trabalho.
6. Referências, ordenadas de acordo com as regras gerais que se seguem.
Trabalhos de autoria única e do mesmo autor são ordenados por ano
de publicação, o mais antigo primeiro. Trabalhos de autoria única
precedem trabalhos de autoria múltipla, quando o sobrenome é o
mesmo. Trabalhos em que o primeiro autor é o mesmo, mas co-autores
diferem serão ordenados por sobrenome dos 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
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a versão publicada não poderá exceder a largura de 8,3 cm para figuras
simples, e de 17,5 cm para figuras complexas, o autor deverá cuidar
para que as legendas mantenham qualidade de leitura, caso redução
seja necessária. O encaminhamento de arquivos eletrônicos das figuras
em formato JPG ou inseridos em documento MSWord ou Excel é
recomendado aos autores.
10. Tabelas, incluindo título e notas, uma por página em papel e por
arquivo de computador. Na publicação impressa a tabela não poderá
exceder 17,5 cm de largura x 23,7 cm de comprimento. Ao prepará-las,
o autor deverá limitar sua largura a 60 caracteres, para tabelas simples
de modo a ocupar uma coluna impressa, incluindo 3 caracteres de
espaço entre colunas da tabela, e limitar a 125 caracteres para tabelas
complexas de modo a ocupar duas colunas impressas. O comprimento
da tabela não deve exceder 55 linhas, incluindo título e rodapé(s). Para
outros detalhamentos, especialmente em casos omissos, o manual da
APA deverá ser consultado.

Citação de comunicação pessoal
Este tipo de citação deve ser evitado, por não oferecer informação
recuperável por meios convencionais. Se inevitável, deve aparecer no
texto, mas não na seção de Referências.
“B. D. Ulrich (comunicação pessoal, 5 de maio de 1995) ...”.
Citação de obras disponíveis na Internet
Se houver nome de autor e data do artigo, utilizar as orientações
apresentadas até o momento. Se não houver data da publicação,
mencione o autor e a seguir, entre parênteses, ´s.d.´. “Gorla e Araújo
(s.d.)...” Se não houver nome de autor, mencione o título. “... muitos
links interessantes (Endereços interessantes, s.d.).”

V. Exemplos de tipos comuns de referência
IV. Tipos comuns de citação no texto
Citação de artigo de autoria múltipla
1. Dois autores
O sobrenome dos autores é explicitado em todas as citações, usando
e ou & conforme abaixo: “O método proposto por Ulrich e Thelen
(1979)” ou “Este método foi inicialmente proposto para o estudo da
marcha automática (Ulrich & Thelen, 1979)”
2. De três a cinco autores
O sobrenome de todos os autores é explicitado na primeira citação, como
acima. Da segunda citação em diante só o sobrenome do primeiro autor
é explicitado, seguido de “et al.” e o ano, se for a primeira citação de uma
referência dentro de um mesmo parágrafo: “Mattos, Lima e Teixeira
(1994) verificaram que...” [primeira citação no texto]; “Mattos et al.
(1994) verificaram que...” [citação 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.
Citações de obras antigas reeditadas
Autor (data da publicação original/data da edição consultada). Ex.:
Campbell (1790/1946).
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1. Relatório técnico.
Birney, A.J., & Hall, M.M. (1981). Early identification of children with
written language disabilities (relatório n. 81-1502). Washington, DC:
National Education Association.
2. Trabalho apresentado em congresso, mas não
publicado.
Haidt, J., Dias, M.G., & Koller, S. (1991, fevereiro). Disgust. disrespect
and culture: Moral judgement of victimless violations in the USA and
Brazil. Trabalho apresentado em Reunião Anual (Annual Meeting) da
Society for Cross-Cultural Research, Isla Verde, Puerto Rico.
3. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em
publicação seriada regular.
Tratar como publicação em periódico, acrescentando logo após o título a
indicação de que se trata de resumo.
Silva, A.A., & Engelmann, A. (1988). Teste de eficácia de um curso para
melhorar a capacidade de julgamentos corretos de expressões faciais de
emoções [Resumo]. Ciência e Cultura, 40(7, Suplemento), 927.
4. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em
publicação especial.
Tratar como publicação em livro, informando sobre o evento de
acordo com as informações disponíveis em capa. Mauerberg-deCastro,
E., & Moraes, R. (1962). Psicofísica do esforço: impacto no esporte
[Resumo]. In: Sociedade Brasileira de Psicologia (Org.), Resumos de
comunicações científicas. XXII Reunião Anual de Psicologia (p.666).
Ribeirão Preto: SBP.
5. Teses ou dissertações não publicadas.
Ribeiro, S.M.L. (2002). Caracterização do estado nutricional de indivíduos
portadores de deficiência motora praticantes de atividade física. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
6. Livros.
Mauerberg-deCastro, E. (2005). Atividade física adaptada. Ribeirão Preto,
SP: Tecmedd. Block, M. E. (2000). A teacher´s guide to including
students with disabiities in general physcial education. 2nd. ed.
Baltimore, Maryland: Paul.H. Brookes Publishing Co.
7. Capítulo de livro.
Munster, M.A., & Almeida, J.J.G. (2004). Atividade física e deficiência
visual. In: M.G. Gorgatti & R.F. Costa (Orgs.), Atividade física
adaptada (p.28-76). São Paulo: Manole. Rimmer, J. (1997). Alzheimer´s
disease. In: American College of Sports Medicine, ACM´s exercise
management for persons with chronic diseses and disabilities (pp.227229). Champaign, IL: Human Kinetics.
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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.
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
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autorização escrita do editor da revista da Sobama. Pessoas interessadas
em reproduzir parcialmente os artigos desta revista (partes do texto que
excederem 500 palavras, tabelas, figuras e outras ilustrações) deverão
ter permissão escrita do(s) autor(es). O autor principal de cada artigo
receberá uma revista contendo o seu artigo.
Reprodução parcial de outras publicações
Manuscritos submetidos que contiverem partes de texto extraídas de outras
publicações deverão obedecer aos limites especificados para garantir
originalidade do trabalho submetido. Recomenda-se evitar a reprodução
de figuras, tabelas e desenhos extraídos de outras publicações.
O manuscrito que contiver reprodução de uma ou mais figuras, tabelas
e desenhos extraídos de outras publicações só será encaminhado para
análise se vier acompanhado de permissão escrita do detentor do direito
autoral do trabalho original para a reprodução especificada na revista
da Sobama.
A permissão deve ser endereçada ao autor do trabalho submetido. Em
nenhuma circunstância a revista da Sobama e os autores dos trabalhos
publicados nesta revista repassarão direitos assim obtidos.
Mitos sobre direitos autorais na internet
A seguir são apresentadas algumas considerações feitas com base no
trabalho de Templeton, B. (no date), cuja referência é:
Templeton, B. (no date). 10 Big Myths about copyright explained. [URL].
Available: http://www.templetons.com/brad/copymyths.html [2000,
May 11]
- “Se não tem um aviso sobre direitos autorais (ou copyright, em inglês)
não está protegido.”
Era verdade no passado, mas hoje a maioria das nações segue a
convenção de Berne copyright. Nos EUA quase tudo criado em caráter
privado após 1 de Abril de 1989 está protegido por lei tenha ou não
aviso sobre direitos autorais. Isto inclui figuras. “Scanear” figura da
internet é ilegal a menos que esteja explicitamente anunciado “domínio
público” ou “sem reservas autorais” ou “pode copiar à vontade.”
- “Se eu não usar com fins lucrativos ou usar com finalidades acadêmicas
ou educacionais, não é crime” Errado. Fatos e idéias não podem se
limitados nos direitos autorais, mas sua expressão escrita e estrutura
podem. Você sempre pode escrever sobre fatos com suas próprias
palavras.
- “Se eu criar minha própria história baseada em outro trabalho, meu novo
trabalho me pertence.”
Errado. Leis de direitos autorais são bem explicitas quanto aos “trabalhos
derivativos” —Você precisa de permissão autoral.
- “Se eu não causar danos a ninguém, tudo bem—na verdade é até
propaganda de graça.”
Errado. É decisão do autor se ele quer ou não propaganda
de graça.
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
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