Nota Editorial

O número 2, do volume 15, da Revista da SOBAMA - Associação
Brasileira de Atividade Motora Adaptada apresenta seis artigos
inéditos que se referem à relatos de pesquisa oriundos de quatro
estados brasileiros: Alagoas, Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Colaboraram com este número estudantes e pesquisadores
da: Universidade Estadual Paulista, Programa de Pós-graduação
em Educação e Faculdade de Ciências e Tecnologia; Universidade
Estadual de Campinas, Programa de Pós-graduação em Educação
Física; Associação de Esportes Adaptados de Campinas;
Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal
de Goiás; Universidade Federal de Alagoas, Programa de Pósgraduação em Educação Brasileira e Universidade Federal de Santa
Maria, Programa de Pós-graduação em Educação.
Os leitores encontrarão diferentes temas, tais como:
• Atividade física adaptada e o uso de vídeo game;
• Antropometria e composição corporal em indivíduos com
lesão medular espinhal;
• Formação de técnicos de basquetebol em cadeira de rodas;
• Técnica com guia vidente;
• Educação Física e o Atendimento Educacional Especializado;
• Educação Física e Inclusão.
O primeiro artigo teve como objetivo verificar a opinião dos
alunos de uma turma de Ensino Fundamental sobre um programa
de atividade física adaptada com o uso do videogame, desenvolvido
durante as aulas de Educação Física. Participaram do estudo alunos
do 4° ano do Ensino Fundamental que tinha um aluno com
deficiência física matriculado.
O segundo artigo objetivou analisar a aplicabilidade das
equações preditivas generalizadas para avaliação da composição
corporal em indivíduos com lesão medular espinhal. Foram
avaliados 17 atletas através da absortometria radiológica de dupla
energia e de antropometria.
O terceiro artigo foi desenvolvido com o objetivo de identificar
e descrever a formação e capacitação dos treinadores de oito equipes
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de basquetebol em cadeira de rodas. A metodologia baseou-se numa
pesquisa descritivo-exploratória de caráter qualitativo com os dados
coletados por meio de entrevista estruturada.
O quarto artigo teve como objetivo avaliar o desempenho
de uma pessoa cega com domínio das técnicas de Orientação e
Mobilidade, ao ser submetida a um treinamento específico das
técnicas com guia vidente. A abordagem metodológica foi do
delineamento de sujeito único com critério móvel e ocorreu em
duas etapas concomitantes: 1) aplicação das tarefas propostas pelo
checklist adaptado e 2) avaliação do desempenho da participante
durante a realização destas.
O quinto artigo objetivou compreender o conhecimento de
professores de Educação Física sobre o Atendimento Educacional
Especializado e a Sala de Recursos Multifuncionais e as experiências
com esse atendimento. Quatro professores de Educação Física
da rede de ensino público da cidade de Maceió/Alagoas foram
entrevistados.
O sexto artigo teve como objetivo identificar as atitudes
de alunas com deficiência física usuárias de cadeira de rodas em
relação à participação nas aulas de Educação Física. Duas turmas do
Ensino Médio de uma escola no interior do Rio Grande do Sul em
que estavam matriculadas as alunas com deficiência física tiveram
suas aulas observadas a partir de um roteiro de observação.
Agradecemos a todos que colaboraram com a Revista da
SOBAMA por meio da submissão de artigos e desejamos uma boa
leitura.
Eduardo José Manzini
Editor
Maria Luiza Salzani Fiorini
Auxiliar de edição
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Programa de Atividade Física Adaptada com Uso de Vídeo Game:
o que Pensam os Alunos?
Adapted Physical Activity Progra Using Video Games:
What do Students Think?
Fernanda Carolina Toledo da Silva
Lígia Maria Presumido Braccialli
Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Marília
RESUMO: Os exergames são uma nova ferramenta educacional, e têm sido utilizados pelos professores nas aulas de Educação Física por
se tratar de atividade que proporciona gasto calórico e entretenimento. O objetivo do estudo foi verificar a opinião dos alunos de uma
turma de ensino fundamental sobre um programa de atividade física adaptada com o uso do videogame, desenvolvido durante as aulas
de Educação Física. Participaram do estudo alunos de uma turma do quarto ano do Ensino Fundamental I que tinha um aluno com
deficiência física matriculado. O pesquisador e pelo professor de Educação Física da turma, elaboraram o planejamento de um programa
de atividade física adaptada com o uso de videogame. As aulas realizadas foram registradas em diário de campo e ao final de cada aula
foram realizadas entrevistas coletivas. Os resultados apontaram que as aulas foram experiências legais, divertidas e interessantes. Conclui-se
que o programa foi realizado com sucesso.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial. Jogos de Vídeo. Educação Física.
ABSTRACT: Exergames are a new educational tool, and have been used by teachers in physical education classes because it is an activity
that provides entertainment and caloric expenditure. The goal of this study was to verify the opinion of students in an elementary school
class on a program of adapted physical activity using the videogame, developed during physical education classes. Study participants were
students in a fourth-grade elementary school class that had a student with disability. The researcher and the Physical Education teacher
elaborated the planning program of an adapted physical activity with the use of videogames. The classes were recorded in a log book and
group interviews were conducted at the end of each class. The results showed that the classes were nice, fun and interesting experiences.
The study concluded that the program was successful.
KEYWORDS: Special Education. Video Games. Physical Education.

Introdução

1

Os exergames2 são uma nova ferramenta educacional,
principalmente para a Educação Física, pois o movimento humano é
característica desses jogos, e têm sido utilizados pelos professores nas
aulas de Educação Física por se tratar de atividade que proporciona
gasto calórico e entretenimento (Vaghetti & Botelho, 2010). Eles
podem servir de recurso de auxílio aos professores de Educação
Física, que, muitas vezes têm dificuldades para envolver alunos
com deficiência nas atividades propostas. Tais recursos associados
a estratégias de ensino bem planejadas podem possibilitar ao aluno
com deficiência a experimentação de sensações e emoções do jogo,
e contribuir de uma forma direta na motivação e participação de
todos os alunos nas aulas (Baracho, Gripp & Lima, 2012).
Na pesquisa de Silveira e Torres (2007), que teve como objetivo
refletir sobre os jogos eletrônicos na Educação Física Escolar, os
professores apontaram que os jogos eletrônicos deveriam ser
conteúdos das aulas de Educação Física, desde que supervisionado
pelo professor, e apesar de se posicionarem favoravelmente à
1

Trabalho originado de dissertação de mestrado Silva (2014).

Exergames são games desenvolvidos para a prática de atividade física, combinando
exercício físico com game (Vaghetti & Botelho, 2010).

2
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utilização destes jogos, e até mesmo possuírem contato com este
tipo de jogo em suas atividades semanais, nunca fizeram uso dos
mesmos em suas aulas de Educação Física. Os alunos indicaram que
tinham expectativas de que o professor de Educação Física utilizasse
estes jogos como recurso didático (Silveira & Torres, 2007).
Rodrigues Júnior e Sales (2012) verificaram a opinião dos
professores quanto ao uso dos jogos eletrônicos no contexto
pedagógico da Educação Física Escolar. Os autores relataram que
professores e alunos tem conhecimento de jogos eletrônicos, e a
maioria se posicionou favoravelmente à utilização destes jogos como
conteúdo pedagógico, por acharem uma interessante possibilidade.
Além disso, foi apontado pelos professores que os jogos poderiam
ser utilizados como recurso didático para trabalhar ludicidade,
lazer, desenvolvimento cognitivo e outras habilidades.
O estudo de Baracho, Gripp e Lima (2012) constatou que após
vivenciarem o jogo de baseball do Wii Sports e o jogo de baseball
no gramado da escola, os alunos relataram que a prática real foi boa,
mas cansativa e com baixo êxito nas jogadas, enquanto que a prática
virtual foi divertida, original e diferente do habitual. Também foi
discutido que a inserção dos exergames nas aulas pode ser um
caminho para que a Educação Física recupere o interesse de alunos
que não gostam de esportes ou de alunos que não participam das
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aulas regularmente. Para isso, é necessário que os professores de
Educação Física iniciem uma discussão acerca deste tema, porém,
sem considerar o virtual como substituto do real, e sim como
possibilidades de práticas corporais.
A partir destas considerações questiona-se: É possível utilizar o
videogame como recurso de ensino em aulas de Educação Física que
tenham alunos com deficiência física incluídos? Qual a opinião de
alunos do ensino fundamental sobre a execução de um programa de
atividade física adaptada em que foi utilizado videogame em aulas?

Objetivo
Verificar a opinião dos alunos de uma turma de ensino
fundamental sobre um programa de atividade física adaptada com
o uso do videogame, desenvolvido durante as aulas de Educação
Física.

Método
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências - UNESP
de Marília com o parecer número 0470/2012. Foi solicitada
permissão da Secretaria Municipal de Educação para realização do
estudo e os responsáveis pelos participantes assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido.
Participaram do estudo os alunos de uma turma do quarto ano
do Ensino Fundamental I que tinha um aluno com diagnóstico de
paralisia cerebral matriculado.
Inicialmente foi elaborado, pelo pesquisador e pelo professor
de Educação Física responsável pela turma o planejamento de um
programa de atividade física adaptada com o uso de videogame,
que foi realizado em aulas quinzenais durante o segundo semestre
de 2012.
As aulas foram estruturadas em forma de circuito com estações
de atividades e em cada estação era realizada uma atividade diferente,
sendo que em uma das estações era sempre utilizado o videogame.

Durante o programa foram realizadas seis aulas e foram
trabalhados os conteúdos vôlei e futebol (Quadro 1).
As aulas obedeceram à estrutura estabelecida no planejamento
do programa: inicialmente eram explicadas e demonstradas as
atividades que seriam realizadas em cada estação do circuito, em
seguida os alunos eram divididos em grupos pelo professor de
Educação Física e posicionados em cada estação para que iniciassem
as atividades. Os rodízios eram realizados sob orientação do
professor e do pesquisador.
Ao final de cada aula foram distribuídos crachás para
identificação dos alunos, e foram realizadas entrevistas coletivas
com os alunos que participaram da aula, etapa denominada de roda
de conversa. Para possibilitar que todos os alunos opinassem, eles
sentaram-se em roda e responderam às perguntas na sequência em
que estavam dispostos na roda.
Para a realização da entrevista coletiva foi utilizado um roteiro
de entrevista semiestruturado adaptado do estudo desenvolvido
por Braccialli, Manzini e Reganham (2004), com quatro perguntas
abertas: 1) O que vocês acharam da aula de hoje? Por que? O
que mais? 2) Vocês conseguiram jogar o videogame? 3) Vocês
conseguiram fazer as outras atividades da aula? 4) O que vocês
acham que precisa mudar na aula?
As entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo e duraram
aproximadamente de 3 a 9 minutos, dependendo da interação dos
alunos no dia.
Durante a realização das aulas era realizado, também, o registro
dos acontecimentos em diário de campo. O registro foi realizado
por uma auxiliar de pesquisa, que foi instruída para tal tarefa. As
anotações no diário de campo eram realizadas em um protocolo
previamente desenvolvido que continha as seguintes informações:
nome das estações, descrição das instruções iniciais da aula,
descrição do desenvolvimento e intercorrências que ocorreram em
cada uma das três estações.
Os dados obtidos por meio das entrevistas coletivas foram
organizados com as informações advindas do diário de campo
através da Triangulação dos Dados (Triviños, 1987). Assim, as
informações obtidas no diário de campo e nas entrevistas coletivas
foram apresentadas em documento único (Quadro 2).

Quadro 1 – Planejamento das aulas de Educação Física.
Conteúdos

Objetivos

Estratégias

Aula 1

Aula 2

Recursos e materiais
Mídia Deca Sports com o game vôlei de praia,
videogame Nintendo Wii, duas bolas de vôlei,
oito bambolês.

Voleibol

Vivenciar
princípios do
voleibol

Usar o vídeo game nas aulas;
Desenvolver as atividades em circuitos;

Mídia com o game, videogame, bola de
borracha, bexigas, barbante.
Mídia com o game, videogame, bola de vôlei,
bexigas, barbante, duas cadeiras.

Aula 3

Associar nos circuitos jogos reais e jogos
virtuais;

Aula 4

atividades a serem realizadas durante
a aula;

Mídia Deca Sports com o game futebol,
videogame, duas bolas de vôlei, sete cones e
quatro bambolês.

Avaliar, ao final de cada aula, as
atividades desenvolvidas

Mídia com o game, videogame, duas bolas de
vôlei e três cones.

Aula 5

Explicar e demonstrar as

Futebol

Vivenciar
princípios do
futebol

Aula 6

Mídia com o game, videogame, três bolas de
vôlei, quatro cones, trave do gol.

Atividades
Game de vôlei
Bobinho
Passes ou toques
Game de vôlei
Três toques
Rede móvel
Game de vôlei
Rede humana
Manter a área livre
Game de futebol
Condução de bola
Deslocamento entre cones
Game de futebol
Chute ao gol
Bobinho com os pés
Game de futebol
Condução de bola
Cobrança de pênaltis

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 2 – Estrutura usada para triangulação dos dados das
entrevistas coletivas com o diário de campo.
Estação 1
Estação 2
Estação 3
Dificuldades na
realização das
atividades

Avaliação da
aula

Sugestões para
as aulas

Nome da estação 1
Nome da estação 2
Nome da estação 3
Descrição das intercorrências, dificuldades ou problemas
surgidos durante o desenvolvimento das atividades.
Aspectos positivos: foram incluídos nesta subcategoria o que
os alunos consideraram positivo sobre as aulas com o uso do
videogame.
Aspectos negativos: nesta subcategoria foi incluído o que os
alunos consideraram negativo nas aulas em que o videogame
foi utilizado.
Nesta categoria foi considerado o que os alunos acharam que
deveria ser alterado nas aulas com videogame.

Fonte: Elaboração própria.

Avaliação da
aula

Sugestões para
as aulas

Aspectos positivos: os alunos relataram que a aula foi
interessante, tinha muitas brincadeiras legais, diferentes
e videogame. Apontaram terem conseguido jogar tanto o
videogame quanto as demais atividades do circuito.
Aspectos negativos: uma aluna apontou que não conseguiu
fazer a atividade de bobinho, porque dois alunos não davam
oportunidades a outros alunos.
Uma aluna sugeriu que os alunos fossem separados por estatura
para que eles conseguissem realizar as atividades.

Fonte: Elaboração própria.
A seguir exemplos de falas dos alunos sobre os pontos positivos.
Aluna T.: Eu achei muito legal, porque tem muitos é, como eu posso
falar, é, tem muitas, brincadeiras, legais.
Aluno V.: Também achei legal porque tem o videogame, várias coisas
para nós brincarmos.
Aluno L.: Eu, achei interessante.

Resultados e discussão
A partir da triangulação dos dados das entrevistas coletivas e
do diário de campo foram apresentados os resultados em relação:
1) dificuldades na realização das atividades; 2) avaliações das aulas,
pontos positivos e negativos; 3) sugestões.

Avaliação da Aula 1 - voleibol
No Quadro 3 foram apresentados os resultados da aula 1 em
que foi trabalhado o conteúdo voleibol. Nessa aula, o professor
explicou como as atividades seriam realizadas e como o videogame
seria utilizado. Orientou que as aulas aconteceriam em circuito,
e explicou que no circuito há divisão de “grupos de trabalho”, e
que cada grupo ficaria em uma estação, mas que todos teriam a
oportunidade de realizar todas as estações, pois uns começariam em
uma atividade e outros em outra, e depois seria realizada a troca da
atividade pelos grupos. Ele também avisou que o tempo dos jogos
seriam cronometrados, para que todos os grupos jogassem o mesmo
tempo nas estações. O game de vôlei era jogado por quatro alunos,
divididos em dois times com dois alunos cada.
Os dados indicaram que, apesar das explicações do professor,
os alunos mostraram-se ansiosos, mas participaram das atividades
de maneira organizada; houve desentendimento entre os alunos e
as alunas; o professor teve que buscar a bola que caiu na rua; e a
pesquisadora explicou a atividade diversas vezes.
Quadro 3 – Avaliação da aula 1 conteúdo voleibol.
Estação 1
Estação 2
Estação 3

Dificuldades
na realização
das atividades

Game de vôlei de praia
Bobinho
Passes ou toques
No início da aula os alunos estavam ansiosos para fazer as
atividades do rodízio. No primeiro rodízio, os alunos se
confundiram para qual estação deveriam ir, mas logo se
resolveu e iniciaram as atividades. No segundo rodízio o aluno
com deficiência física se confundiu em relação à estação que
deveria ir e foi orientado pela pesquisadora. Na estação 2
houve um desentendimento, pois os meninos não deixavam as
meninas jogarem; nesta estação, um aluno chutou a bola que
caiu na rua e o professor foi buscar; a pesquisadora precisou
explicar a atividade mais de três vezes e mesmo assim os alunos
não se entenderam por muito tempo, a atividade ficou muito
tempo parada.

Nesta aula apenas uma aluna referiu um aspecto negativo da
aula, pois ela não conseguia realizar a atividade da estação bobinho.
Não conseguiu fazer as outras atividades. Aluna M.: Eu. P: Você não
conseguiu? Aluna M.: É que esses dois grandão aí ó. Eles não aceitam
só abria os dois ali.

Uma aluna sugeriu a divisão dos alunos por estatura para que
todos conseguissem participar das atividades.
Aluna S.: Tinha que separar, tinha que separar grande com grande,
pequeno com pequeno sabe. Porque não dá.

Avaliação da Aula 2 - voleibol
Na segunda aula verificou-se que inicialmente, os alunos
apresentaram dificuldade para compreender a atividade. No
primeiro rodízio houve discussão em uma das atividades, e no
segundo, o professor auxiliou o aluno com deficiência a realizar a
tarefa proposta na atividade rede móvel (Quadro 4).
Quadro 4 – Avaliação da aula 2 conteúdo voleibol.
Estação 1
Estação 2
Estação 3

Game de vôlei de praia
Três toques (com bexiga)
Rede móvel
Uma aluna não quis participar da aula. Ao iniciar as atividades
os alunos que estavam na estação 2 tiveram dificuldades para
entender a atividade, mas assim que se resolveram as dúvidas
todos jogaram de maneira organizada. O professor instruiu sobre
a sequência das estações, porém, no primeiro rodízio alguns
alunos foram para a atividade errada, mas logo se resolveu;
Dificuldades
ao final da atividade no primeiro rodízio uma aluna parou de
na realização
participar na estação 2. No segundo rodízio houve uma pequena
das
confusão no início da atividade na estação 1, pois dois alunos
atividades
pensaram que seriam os primeiros a jogar, então queriam sair
da atividade; a pesquisadora deixou que eles iniciassem o game
e a atividade continuou. Na estação 2 ocorreu de maneira
organizada com a necessidade de reposição de bexiga que estourou
acidentalmente. Na estação 3 a pesquisadora precisou auxiliar o
aluno deficiente físico a realiza-la.
Aspectos positivos: os alunos gostaram da aula e relataram que
esta foi legal, divertida, pois eles gostaram de realizar as atividades,
Avaliação da que eram diferentes, novas e legais; também gostaram de jogar o
videogame.
aula
Aspectos negativos: Um aluno relatou que não gostou do
videogame, pois prefere as novas brincadeiras, que são mais legais.
Sugestões
Alguns alunos relataram não haver necessidade de mudança nas
para as aulas aulas, outros sugeriram que fosse alterado o jogo do videogame.

Fonte: Elaboração própria.
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A seguir foram apresentados os relatos dos alunos referentes aos
aspectos positivos das aulas. Uma aluna expôs que essas brincadeiras
são boas para a aprendizagem e para a saúde dos alunos.
Aluno I.: Legal. Pelo videogame e as brincadeiras ali que eu achei
muito legal.
Aluno C.: Eu achei muito legal. Porque é muito esporte diferente.
Aluna T.: É, eu achei legal, por causa que aprende cada vez mais umas
brincadeiras que a gente, gosta. E aprende, o aprendizado nosso fica
muito mais melhor com, com, os exercícios que a gente faz. É muito
da hora fazer os exercícios porque pra nossa saúde é muito bom

Um aluno apontou um aspecto negativo em relação à aula, pois
apesar de gostar de jogar videogame, com as novas brincadeiras, ele
prefere tais atividades.
Aluno J.: Gostei só das atividades. É, menos o videogame. Porque eu
não sou chegado em ficar jogando videogame. Antes eu gostava, agora
que essa brincadeira é mais legal.

Exemplos de fala sobre as sugestões dos alunos.
Aluno J.: Devia tirar o videogame.
Aluno V.: Podia tirar esse joguinho do videogame aí. É, o de vôlei,
coloca o de futebol.

Os alunos avaliaram a aula 3 e apontaram aspectos positivos.
Apesar do fato relatado pelo aluno C. de que a equipe adversária
achava que sua equipe estava “roubando” o jogo, este aluno achou a
brincadeira legal e gostou da aula, pois há brincadeiras diferentes nas
aulas. Outras alunas também destacaram aspectos positivos da aula.
Aluno C.: muito legal, eu gostei. Porque, não é a mesma brincadeira
né. É diferente.
Aluna E.: Achei legal. Porque cada dia tem uma brincadeira nova.
Aluna E.: Ah, legal por causa do videogame quando vai jogando assim
dá emoção

Uma aluna apontou um aspecto negativo da aula. Ela não
gostou da aula 3, pois havia bexigas na estação da atividade manter
a área livre e a aluna tem medo de bexigas.
Aluna T.: Odiei. Por causa das bexigas.

Os alunos deram sugestões para a aula seguinte, como retirar
o videogame para não ficar esperando sua vez de jogar, retirar as
bexigas, alterar o game do videogame e até mesmo que nada deveria
ser alterado.
Aluna T.: Tirar todas as bexigas.
Aluna S.: Mudar o jogo do videogame.

Avaliação da Aula 3 - voleibol
No Quadro 5 foram apresentadas informações referentes à
avaliação da terceira aula. No início dessa aula, houve problemas
na estação do videogame, a pilha do controle do videogame
acabou e o game que seria utilizado não funcionou. Houve um
desentendimento entre alunos na estação 2 pois os alunos ficaram
confusos quanto às regras da atividade. Alguns alunos dispersaram
da atividade durante a aula e começaram a jogar bola.
Quadro 5 – Avaliação da aula 3 conteúdo voleibol.
Estação 1
Estação 2
Estação 3

Game de vôlei de praia
Rede humana
Manter a área livre (com bexigas)
O aluno deficiente físico chamou a atenção de seu colega que
não estava respeitando a regra de ficar atrás da linha amarela
na estação 1. O jogo demorou a começar nesta estação por
problema com o game e com o controle, mas foi resolvido com
a substituição das pilhas e do game. Na estação 2, os alunos
se desentenderam pois compreenderam as regras de maneira
diferente; chamaram a pesquisadora para resolver; duas crianças
sentaram e disseram que não iriam mais jogar. Na estação 3 o
Dificuldades professor repunha as bexigas que estouravam durante a atividade.
na realização No momento do primeiro rodízio alguns alunos foram para a
das atividades estação errada, mas a pesquisadora os auxiliou. Após o primeiro
rodízio houve um desentendimento na estação 2. Após o segundo
rodízio três alunas da estação 1 sentaram-se dizendo que não
queriam jogar videogame; a pesquisadora as chamou para jogar,
mas apenas uma aceitou. Na estação 3, durante a explicação do
professor, o aluno deficiente físico disse que não iria conseguir,
mas o professor explicou que poderia bater na bexiga com
qualquer parte do corpo; novamente o professor repôs as bexigas
que estouraram.
Aspectos positivos: os alunos gostaram da aula, por causa do
Avaliação da videogame e das brincadeiras, por mudarem a cada aula.
aula
Aspectos negativos: Uma aluna falou que não gostou da aula
devido à presença de bexigas.
Alguns alunos consideraram que não seriam necessárias
Sugestões
mudanças na aula. Outros relataram que o videogame deveria ser
para as aulas retirado, ou deveria ser colocado outro videogame (plataforma),
ou mudar o game que estava sendo utilizado.

Fonte: Elaboração própria.
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Aluno I.: Não mudar nada.
Aluno J.: Tirar o videogame. Porque fica mais de um minuto
esperando. P: Por que fica esperando? Ah todo mundo tem que ter sua
vez pra jogar né? Aluno J.: É, mas eu não tenho paciência.

Avaliação da Aula 4 – futebol
A quarta aula começou com atraso devido a uma atividade que
estava sendo realizada em sala de aula, sendo necessário diminuir o
tempo do último rodízio. Os alunos estavam agitados e dispersos
no início da aula. (Quadro 6).
Quadro 6 – Avaliação da aula 4 conteúdo futebol.
Estação 1
Estação 2
Estação 3

Dificuldades
na realização
das
atividades

Avaliação da
aula
Sugestões
para as aulas

Game de futebol
Condução de bola
Deslocamento entre cones
A aula começou com 40 minutos de atraso. No início das
atividades os alunos estavam agitados, dispersos e não prestaram
atenção na explicação; na estação 2 algumas alunas pararam
de jogar; na estação 3 uma aluna não realizava a atividade
como foi proposta e por isso um aluno de sua equipe não quis
mais participar. Após o primeiro rodízio na estação 1, o aluno
deficiente físico precisou de ajuda e mudar de posição para
conseguir realizar a atividade. Na estação 3 foi necessário explicar
novamente a atividade aos alunos. Após o segundo rodízio os
alunos realizaram as atividades em menor tempo e alguns não
participaram da estação do videogame devido ao atraso do início
da aula.
Aspectos positivos: os alunos gostaram da aula e a consideraram
legal, divertida, interessante, por haver brincadeiras que eles
nunca haviam realizado, e por sempre mudarem.
Aspectos negativos: Alguns alunos não gostaram da atividade de
deslocamento entre cones.
Os alunos sugeriram retirar a atividade com cones.

Fonte: Elaboração própria.
A aula 4 foi avaliada pelos alunos, que indicaram aspectos
positivos, pois havia brincadeiras que eles nunca brincaram, como
segue nos relatos.
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Aluna J.: Legal. Ah porque eu nunca tinha brincado daquela
brincadeira do futebol e a, a é, eu esqueci o nome. Aluno L.: De passar
pelos cones, zigue zague. Aluna J.: É. Achei muito interessante.
Aluna T.: Legal. Eu nunca tinha brincado daquele de jogar a bola,
atravessar.
Aluna T.: Eu achei interessante por causa que a gente aprende cada vez
mais as brincadeiras que a gente não sabe.

Os alunos apontaram aspectos negativos, por não terem gostado
da atividade de deslocamento entre cones.
Aluno C.: Eu num gostei da de cone também.

Alguns alunos relataram que não deveria mudar nada na
aula, outros sugeriram que para a próxima aula, a atividade de
deslocamento entre cones fosse retirada.
P: E tem alguma coisa que vocês acham que tinha que mudar na aula?
Alunos: Não.
Aluno J. e aluno C.: A do cone.

Avaliação da Aula 5 – futebol
Na quinta aula os alunos estavam animados com a atividade
chute ao gol. Alguns alunos pararam de realizar a atividade do
videogame em alguns momentos para observar as demais estações
enquanto aguardavam sua vez de jogar. Na atividade de bobinho
com os pés, foi necessário que o professor orientasse os alunos a
não realizarem os chutes com força para que não machucassem seus
colegas. As avaliações da aula foram apresentadas no Quadro 7.
Quadro 7 – Avaliação da aula 5 conteúdo futebol.
Game de futebol
Chute ao gol
Bobinho com os pés
No início da aula uma aluna não quis participar da atividade,
pois não estava se sentindo bem. Os alunos da estação 2 não
realizaram as atividades como haviam sido propostas. Na
estação 3 os meninos tocavam a bola com muita força, e a bola
ultrapassava o espaço delimitado; nessa estação o aluno com
Dificuldades na deficiência física precisou de um aluno para auxilia-lo. Após o
realização das
primeiro rodízio o professor repreendeu os alunos da estação
atividades
3, pois estavam chutando a bola com muita força. O aluno
precisou de auxílio da pesquisadora para jogar o game. Após o
segundo rodízio alguns alunos da estação 1 foram observar a
estação 2 e outros sentaram na arquibancada; a pesquisadora
chamou aqueles que se afastaram, mas os que retornaram, logo
se afastaram novamente.
Aspectos positivos: os alunos afirmaram que gostaram da aula
e relataram que a aula foi legal, irada, divertida, interessante
por ter brincadeiras legais, diferentes e que se modificam a cada
aula, havendo a oportunidade de aprendizagem.
Avaliação da
aula
Aspectos negativos: O aluno deficiente físico foi o único que
relatou pontos negativos da aula, e relatou não ter gostado
muito da atividade de bobinho com os pés, pois muitos alunos
não passavam para ele nem para outros colegas de turma.
Sugestões para Os alunos não relataram sugestões nesta aula, e afirmaram que
as aulas
nada deveria ser alterado.
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Aluna J.: Eu achei legal porque cada vez que eu fazia gol ali no cone. E
também do videogame. Eu não fiz nada, mas valeu para mim. P: Você
não fez gol no videogame? Aluna J.: Essa daqui não... P: Ficou zero a
zero? Aluna respondeu que sim com a cabeça.

O aluno com deficiência indicou aspectos negativos, pois na
atividade de bobinho com os pés alguns alunos não tocavam para
os amigos, não estavam jogando conforme as regras da atividade.
Aluno C.: Eu não gostei de uma coisa. Eu não gostei, daquela brin,
eu gostei mais ou menos, mas, tinha uma gente que não tocou, para
os outros, então. P: Do bobinho? Aluno C.: É, do bobinho. P: Você
não gostou porque tinha gente que não tocava para você? Aluno C.: É.
Não, não para mim também. Não tocava, para alguns. P: Para outros,
para os amigos mesmo? Aluno C.: É. Só queria dar olé.

Os alunos não apontaram sugestões de alterações para a aula
seguinte.
Aluno J.: Não tem que mudar mais nada.

Avaliação da Aula 6 – futebol
No Quadro 8 verifica-se a avaliação da aula 6. Os alunos se
divertiram na realização das atividades, mas nas estações do
videogame e de condução de bola não permaneceram em seus
grupos, e eram chamados constantemente pela pesquisadora.
Quadro 8 – Avaliação da aula 6 conteúdo futebol.
Estação 1
Estação 2
Estação 3

Estação 1
Estação 2
Estação 3

Fonte: Elaboração própria.

Os alunos indicaram aspectos positivos da quinta aula.
Aluno I.: Achei legal. Porque tinham muitas brincadeiras diferentes,
cada quinta-feira tem, outra brincadeira diferente.

Dificuldades na
realização das
atividades

Avaliação da
aula

Sugestões para
as aulas

Game de futebol
Condução de bola
Cobrança de pênaltis
No início das atividades o professor precisou organizar os
grupos; os alunos saíram das suas estações e a pesquisadora
precisou solicitar que retornassem. Na estação 2, um aluno
reclamou à pesquisadora que os alunos estavam roubando
e ela se dirigiu até lá para organiza-los; depois os alunos
começaram a levar as bolas com as mãos (como basquete) até
os cones ao invés de conduzi-las com os pés, o professor de
sala se aproximou deles e eles executaram de maneira correta.
Após o primeiro rodízio, na estação 1, uma aluna não jogou
e não quis permanecer na estação, saindo constantemente.
Os alunos das estações 1 e 2 foram chamados com frequência
pela pesquisadora para que permanecessem em suas estações.
O aluno com deficiência executou a atividade na estação
2 com certa dificuldade mas mostrou estar se divertindo.
Um menino da estação 3 sentou-se chorando pois outro o
derrubou e permaneceu sentado até o próximo rodízio. No
segundo rodízio, quando a primeira dupla terminou o jogo do
videogame ocorreu um desentendimento com relação a quem
seria o próximo a jogar.
Aspectos positivos: os alunos gostaram da aula e declararam
que foi divertida e legal, devido ao videogame e às atividades
que são legais, novas e se modificam a cada semana.
Aspectos negativos: um aluno não gostou da aula, pois
discutiu com dois colegas, além de relatar que não gostou da
atividade cobrança de pênaltis, na qual ocorreu o fato. Uma
aluna também relatou ter discutido com uma colega de turma.
O aluno deficiente físico relatou não ter gostado da atividade
de condução de bola.
Alguns alunos relataram que nada deveria ser alterado e outros
sugeriram que fosse retirada a atividade de condução de
bola, por ser difícil; um aluno relatou que os dois alunos que
discutiram com ele deveriam sair da aula.

Fonte: Elaboração própria.

Aluna I.: Achei legal porque das, por causa das, brincadeiras muda. E
do videogame.
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A última aula foi avaliada pelos alunos, e foram apontados
aspectos positivos. Eles acharam a aula legal devido às brincadeiras,
que são diferentes a cada aula e os alunos realizam-nas com êxito.
Aluna S.: Eu gostei. Por causa da brincadeira de fazer gol.
Aluna M.: Eu achei divertido por causa do jogo da televisão.
Aluno C.: Eu achei muito legal porque, porque tem muitas
brincadeiras novas não são as mesmas brincadeiras e é porque eu fiz
um monte de gol. Nas meninas. Um monte. Aluno: E nos meninos?
Aluno C.: vários.

Os alunos apontaram aspectos negativos da aula, pois houve
discussão em algumas atividades durante a aula. Uma das alunas,
não conseguiu jogar o videogame, pois achou difícil. Outro aluno
não gostou da atividade condução de bola, “a do cone”.
Não conseguiu jogar o videogame. Aluna S.: Menos a do videogame.
P: Você não conseguiu jogar o videogame? Aluna S.: É difícil.
Aluno L.: E eu não gostei porque, por causa daqueles dois ali ó. P:
Porque vocês brigaram né. Aluno L.: É. Eu não gostei da do pênalti,
por causa daqueles dois.
Aluno C.: É mas não gostei, da do cone.

Quanto às sugestões os alunos apontaram algumas atividades
que deveriam ser trocadas devido à complexidade da atividade,
outro opinou que alguns alunos deveriam sair pois eles haviam
discutido durante a aula.
Mudar alguma coisa na aula. Alunos: Nada.
Aluno L.: Sim, aqueles dois ali deviam sair, pronto falei.
Aluno C.: Eu acho, eu acho que tem que mudar a de cone. Aluna I.:
O cone, porque é muito difícil. Aluno L.: É os cone é muito difícil.

O relato dos alunos apontou que as aulas com uso do videogame
foram experiências legais, divertidas e interessantes, tanto pelo uso
do videogame quanto pelas atividades novas e diferentes a cada
aula. Assim como no estudo de Baracho, Gripp e Lima (2012) que
os alunos também relataram a prática do jogo virtual como uma
prática divertida, original e diferente do habitual.
Os alunos vivenciaram as aulas com o uso do videogame e
com a realização de circuito com estações de atividades. Isso gerou
interesse pelas aulas, não apenas pela presença do videogame, mas
pela prática de atividades simultâneas, pois os alunos estavam
o tempo todo realizando alguma atividade do circuito. Bezerra
(2010) constatou que as atividades em circuito favorecem a
inclusão do aluno com deficiência nas aulas de Educação Física,
pois todos vivenciam movimentos diversificados, em grupo ou
individualmente.
Apesar de terem gostado das aulas, os alunos sugeriram algumas
modificações devido a acontecimentos ocorridos durante o
desenvolvimento destas. Dentre os motivos que os alunos sugeriram
modificações, alguns foram supridos pois as atividades das estações
não se repetiam nas aulas. Os alunos gostaram de fazer as atividades
diversificadas, assim como gostaram de jogar videogame, pois
o videogame gera entretenimento (Vaghetti & Botelho, 2010) e
contribui na motivação e participação de todos os alunos nas aulas
(Baracho, Gripp & Lima, 2012).

Conclusão
Conclui-se que o programa de atividade física adaptada com
uso do videogame foi realizado com sucesso, e houve aceitação dos
alunos. Isso foi verificado nos relatos dos alunos, que gostaram das
aulas devido ao videogame e às atividades que eram modificadas a
cada aula e foram consideradas divertidas.
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Antropometria e Composição Corporal em Indivíduos
com Lesão da Medula Espinhal
Anthropometry and Body Composition in Individuals
with Spinal Cord Injury
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RESUMO: A composição corporal é um componente da aptidão física relacionada à saúde. A Lesão da Medula Espinhal (LME) ocasiona
alterações como atrofia da massa muscular na região paralisada, diminuição da massa óssea nos membros paralisados e aumento da massa
gorda abaixo da lesão (SPUNGEN et al., 1995). Foram avaliados 17 atletas com lesão da medula espinhal através da absortometria
radiológica de dupla energia e de antropometria para verificar a aplicabilidade de equações generalizadas para esta população. O presente
estudo confirma a fraca confiabilidade de aplicação das equações preditivas generalizadas para a população de indivíduos com lesão da
medula espinhal e reforça a necessidade de desenvolvimento de equações preditivas específicas à população em questão.
Palavras-Chave: Avaliação. Lesão da Medula Espinhal. Composição Corporal.
ABSTRACT: Body composition is a important component of physical fitness. The Spinal Cord Injury (SCI) causes changes such as
atrophy of muscle mass in the paralyzed area, decrease in bone mass in paralyzed limbs and increased fat mass below the lesion (Spungen
et al., 1995). 17 athletes with spinal cord injury were assessed by dual energy X-ray absorptiometry and anthropometry to verify the
applicability of generalized equations for this population. This study confirms the poor reliability of application of generalized predictive
equations for the population of individuals with spinal cord injury and reinforces the need to develop specific predictive equations for the
population in question.
KEYWORDS: Assessment. Spinal cord injury. Body composition.

Introdução
A composição corporal é um componente da aptidão física
relacionada à saúde. A Lesão da Medula Espinhal (LME) ocasiona
alterações como atrofia da massa muscular na região paralisada,
diminuição da massa óssea nos membros paralisados e aumento
da massa gorda abaixo da lesão (Spungen et al., 1995). Tais
alterações da composição corporal nas pessoas com deficiência são
relacionadas à ocorrência de doenças cardiovasculares, resistência a
insulina (Gorgey et al., 2014) entre outros problemas.
A avaliação da composição corporal é importante para
permitir o delineamento de estratégias para redução dos valores de
massa corporal total bem como da gordura corporal. Para tanto
existem diversos métodos disponíveis para a mensuração que se
subdividem em instrumentos de campo e clínicos. Tal subdivisão
diferencia o acesso à ferramentas de qualidade para avaliação da
composição corporal o que torna necessária a realização de estudos
que relacionem esses diferentes métodos na tentativa de suprir a
ausência de equações preditivas específicas para a população de
indivíduos com LME.
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Na população com lesão na medula espinhal alguns estudos
tem sido realizados no contexto clínico (Giangregorio; Craven
& Webber, 2005; Spungen et al., 2003;
Maggioni et al.,
2003; Wood; Dunkerley & Tromans, 2001; Kocina, 1997;
Modlesky et al., 1996; Spungen et al., 1995; Rasmann Nuhlicek
et al., 1988) enquanto outros avaliaram atletas (Mojtahedi;
Valentine & Evans, 2009; Sutton et al., 2009; Inukai et al., 2006;
Jones; Legge & Goulding, 2002; Withers et al., 1987; Bulbulian
et al., 1987; Lussier et al., 1983). Os estudos de domínio clínico
realizaram investigações exclusivamente diagnosticas relacionando
as alterações da composição corporal oriundas da LME. Já as
investigações no domínio esportivo, tiveram foco das mudanças
que a prática de exercício físico e/ou modalidade esportiva pode
trazer como benefício na composição corporal.
Quanto ao método de campo, mais especificamente às equações
preditivas, já existem padronizações para a população com
deficiência, porém sem validade científica (Bulbulian et al., 1987);
isso acarreta em uma utilização das equações validadas a outras
populações. Assim sendo o objetivo do presente estudo foi o de
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analisar a aplicabilidade das equações preditivas generalizadas para
avaliação da composição corporal em indivíduos com LME. Como
objetivos específicos o estudo procurou analisar a composição
corporal de indivíduos com LME a partir de métodos de campo
(medidas antropométricas e equações preditivas) e clínico (DXA) e,
comparar os resultados clínicos com equações generalizadas a partir
de uma análise correlacional.

Método
Local
As avaliações antropométricas (massa corporal, estatura,
circunferências, diâmetros e pregas cutâneas) serão realizadas nas
dependências da Faculdade de Educação Física da UNICAMP/
SP. A avaliação da composição corporal realizada com o DXA
(Absorciometria Radiológica de Dupla Energia) foi executada no
departamento de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Ciências Médicas da UNICAMP.

Participantes
Participaram deste estudo 17 atletas (n=17) do sexo masculino
com LME (entre os segmentos medulares C4 a T11), praticantes
de Handebol ou Rugby em Cadeira de Rodas. Os indivíduos
foram avaliados através de DXA e Antropometria (massa, estatura,
circunferências, diâmetros e pregas cutâneas). A caracterização dos
indivíduos foi descrita na tabela 1, em conjunto aos valores de
índice de massa corporal (IMC), densidade mineral óssea (DMO),
massa magra (MM) e percentual de gordura (%G).

Instrumentos
As análises de composição corporal pelo DXA foram realizadas
através do aparelho Hologic Explorer® (Hologic Inc., Bedford,
Massachusetts, USA). Conteúdo Mineral Ósseo (Bone Mass
Content - BMC), Densidade Mineral Óssea (Bone Mass Density
- BMD), Massa Livre de Gordura (Fat-Free Mass - FFM) e Massa
Gorda (Fat Mass - FM) em gramas foram mensuradas para corpo
total e frações regionais (tronco, pernas e braços). Medidas de
espessura de prégas cutâneas foram realizadas através do adipômetro
Harpenden® (Harpenden Instruments, Marsden, UK).
Foram aferidas as seguintes pregas: Triciptal (TR), Biciptal
(BC), Axilar Média (A), Peitoral (P) Subescapular (SB), Supra
Ilíaca (SI), Supra Ilíaca Média (SIm), Coxa (CX) e Abdominal
(AB) de acordo com o protocolo de Guedes e Guedes (2006). Para
medida de circunferências foi utilizada Fita antropométrica modelo
Gulick marca Mabbis®; Foram avaliados os seguintes perímetros:
Circunferência de Tórax (Ctx), Circunferência abdominal (Cab),
Circunferência de Quadril (CQ), Circunferência de Cintura (CC),
Circunferência de Coxa (CCo) e Circunferência de Panturrilha
Medial (Pth), Circunferência de tornozelo (Cto), Circunferência de
braço (Cb), Circunferência de Ante-braço (Cant) e Circunferência
de Punho (Cph). Estas medidas foram aferidas na posição supina
(atletas posicionados sobre colchonetes), com exceção da Cb.
Para avaliação dos diâmetros ósseos foi utilizado o Paquímetro
WCS® 60 cm. Foram avaliados os seguintes diâmetros: torácico
(DT), acrômio-escapular (DA), bi-crista ilíaco (Dbci), úmero
(Dum), diâmetro femoral (DF) e diâmetro maleolar (Dma). Para
estas medidas foram utilizados paquímetros da marca WCS®.
Foi avaliada a massa corporal dos sujeitos em Kg com o uso de
uma balança da marca Lider®, segundo a padronização proposta
por Gorla (2008). Foi avaliada a estatura dos sujeitos com um

Tabela 1- Caracterização da amostra.
SUJ

LESÃO

MODALIDADE

ID (anos)

MASSA (Kg)

ESTATURA (cm)

IMC (Kg/
m²)

DMO (g/
cm²)

MM (Kg) %G (%)

1

tetra

RCR

32,96

63,30

175,30

20,60

1,29

49,46

20,90

2

tetra

RCR

22,18

70,00

172,00

23,66

1,10

40,75

38,00

3

tetra

RCR

23,89

59,60

157,00

24,18

1,18

48,56

14,80

4

tetra

RCR

32,91

75,80

185,40

22,05

1,10

55,74

26,20

5

tetra

RCR

23,36

60,60

175,30

19,72

1,02

50,11

19,80

6

tetra

RCR

30,53

65,00

171,00

22,23

1,11

46,15

25,70

7

para

RCR

27,82

56,50

170,00

19,55

1,41

47,00

15,80

8

tetra

RCR

36,29

49,80

173,00

16,64

1,05

43,56

30,40

9

tetra

RCR

23,59

65,30

198,20

16,62

1,17

49,86

22,70

10

tetra

RCR

21,08

76,50

183,00

22,84

1,02

56,18

25,30

11

tetra

RCR

25,91

66,70

186,00

19,28

1,14

50,99

21,00

12

tetra

RCR

41,15

66,20

179,50

20,55

1,07

55,20

18,60

13

tetra

RCR

22,01

63,10

176,40

20,28

1,03

42,78

26,30

14

para

HCR

38,18

83,00

171,00

28,38

1,28

47,92

37,40

15

para

HCR

29,75

51,90

164,40

19,20

1,07

42,09

17,30

16

para

HCR

32,93

82,00

178,00

25,88

1,19

50,58

36,30

17

para

HCR

40,22

67,60

167,00

24,24

1,26

54,41

18,50

Média

29,69

66,05

175,44

21,52

1,14

48,9

24,41

Dp+

6,65

9,38

9,45

3,13

0,11

4,81

7,39

Legenda: tetra – tetraplegia; para – paraplegia; RCR – Rugby em Cadeira de Rodas; HCR – Handebol em Cadeira de Rodas; dp – desvio padrão; IMC – índice de massa
corporal; DMO – densidade mineral óssea, DXA; MM – massa magra, DXA; %G – percentual de gordura, DXA.
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estadiômetro com precisão de milímetros WCS® com 220 cm; com
precisão de milímetros, de acordo com a padronização proposta por
Gorla (2008).
Foram analisadas 17 equações antropométricas generalizadas
para comparação ao percentual de gordura do DXA, das quais oito
foram selecionadas (Quadro 1).
Quadro 1- Equações selecionadas para análise.
AUTOR

EQUAÇÃO

EQ1: Durnin & Womerslay (1974)
EQ2: Faulkner (1968)
EQ3: Durnin & Womerslay (1974)
EQ4: Katch & McArdle (1973)
EQ5: Wilmore & Behnke (1969)
EQ6: Thorland et al. (1984b)
EQ7: Forsyth & Sinning (1973a)
EQ8: Forsyth & Sinning (1973b)
Equação de Siri (1961)
Legenda: d – densidade corporal; G – gordura corporal; TR – prega cutânea triciptal; BC – prega cutânea biciptal; SB – prega cutânea subescapular; SI – prega cutânea
suprailíaca; AB – prega cutânea abdominal; L2 – TR2; P2 - SB2; S2 – AB2; R2 - CX2 – prega cutânea coxa; N2 – AM2 – prega cutânea axilar média; %G – percentual de
gordura corporal.

AspeCtos étICos

resultAdos

O estudo foi um recorte de um projeto maior, o qual foi
encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Ciências Médicas da Unicamp e aprovado sob parecer 405/2009.
O estudo foi realizado, mediante termo de consentimento livre e
esclarecido assinado pelos indivíduos voluntários do estudo.

dIstrIbuIção reGIonAl do perCentuAl de GordurA (%G)

AnÁlIse dos dAdos
Os resultados analisados através de estatística descritiva e os
valores de percentual de gordura obtidos através do DXA foram
correlacionados com os resultados de equações de predição de
gordura. Utilizou-se o teste “t” para amostras pareadas para comparar
os resultados encontrados entre as equações e o Coeficiente de
Correlação linear de Pearson (r) para avaliar a relação entre as
equações. Para confirmar a aplicabilidade das equações utilizouse análise de regressão linear com as equações que apresentaram
correlações significativas com o percentual de gordura encontrado
no DXA (PGDXA). O nível de significância adotado foi de p ≤
0,05. Foi utilizado o pacote estatístico R-Plus 2.11.0®.
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e dIsCussão

A partir dos resultados obtidos através da absorciometria
radiológica de dupla energia (DXA), pudemos avaliar a distribuição
regional da gordura corporal. Na tabela 2 é demonstrada essa
regionalização da gordura. É possível observar maior percentual de
gordura nos membros inferiores em relação ao tronco e aos membros
superiores. Isso pode ser explicado pelo fato da imobilização dos
membros inferiores conjuntamente aos exercícios realizados por
membros superiores.
No estudo de Sutton et al. (2009) foi realizada uma avaliação
da composição corporal em atletas do sexo feminino usuárias de
cadeira de rodas. Para tanto, utilizou-se um grupo controle de
pessoas sedentárias sem deficiência para observar as alterações
ocorridas devido a utilização da cadeira de rodas e também para
avaliar o efeito do treinamento esportivo. Os autores observaram
maior densidade mineral óssea nos membros superiores das atletas,
assim como menor percentual de gordura (Sutton et al., 2009),
dados semelhantes aos do presente estudo.
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Tabela 2 - Estatística descritiva da distribuição regional do % de gordura.
SUJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
média
Dp

BE
14,30
32,90
9,70
18,60
14,80
26,80
11,60
25,80
23,00
18,70
17,60
12,20
20,70
28,30
9,40
20,60
10,60
18,56
7,06

BD
16,00
32,20
9,40
19,40
14,90
23,50
7,30
28,70
21,00
18,00
14,50
10,30
18,30
26,80
8,70
24,80
9,40
17,84
7,56

TRONCO
19,10
40,50
14,70
24,50
17,20
4,90
12,80
29,90
20,60
25,20
18,20
19,90
25,10
38,60
13,50
38,80
15,10
22,27
9,97

PE
27,00
40,20
15,20
34,20
26,80
31,30
23,00
34,70
27,80
29,10
27,80
20,40
33,20
47,80
28,50
42,70
30,00
30,57
7,99

PD
28,00
43,10
16,30
31,50
24,00
27,40
23,80
34,90
27,20
29,90
29,50
18,40
33,30
48,80
27,50
45,60
29,70
30,52
8,74

TOTAL
20,90
38,00
14,80
26,20
19,80
25,70
15,80
30,40
22,70
25,30
21,00
18,60
26,30
37,40
17,30
36,30
18,50
24,41
7,39

Legenda: Dp – desvio padrão; BE – % de gordura braço esquerdo; BD – % de gordura braço direito; PE – % de gordura perna esquerda; PD – % de
gordura perna direita; SUB - % de gordura subtotal.

Tabela 3 - Estatistica descritiva para as equações preditivas.
SUJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
média
dp

18

Durnim
& Womerslay
(1974)
18.48
18.37
14.63
25.46
20.39
21.82
15.10
18.07
16.52
25.28
14.29
13.57
16.47
26.37
15.80
25.25
14.70
18.86
4.42

Faulkner
(1968)
16.52
16.25
12.61
22.40
16.62
18.51
12.88
16.43
14.11
21.94
14.08
12.81
14.35
26.38
13.16
23.62
11.89
16.74
4.37

Durnin
& Womerslay
(1974b)
26.36
25.97
19.73
32.91
26.48
28.89
20.30
26.23
22.61
32.48
22.56
20.15
23.03
36.20
20.85
34.00
18.13
25.7
5.54

Katch &
Macrdle
(1973)

Wilmor&
Bencke
(1969)

13.79
15.29
8.52
22.78
13.67
18.03
9.25
16.20
14.11
18.47
10.37
10.78
11.64
28.24
11.91
23.38
9.10
15.03
5.6

17.82
16.93
12.27
24.64
17.29
18.96
14.09
22.08
16.22
20.49
18.23
13.61
16.58
31.04
15.45
24.99
11.71
18.37
5.03

Thorland
(1984)
b
18.63
17.21
7.95
28.60
13.62
26.23
7.62
16.87
14.34
26.32
7.73
13.47
10.35
32.92
11.63
30.68
10.88
17.35
8.46

forsith
(1973a)

Forsith
(1973b)

DXA

24.10
27.26
11.67
36.00
20.27
29.23
12.76
25.35
19.58
35.92
16.84
15.50
17.20
54.98
15.36
44.25
13.20
24.67
12.14

19.44
25.63
9.77
34.82
20.40
24.94
11.90
24.74
20.24
31.17
14.96
12.39
16.84
50.95
15.65
39.63
11.15
22.62
11.2

20.90
38.00
14.80
26.20
19.80
25.70
15.80
30.40
22.70
25.30
21.00
18.60
26.30
37.40
17.30
36.30
18.50
24.41
7.39
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CorrelAção entre dXA e eQuAçÕes
Com os valores das equações generalizadas (tabela 3) e do DXA,
foram realizadas análises de correlação para averiguar a aplicabilidade
destas na população de indivíduos com lesão medular. Assim, na
figura 1 foram apresentados os resultados da análise comparativa
dos valores das equações preditivas e o percentual de gordura total
obtido pelo DXA. Observa-se nessa figura que algumas equações
diferiram significativamente dos valores obtidos pelo DXA. Essa
comparação foi feita através do teste t para amostras pareadas e
pode ser visualizadas pela falta de sobreposição das caixas na figura.
Figura 1 - Comparação dos valores de gordura corporal estimada
pelos diferentes protocolos antropométricos e pelo DXA.

Legenda: EQ1 - Durnin & Womerslay (1974); EQ2- Faulkner (1968);
EQ3 - Durnin & Womerslay (1974b); EQ4 - Katch & Macrdle (1973);
EQ5 - Wilmore & Bencke (1969); EQ6 - Thorland (1984)b; EQ7 - Forsith & Sinning (1973a); EQ8 – Forsith & Sinning (1973b); * diferença
significativa em comparação com o %DXA; ° observação atípica.

Tabela 4 - Correlações e modelos de regressão linear entre o %PGdxa
e as equações antropométricas em atletas em cadeira de rodas (n=17).

valores do DXA, os coeficientes de correlação não demonstram
um bom nível de fidedignidade. Isso significa dizer que mesmo
as equações que não diferiram significativamente ao DXA, não
possuem uma aplicabilidade adequada à população de indivíduos
com lesão da medula espinhal. Esses resultados confirmam a
falta de aplicabilidade das equações preditivas generalizadas para
a população em questão. Reforça, portanto, a necessidade de
desenvolvimento de equações específicas de maneira a suprir
a escassez de métodos de campo com validade científica para
indivíduos com lesão da medula espinhal.
Essa questão da falta de aplicabilidade e escassez de métodos de
campo específicos para indivíduos com lesão da medula espinhal
é relatada na literatura. Bulbulian et al. (1987) demonstrou em
seu estudo com atletas paraplégicos que o uso de equações não
específicas na amostra mostrou-se inadequado. O estudo de Kocina
(1997) também reforça a necessidade de desenvolvimento de
equações específicas para indivíduos com lesão da medula espinhal
para que haja uma avaliação mais fidedigna. Tal questão também
foi demonstrada no estudo de Sutton et al. (2009) e Maggioni et
al. (2003). Assim, o presente estudo confirma a necessidade de
desenvolvimento de equações preditivas específicas de forma a
promover uma validade nos métodos de campo para a população
de indivíduos com lesão da medula espinhal.
Os resultados da análise correlacional entre valores preditos
por oito equações generalizadas e pelo DXA demonstraram que
apenas três equações não apresentaram diferenças estatísticas com
o resultado clínico (DXA). Entretanto, o coeficiente de correlação
demonstra valores fracos a moderados. Isso pode ser interpretado
de forma a não ser adequada a aplicabilidade de equações preditivas
generalizadas para a população de indivíduos com lesão medular.

r

R²

SEE

β

Intercept

Eq1

0.66*

0.41*

5.69

21.718

-38.849

ConClusão

Eq2

0.74*

0.51*

5.17

22.258

-37.648

Eq3

0.74*

0.52*

5.13

0.9854

-0.9138

Eq4

0.78

0.58

#

4.76

0.0303

8.9264

Eq5

0.76#

0.55#

4.98

1.1153

3.9224

Assim, o presente estudo confirma a fraca confiabilidade de
aplicação das equações preditivas generalizadas para a população
de indivíduos com lesão da medula espinhal e reforça a necessidade
de desenvolvimento de equações preditivas específicas à população
em questão.

Equation

#

Eq6

0.71*

0.47*

5.38

0.6185

13.6859

Eq7

0.83#

0.67#

4.26

13.467

-17.393

Eq8

0.82

0.65

4.35

0.5424

12.1430

#

#

Eq1 - Durnin & Womerslay (1974); Eq2- Faulkner (1968); Eq3 - Durnin &
Womerslay (1974b); Eq4 - Katch & Macrdle (1973); Eq5 - Wilmore & Bencke
(1969); Eq6 - Thorland (1984)b; Eq7 - Forsith & Sinning (1973a); Eq8 – Forsith
& Sinning (1973b); *denota significância estatística: p <0.01. #denota significância
estatística: : p<0.000.

As equações Forsyth & Sinning (1973a) e Forsyth & Sinning
(1973b) foram as duas equações que apresentaram maior coeficiente
de correlação, (r=0,83 e r=0,82, respectivamente), em relação aos
valores do DXA. Após a realização da análise das oito equações
preditivas generalizadas, constatou-se que apenas três delas (EQ3,
7 e 8), conforme tabela 4, não apresentaram diferenças estatísticas
em relação aos resultados obtidos pelo DXA. Os coeficientes de
correlação observados são considerados fracos a moderados, sendo
que quanto mais próximo de 1,00 o coeficiente for, mais forte é a
correlação.
Assim, mesmo que os valores preditos por essas três equações
não tenham apresentado diferenças estatísticas em comparação aos
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RESUMO: Este estudo objetivou identificar e descrever a formação e capacitação dos treinadores de oito equipes de basquetebol em
cadeira de rodas filiadas à Federação Goiana de Basquetebol em Cadeira de Rodas. A metodologia baseou-se numa pesquisa descritivoexploratória de caráter qualitativo. Para a coleta de dados utilizou-se a técnica da inquirição por meio da aplicação de uma entrevista
estruturada. Para a análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Os dados obtidos apontam para uma formação precária
destes profissionais para atuar com o esporte adaptado e de forma mais específica com as pessoas com deficiência física.
PALAVRAS-CHAVE: Basquetebol em Cadeira de Rodas. Treinadores. Formação Profissional. Capacitação.
ABSTRACT: This study aimed to identify and describe the education and training of trainers from eight basketball teams in the wheel
chair affiliated Goiás Basketball Federation Wheelchair. The methodology was based on a descriptive and exploratory qualitative research
study. To collect data we used the technique of inquiry through the application of a structured interview. For data analysis we used the
technique of content analysis. The data point to a poor training of these professionals to work with and adapted more specifically to people
with physical disability sport.
KEYWORDS: Basketball Wheelchair. Coaches. Vocational Training. Capacity.

Introdução
O basquetebol, enquanto um jogo desportivo coletivo, em
face das inúmeras possibilidades de ações (defensivas ou ofensivas)
exigidas durante um jogo ou competição, demanda dos jogadores o
enfrentamento de situações que solicitam a atenção, a inteligência,
a criatividade, a concentração e a tomada rápida de decisões, assim
como qualidades físicas, técnicas e táticas, consideradas capacidades
fundamentais para o sucesso daqueles que o praticam (De Rose
Junior, 2013).
A atuação como treinador, em específico, para iniciação
esportiva, exige domínio de conhecimentos básicos do esporte,
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uma formação sólida para planejar o ensino de uma determinada
modalidade esportiva considerando as etapas evolutivas dos alunos
ou atletas, conhecimentos que possibilitem o ensino de movimentos
específicos/fundamentos do esporte, movimentações táticas, e,
ainda, conhecer os indivíduos com os quais desenvolve o trabalho
esportivo nos seus mais diferentes aspectos, quais sejam: físicos,
intelectuais, inserção social, demandas energéticas e psicológicas.
Tais aspectos permitem considerar que ser treinador exige
conhecimentos específicos da modalidade esportiva como também
saberes relativos ao desenvolvimento humano, psicologia do
esporte, aprendizagem motora e pedagogia do esporte. Portanto,
este profissional deve possuir conhecimentos relativos a quatro
21
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domínios: conhecimento do indivíduo (sua realidade biológica,
psicológica e social); conhecimento da modalidade esportiva
(aspectos físicos, técnicos e táticos); definição adequada de
métodos e estratégias de trabalho; intervenção eficaz no processo
(atitudes positivas com o oferecimento de condições adequadas de
aprendizagem e estímulo à resolução de problemas e tomadas de
decisão) (De Rose Junior, 2013).
Nessa mesma linha de raciocínio é possível afirmar que é por
meio das ações do treinador, no que diz respeito ao planejamento,
execução e avaliação de todo o processo de aprendizagem e
treinamento das habilidades e capacidades motoras, que compõem
determinada modalidade esportiva, que os indivíduos com os quais
trabalha poderão manter-se engajados bem como motivados para
buscar resultados satisfatórios.
Contudo, quando pensamos no profissional que irá atuar como
treinador de modalidades paradesportivas, como, por exemplo, o
basquetebol em cadeira de rodas, há a necessidade de conhecimentos
que assegurem a este profissional o desenvolvimento de um
trabalho de qualidade voltado para as pessoas com deficiência as
quais apresentam várias especificidades.
O esporte adaptado demanda do profissional, que trabalha
nessa área, o conhecimento das características de cada deficiência
e as implicações pedagógicas destas para o desenvolvimento das
atividades motoras bem como conhecimento amplo sobre o que
é movimento para que possa valorizar cada passo obtido pelo
aluno-atleta na consecução das atividades propostas, aspecto que
é inerente ao ser humano independente deste apresentar ou não
alguma deficiência (Lopes & Valdés, 2003). Portanto, demandase do profissional que atua como técnico de um esporte adaptado
o domínio de um largo e exigente leque de conhecimentos e
competências.
Nessa perspectiva, Ribeiro e Araújo (2004) afirmam que a
evolução do desporto adaptado, em face da divulgação cada vez
maior desta prática no meio social somada à disseminação de
associações de pessoas com deficiência pelo Brasil que oferecem o
desporto como uma atividade que proporciona a reabilitação e a
inclusão social, tem exigido cada vez mais profissionais da área da
Educação Física e Esporte com conhecimentos que lhes possibilitem
oferecer uma prática esportiva voltada tanto para o trabalho de
iniciação quanto de preparação de futuros atletas.
É possível afirmar que no contexto atual há um mercado de
trabalho direcionado para a área do desporto adaptado, porém,
“[...] nem sempre há uma identificação dos futuros profissionais
com essa área de atuação, por motivos diversos” (Ribeiro & Araújo,
2004, p. 67), como por exemplo, a dificuldade em se trabalhar com
as diferenças, com o corpo não perfeito ou mesmo por considerar
que uma pessoa com deficiência não será capaz de alcançar
bons resultados no esporte, bem como devido a conhecimentos
mais específicos e que estariam relacionados com os limites e
possibilidades de cada atleta frente a deficiência que apresenta.
Nascimento (2006, p.194) considera que os cursos de formação
superior auxiliam na profissionalização da área quando viabilizam
[...] com os segmentos do mercado de trabalho, o desenvolvimento de
competências e demais condições necessárias ao profissional, para o
exercício de suas funções em todos os setores que exigem conhecimento
sobre a atividade física.

Diante do exposto, entende-se que é necessário desencadear
estudos que possam contribuir com a formação e capacitação dos
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profissionais que atuam na área do treinamento do paradesporto
que atenda as necessidades da pessoa com deficiência com a qual
trabalha.
Considerando os elementos apresentados até o momento o
objetivo geral desta pesquisa foi analisar a formação e qualificação
dos treinadores de oito equipes filiadas à Federação Goiana de
Basquetebol em Cadeira de Rodas (FGBC) no ano de 2013.

procedimentos metodológicos
A pesquisa se caracterizou como um estudo descritivoexploratório, de caráter qualitativo (Gil, 2008). A população foi
composta pelos técnicos das oito equipes de basquetebol em cadeira
de rodas filiadas à FGBC no ano de 2013.
Como técnica de coleta de dados utilizamos a inquirição e para
que estes fossem coletados elaborou-se um roteiro de entrevista
estruturada, composta por questões relativas a aspectos tais como:
formação profissional, tempo de atuação na área do basquete em
cadeira de rodas, dificuldades vivenciadas, participação em cursos
de preparação para atuação como treinador desta modalidade
esportiva.
O contato com os treinadores foi realizado por meio de ligações
telefônicas quando foram esclarecidos sobre a pesquisa e seus
objetivos, e que seria garantido o sigilo relativo aos nomes dos
mesmos, momento então que consentiram em participar da mesma
e autorizaram a divulgação dos resultados. Para a análise dos dados
utilizou-se a técnica de análise de conteúdo (Gomes, 2002).

Resultados e discussão
Dentre os oito treinadores que compuseram a população do
estudo somente os profissionais que atuam na Associação dos
Deficientes de Anápolis (ADA), Associação dos Deficientes Físicos
de Rio Verde (Adfirv), Associação dos Deficientes Físicos do Estado
de Goiás (Adfego) e Associação dos Deficientes de Niquelândia
(Asdeniq), participaram da pesquisa os quais receberam nomes
fictícios (Treinador 1, 2, 3 e 4, respectivamente) com vistas a
preservar suas identidades. Os treinadores de três equipes1 não
participaram da coleta de dados, pois não foi possível contactá-los.
Por sua vez a equipe da Associação de Deficientes da Cidade de
Catalão (Aspedec), não participou deste estudo, por não possuir
um técnico e por não estar participando de competições.
Buscou-se identificar, inicialmente, o tempo de atuação na área
do basquetebol em cadeira de rodas, e, verificamos que este variava
de quatro a onze anos.
Posteriormente, investigamos a área de formação inicial
dos sujeitos colaboradores deste estudo, e, constatamos que
um (Treinador 3) possuía formação em nível superior na área
de Administração; dois (Treinadores 1 e 2) haviam concluído
curso superior na área de Educação Física nos anos 2002 e 2007,
respectivamente; e, um (Treinador 4) estava cursando a graduação
em Educação Física, tendo iniciado o mesmo no ano de 2013.
Em relação a formação inicial dos sujeitos pesquisados,
chama atenção o fato do Treinador 3 possuir formação na área da
Administração e o Treinador 4 estar em processo de formação, o que
Associação dos Deficientes de Senador Canedo (Adesc), Associação dos Deficientes
de Aparecida de Goiânia (Adap) e Seleção Goiana Feminina de Basquetebol em
Cadeira de Rodas.

1
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permite levantar algumas indagações para futuras reflexões: qual o
conhecimento que um curso de Administração oferece para que
capacite um profissional atuar na área do treinamento esportivo e
mais especificamente com o basquetebol em cadeira de rodas? Um
acadêmico de Educação Física, ainda em formação inicial, possui
conhecimentos que lhe assegurem atuar como treinador esportivo
e de modo mais específico com o basquetebol em cadeira de rodas?
O conhecimento prático, pautado apenas na experiência de exjogador, é suficiente para atuar como técnico?
Também foi objetivo do estudo compreender como se dá o
ingresso destes sujeitos na cultura esportiva da qual participam,
qual seja a área do treinamento do basquetebol em cadeira de rodas.
Em relação a este aspecto verificou-se que três treinadores
(Treinadores 1, 2 e 4) iniciaram como estagiários em uma equipe de
basquetebol em cadeira de rodas, enquanto ainda eram acadêmicos;
um (Treinador 3), por ser ex-atleta de basquetebol, foi convidado
a atuar como treinador. Identificamos, ainda, que todos os sujeitos
possuíam vivência na área do basquetebol por serem, ou terem sido,
atletas da referida modalidade.
Por meio das respostas dos Treinadores 1, 2 e 4, pode-se destacar
que os cursos de formação inicial em nível superior exercem papel
importante na capacitação de profissionais para atuarem na área do
paradesporto, e de modo mais específico com o basquetebol em
cadeira de rodas, por meio da promoção de experiências formativas
no campo do estágio, iniciação científica, atividades de extensão,
oficinas, minicursos e palestras, o que permite afirmar que ao
propiciar tais vivências ao aluno em formação a Universidade
possibilita ao egresso dos Cursos de Educação Física dedicar-se
ao desporto adaptado, e, a partir da identificação, aperfeiçoar sua
profissionalização.
Buscou-se, também, identificar se os treinadores participaram
ou não de cursos de qualificação e/ou capacitação profissional para
atuar na área do basquete em cadeira de rodas e se haviam recebido
apoio financeiro para participar destes cursos.
Constatou-se que três (Treinadores 1, 2 e 3) haviam participado
de algum curso e que o fizeram por conta própria nas áreas de
reabilitação cardíaca (Treinador 2) e em Educação Inclusiva
(Treinador 1). O treinador 3, embora tenha informado ter dois
cursos de capacitação, não citou as áreas em que estes foram
realizados. O Treinador 4 informou que não possuía nenhuma
qualificação nesta área.
Observa-se que dentre os respondentes nenhum informou ter
participado de cursos para formação de técnico, o que gera uma
defasagem quanto à formação específica para atuar nesta função.
Foi foco do estudo, ainda, verificar as principais dificuldades/
barreiras encontradas para o desenvolvimento do trabalho como
treinador de basquetebol em cadeira de rodas, conforme a avaliação
dos sujeitos da pesquisa.
À indagação relativa a este objetivo foram apresentados vários
aspectos, os quais são destacados a seguir por nível de importância:
dificuldade para encontrar atletas com experiência no esporte,
indicado pelos Treinadores 2 e 4; falta de investimento/patrocínio
no esporte (Treinadores 1 e 3); falta de profissionais qualificados
para compor a comissão técnica (Treinador 3); e, falta de preparo
físico do atleta (Treinador 2).

Revista da Sobama, Marília, v. 15, n. 2, p. 21-24, Jul./Dez., 2014

Artigos / Articles

Conclusões
É possível dizer que, especificamente, na área do paradesporto o
Brasil, quando comparado a outros países, caminha ainda a passos
lentos, na profissionalização do profissional da área de Educação
Física para atuar com o desporto adaptado.
Cabe destacar que, como aponta De Rose Junior (2013),
os atuais cursos de formação inicial em Educação Física perderam
quase que totalmente o foco na formação de treinadores, havendo
pouca oferta de cursos complementares (formação continuada)
que possibilitem ao aluno se especializar no campo da formação de
treinadores.
Destacamos, também, que os dados obtidos com os
sujeitos investigados, corroboram com os estudos de De Rose Junior
(2013) no que se refere a pouca oferta de cursos de formação de
treinadores organizados pelas federações e confederações esportivas
brasileiras, sendo mais escassas ainda, quando direcionadas à
formação de treinadores para esportes adaptados.
Repensar a preparação de treinadores, exige uma formação
voltada para o desenvolvimento pessoal, técnico, cultural, científico
e pedagógico, cabendo ao técnico e as instituições (universidades,
federações, confederações, associações e clubes esportivos) buscarem
meios para uma formação de qualidade (Iaochite & Vieira, 2013)
a altura dos talentos no campo paradesportivo que têm despontado
pelo País.
Entende-se, portanto, ser necessário um maior investimento por
parte daqueles empenhados em ampliar as fronteiras do desporto
adaptado em nossa sociedade no âmbito de mais estudos nesta área,
oferta de formação específica para a área de técnico em basquetebol
em cadeira de rodas e investimento das federações, confederações,
entidades esportivas e universidades para a qualificação deste
profissional que atuará como treinador.
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Técnica com Guia Vidente: Suporte Avaliativo de Desempenho
Sighted Guide Techinique: Evaluation Support of Performance
Loiane Maria Zengo
Manoel Osmar Seabra Junior
Jaqueline Moreira de Costa Castilho
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Unesp, Campus de Presidente Prudente

RESUMO: A partir da aprendizagem das técnicas de Orientação e Mobilidade (OM) que pessoas com deficiência visual poderão conhecerse, relacionar-se e deslocar-se de forma independente nos mais diversos ambientes e situações. A luz da aprendizagem das técnicas de OM
como caminho prático e eficiente para a conquista da independência, este estudo objetivou avaliar o desempenho de uma pessoa cega com
domínio das técnicas de Orientação e Mobilidade, ao ser submetida a um treinamento específico das técnicas com guia vidente. Optouse por utilizar como metodologia o delineamento de sujeito único com critério móvel. Foram delineadas duas etapas que ocorreram
concomitantemente: 1) aplicação das tarefas propostas pelo Checklist adaptado e, 2)avaliação do desempenho da participante durante a
realização destas. Pode-se observar a necessidade de uma estimulação perceptomotora com o deficiente visual, a fim de que ele aprimore
tanto os aspectos motores quanto os perceptivos, para que a realização das técnicas de Orientação e Mobilidade seja mais eficiente.
PALAVRAS-CHAVE: Deficiência Visual. Orientação e Mobilidade. Treinamento Perceptomotor.
ABSTRACT: Is Upon learning of Orientation and Mobility techniques (OM) that visually impaired people can meet up, relate and move
independently in many different environments and situations. The light of learning the techniques of OM as practical and efficient for
the achievement of independence, the way this study aimed to evaluate the performance of a blind with the field of technical Orientation
and Mobility person to undergo a specific training techniques with psychic guide . We chose to use as the methodology of single subject
design with moving criterion. Two steps that occurred simultaneously were outlined: 1) implementation of performance assessment
tasks proposed by the participant Checklist adapted, and 2) when performing these. It can be observed perceptomotora the need for
stimulation with the visually impaired, in order to enhance it both motor and perceptual aspects, to the achievement of the technical
orientation and mobility more efficient.
KEYWORDS: Visual Impairment. Orientation and Mobility. Perceptomotor training;

Introdução
A visão representa um papel predominante no contato,
interação, entendimento e significação do meio em que vivemos.
Por sua vez, quando ocorre a ausência ou redução deste sentido,
algumas dificuldades e impedimentos são acarretados, tais como
a perda da consciência corporal, da dinamicidade do movimento,
da organização espacial e do controle de si mesmo (Maciel,
2003). Não obstante, a Deficiência Visual (DV), geralmente
a cegueira, ocasiona outras perdas, como a impossibilidade de
locomoção independente, impedindo o desenvolvimento natural
de atividades da vida diária (AVD), profissionais (AVP) e escolares
(Scherer; Rodrigues & Fernandes, 2011). Para autores como
Maciel (1988), Bueno (1992) e Felippe (2009) a dificuldade em
se locomover independentemente, pode ser caracterizada como
uma das maiores perdas ocasionadas pela ausência da visão. Para
amenizar esta situação é essencial que a pessoa aprenda a realizar
as referidas atividades com independência, se locomovendo com
maior eficiência.
O Programa de Orientação e Mobilidade pode ser considerado
o mais adequado no atendimento às necessidades das pessoas
com DV quando relacionado à aprendizagem de movimentos, de
atitudes e de locomoção, por oportunizar o treinamento de técnicas
específicas bem como seu domínio em ambientes e situações
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diversos, estimulando essas pessoas a tornarem-se independentes
nos âmbitos pessoal, social, profissional e escolar (Maciel, 1988;
Melo, 1991; Hoffmann, 1998; Garcia, 2001; Lieberman 2004).
Ao entender que a aprendizagem das técnicas de orientação e
mobilidade é o caminho mais prático e eficiente para a conquista da
independência da pessoa com deficiência visual, a elaboração deste
estudo baseou-se no seguinte pressuposto: Será que um sujeito cego,
apropriado das técnicas de Orientação e Mobilidade, apresenta
um desempenho satisfatório em um treinamento específico de
habilidades com o guia vidente?
Nesse sentido, o presente artigo, objetivou avaliar o desempenho
de uma pessoa cega, com domínio das técnicas de Orientação e
Mobilidade, ao ser submetido a um treinamento específico das
técnicas com guia vidente.

Metodologia
Tipologia do Estudo
Para a análise de causa-efeito do treinamento proposto
utilizou-se o Delineamento de Sujeito Único com Critério Móvel.
Metodologia que se destaca pela mensuração e avaliação do aumento
ou redução dos efeitos de um treinamento no nível de desempenho
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do indivíduo, em etapas contínuas, sistematizadas e graduais, por
meio da alteração de critérios de reforço (Troutman, 2003).
Neste modelo de estudo, os sujeitos são expostos a
comportamentos mensurados repetidamente, de modo que cada
tarefa serve de parâmetro para aumentar (ou diminuir) o critério
da próxima.
Além disso, esse tipo de delineamento é indicado para ser
utilizado em intervenções com pessoas com deficiência peculiares
devido ao fato de nem sempre ser possível constituir-se grandes
amostra em função dessas especificidades. Nessa metodologia, a
comparação do desempenho do sujeito é realizada por meio de seus
próprios resultados, em diferentes etapas da intervenção.

Em cada intervenção foram aplicadas, de modo sequencial, as
tarefas propostas, conforme o Quadro 1.
Categoria: Habilidades com o Guia Vidente
•
•
•
•
•
•
•
•

T1 - Manter o braço, a posição do corpo e as mãos de maneira
adequada;
T2 - Manter posição correta em relação ao guia;
T3 - Manter segurança de parar e de andar com o guia;
T4 - Alterar superfícies;
T5 - Subir e descer calçadas;
T6 - Saber as técnicas de passagem;
T7 - Saber a técnica de abrir e fechar porta;
T8 - Subir e descer escadas.

Participante e local da pesquisa

Quadro 1 – Descrição das tarefas propostas pelo Checklist Adaptado
de Lieberman (2011), referente à Categoria Habilidades com o
Guia Vidente.

O participante selecionado atendeu aos seguintes critérios:
ser diagnosticado exclusivamente com cegueira por uma equipe
multidisciplinar; ter treinamento de Orientação e Mobilidade
(formal e/ou informal) e estar regularmente matriculado no ensino
público.
Os procedimentos foram realizados em ambientes públicos de
lazer, antes nunca frequentados, no município onde o participante
reside.

Cada intervenção teve a duração de aproximadamente uma
hora. A variação de horário para mais ou para menos dependeu
exclusivamente do desempenho do participante.
Durante a realização das tarefas propostas no Checklist,
concomitantemente foi realizada a avaliação do comportamento do
participante, que será descrita a seguir.

Procedimentos para a coleta de dados

2º Etapa – Avaliação do desempenho do Sujeito durante

Para que fosse atendido o objetivo da presente pesquisa, buscou-se
relacionar as variáveis independentes (tarefas propostas) e as variáveis
dependentes (desempenho do sujeito) (Matos, 1990). Portanto, o
participante foi submetido a todas as condições do experimento,
de modo a ser observado continuamente no decorrer do processo,
atuando como o seu próprio controle (Sampaio et al. 2008).

Realização das tarefas e avaliações do sujeito
As intervenções ocorreram semanalmente e foram dividas em
duas etapas que ocorreram concomitantemente.

1º Etapa – Aplicação de tarefas
adaptado de Lieberman (2011)

por meio do

Checklist

Foi utilizado o Checklist que, originalmente foi aplicado em
uma universidade de Brockport, nos Estados Unidos, com o intuito
de avaliar as condições de orientação e mobilidade de pessoas cegas,
instrumento este que foi cedido e autorizado pela autora, Lauren
J.Lieberman para tradução literal, adaptação cultural e utilização
nesta pesquisa.
O Checklist original apresenta cinco categorias: Percepção
Sensorial; Lateralidade e Direcionalidade; Habilidades Básicas com
o Guia Vidente; Orientação e Mobilidade, porém, no presente
artigo foram elencadas as tarefas da categoria Habilidades Básicas
com o Guia por dentre todas, ser a que abrange o método mais
eficaz e seguro para a locomoção de pessoas com deficiência visual.
Nesta perspectiva, foram elaboradas estratégias para cada uma
das oito tarefas propostas pelo Checklist adaptado de Lieberman
(2011), a fim de que os objetivos propostos pudessem ser alcançados.
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a realização de cada tarefa

A avaliação foi procedida por meio da Ficha de Avaliação
Perceptomotora (Quadro 2) que foi elaborada pelo grupo
de pesquisa em Deficiências Físicas e Sensoriais da Unesp de
Marília/SP. Além de avaliar, a Ficha tem a função de pontuar o
comportamento do participante quanto a seu entendimento no
decorrer da realização das tarefas. Para tanto, ela foi dividida em
três classes de comportamento (Quadro 2): Explicação Verbal;
Demonstração e Execução, sendo que o escore pode variar entre
zero, um e dois.
As classes de comportamento foram avaliadas separadamente,
durante a realização de cada tarefa.
Pontuação
2
1
0

Classe de Comportamento (Explicação Verbal)
Compreende a tarefa na primeira explicação
(
Necessita de mais de uma explicação
(
Não compreende a explicação
(

)
)
)

Pontuação
2
1
0

Classe de Execução (Demonstração)
Não e necessário demonstrar
É Necessário demonstrar
Não compreende a demonstração

(
(
(

)
)
)

Pontuação
2
1
0

Classe de Comportamento Motor (Execução)
Realiza a atividade facilmente
Possui dificuldades em realizar a atividade
Não consegue realizar a atividade

(
(
(

)
)
)

Quadro 2 – Ficha de Avaliação Perceptomotora, segundo suas
respectivas pontuações nas Classes de Comportamento.
Para ser emitida a pontuação 2 o participante deverá sinalizar
que compreendeu a tarefa na primeira explicação, ou que não é
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necessário demonstrar, ou que conseguiu realizar a tarefa facilmente.
Essa é a pontuação máxima que certifica que o sujeito realiza a
tarefa com independência.
A pontuação 1, significa que o participante ou necessitou de
mais de uma explicação ou é necessário demonstrar ou o participante
possuiu dificuldades em realizar a tarefa. É a pontuação média, que
credita ao sujeito a necessidade de auxilio para a realização da tarefa.
Já a pontuação 0 (mínima) indicia que o participante não
compreendeu a explicação, não compreendeu a demonstração
ou não conseguiu realizar a tarefa. Esse escore aponta também
um repensar sobre as estratégias usadas pela pesquisa quanto ao
entendimento e realização pelo participante da tarefa solicitada.
Os resultados finais foram baseados na soma dos resultados
obtidos nas três Classes de Comportamentos (conforme quadro 2).
Nesse sentido, a pontuação final pode variar de zero (dependência
total na explicação, necessidade de mais de uma demonstração e
não execução da tarefa) a seis pontos (escore que demonstra um
maior nível de independência da participante no entendimento, na
demonstração e na execução da tarefa).
Para ocorrer a transposição de uma tarefa mais simples para
outra mais complexa, o participante deve alcançar a pontuação
máxima de seis pontos, consecutivamente, por três vezes. Toda vez
que a participante muda de tarefa, ela é avaliada.
Após atingir o critério de mudança, ou seja, alcançar a pontuação
máxima, três vezes consecutivas, na tarefa seguinte será acrescido
um ponto a mais em relação à pontuação da tarefa anterior, o que
demonstra que a tarefa seguinte é mais complexa. Este ponto a mais
auxilia na ordem crescente dos resultados no gráfico com forma de
melhor visualização.
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Portanto, se a primeira tarefa, tem como critério de mudança
a pontuação seis, a pontuação estabelecida como o critério de
mudança, para segunda tarefa, é sete e para a terceira tarefa a
pontuação máxima é oito e assim consecutivamente.
A partir destes valores, foi realizada a composição dos gráficos
para a análise e discussão dos resultados.

Procedimentos para Análise de Dados
Foi utilizada a Linha de Base de Critério Móvel, que tem a
função de relacionar as variáveis dependentes e independentes, de
modo a demonstrar se o nível de desempenho do sujeito se altera de
acordo com as mudanças de critérios, no caso, já preestabelecidos.
Com intuito de facilitar a visualização da categoria estudada,
confeccionou-se um gráfico que relaciona a alteração de
comportamento do participante (aprendizagem da tarefa) com a
consequente mudança de complexidade de uma tarefa para outra,
bem como demonstrar as nuances de situações e diferenciação de
ambientes no decorrer de cada tarefa.
Objetivando identificar, para posterior discussão, as variáveis
intervenientes, ocorridas durante a realização de cada tarefa
proposta, filmou-se cada intervenção.
Foram analisados os resultados compostos pela soma da
pontuação obtida por meio das três Classes de Comportamento
que compõem a Ficha de Avaliação Perceptomotora (Eixo y) e
pelo número de intervenções utilizadas pelo sujeito para atingir o
critério de mudança (Eixo x).

Figura 1 - Pontuação das oito tarefas do Checklist adaptado de Lieberman (2011), segundo a Categoria: Habilidades com o Guia Vidente
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Resultados e discussão
O Gráfico a seguir contém os valores referentes aos resultados
obtidos por meio das avaliações do desempenho do sujeito durante
a realização de cada tarefa, analisadas na Categoria Habilidades
com o Guia Vidente.

Categoria: Habilidades com o Guia Vidente
Nesta categoria, o participante foi submetido à realização de oito
tarefas, que são especificas das técnicas de Orientação e Mobilidade.
Ao ser avaliado, verificou-se que ele atingiu o escore 6 na primeira
tarefa e encerrou a categoria com escore 13, na última tarefa. Após
37 intervenções, o participante conseguiu atingir o escore máximo
das oito tarefas desta categoria.
Ao analisar o gráfico, nota-se que das oito tarefas as quais o
Cheklist é composto, em quatro delas (T1, T2, T3 e T6), o
participante utilizou o numero mínimo de intervenções para atingir
a pontuação máxima esperada. Nesse sentido, uma situação pode
ser observada: o fato de o participante ter um conhecimento básico
excelente de posicionamento, principalmente dos braços e do
corpo, em relação ao guia, o que auxilia muito na aprendizagem de
outras técnicas, uma vez que estas são as mais importantes quando
relacionadas às técnicas com o guia vidente. Uma vez que o aluno
esteja bem posicionado, a aprendizagens mais complexas poderão
ocorrer com maior facilidade.
Tendo em vista que estas tarefas fazem parte da fase inicial da
aprendizagem das técnicas com o guia vidente, pode-se observar
que neste primeiro momento, o participante possuiu um nível
satisfatório para que a aprendizagem de técnicas mais complexas
ocorra. No entanto, elucida-se, que embora existam inúmeras
pessoas cegas, por consequência das mesmas causas, em um mesmo
período de tempo e com a mesma idade, estas, poderão não obter
o mesmo resultado aqui demonstrado, por isso é relevante que o
profissional atuante com o ensino das técnicas de Orientação e
Mobilidade esteja atento para a relevância de adequação das etapas
do desenvolvimento do aluno em relação ao desempenho dele, a
fim de transmitir ensinamentos condizentes de acordo com a sua
aprendizagem e, ainda, para que o aluno possa sempre sentirse estimulado a aprender e a praticar as técnicas de Orientação e
Mobilidade com mais independência (Santos 2004).
Diferentemente da situação acima exposta, nas tarefas T4, T5,
T7 e T8, o participante precisou de mais intervenções para que
pudesse alcançar a pontuação máxima esperada para cada uma
destas tarefas.
Na T4, o participante teve um pequeno decréscimo na pontuação
referente à tarefa anterior e precisou de cinco intervenções para
atingir o escore máximo desta tarefa. Na T5, embora a participante
tenha atingido o escore 9 nas quatro primeiras intervenções, ela
conseguiu alcançar o critério de mudança na quinta intervenção.
Nas tarefas T7 e T8, a participante usou seis e sete intervenções
respectivamente, para alcançar o escore máximo destas.
Após a análise do gráfico foi possível verificar que o
participante, em algumas tarefas, utilizou sete intervenções para
alcançar a pontuação máxima necessária, de modo que o numero
de intervenções ideal para este treinamento eram três.
Para que fossem identificadas quais as nuances ocorridas durante
o processo de realização destas tarefas, foi utilizada a verificação e
observação dos vídeos de cada uma delas.
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Após a observação da filmagem, foi possível constatar três
diferentes fatores que possivelmente dificultaram a realização
das tarefas propostas. O primeiro foi o fato do participante não
ter obtido uma coordenação, equilíbrio e ritmo de marcha bem
desenvolvidos, uma vez que, das quatro tarefas aqui citadas, em
três delas o participante precisou se movimentar em ambientes
irregulares com diferentes tipos de comprimento, alturas e tipos
de superfícies.
O segundo fator foi a insegurança do participante em se
movimentar em ambientes totalmente desconhecidos. Uma vez
que a pessoa com deficiência visual se encontra em alerta a perigos,
dificilmente essa insegurança ajudará em uma realização satisfatória
das técnicas aprendidas. Portanto, a falta de intimidade com o
ambiente pode ter sido o fator preponderante para a ocorrência do
desempenho. E, por ultimo, o terceiro fator, que ocorre devido o
participante, nunca ter tido aulas de orientação e mobilidade com
um profissional capacitado e qualificado para o ensino completo
das técnicas. Dessa forma, tarefas que são especificas, tais como a
T7 – Saber a técnica de abrir e fechar a porta, pode se tornar ainda
mais difícil por conta dos vícios de execução pré estabelecidos de
forma errônea por meio de uma aprendizagem informal.
Dentre as muitas áreas que podem auxiliar as pessoas com
deficiência visual, a estimulação perceptomotora, pode ser
considerada a mais apropriada para que o desenvolvimento de
capacidades e habilidades, tanto perceptivas quanto motoras,
possam ocorrer.
Munster (1998), Bruno (2007), Lieberman (2002), MauerbergdeCastro (2004), Cuba & Provenzano (2010) e Carletto (2009)
discorreram que, de modo geral a estimulação perceptomotora
é responsável pelo auxilio na criação de relações com o mundo;
pelo desenvolvimento mais eficiente das capacidades perceptivas
e motoras; pela exploração, elaboração e organização do próprio
conhecimento rumo à autonomia; pela evolução e manutenção das
habilidades adaptativas de pessoas cegas em diferentes ambientes; e
ainda, pela aptidão mais favorável à aprendizagem das técnicas de
Orientação e Mobilidade de fato.
É por meio de atividades, tarefas, jogos, brinquedos e
brincadeiras perceptomotoras, que a pessoa com deficiência visual
poderá constituir, de forma mais eficaz, o mapa mental e a memória
motora, auxiliando sua orientação e locomoção de forma mais
autônoma e, consequentemente, minimizando déficits acarretados
pela deficiência.
Dentre as principais técnicas de Orientação e Mobilidade, as
técnicas com o guia vidente é considerada como a principal, uma
vez que ela é responsável por facilitar e assegurar o movimento,
além de ser a mais adequada para oferecer à pessoa com deficiência
visual segurança e tranquilidade na locomoção, preparando-a para
a independência.
Não obstante Garcia (2001) afirma que ao utilizar técnicas
com o Guia Vidente, a pessoa com deficiente visual não deixa de
se guiar, no entanto, de modo passivo, ela assume uma atitude de
responsabilidade, por meio de instruções, para que o guiar-se se
constitua em uma alternativa segura de informação e proteção.
De acordo com Machado et al. (2003) as técnicas com o guia
vidente tem como objetivo funcionar como suporte mais seguro e
eficiente de movimentos; proporcionar ao aluno participação ativa
e independente; possibilitar a interpretação dos movimentos do
guia através da percepção cinestésica; permitir a passagem do aluno
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de forma segura em locais estreitos; e principalmente permitir que o
aluno compense as dificuldades causadas por um mal guia.
Portanto, é imprescindível que o profissional, qualificado
e capacitado, atuante neste ensino, conheça as dificuldades,
potencialidades e capacidades educacionais de cada aluno, a fim
de se elaborar um treinamento individualizado para o estímulo e
desenvolvimento das áreas mais deficitárias.

Considerações finais
A utilização do guia vidente no processo de aprendizagem das
técnicas de orientação e mobilidade é indispensável, sendo esta,
a forma mais segura para uma pessoa com deficiência visual se
locomover, uma vez que o sentido da visão está comprometido, o que
de fato as deixam mais propensas a situações de constrangimento,
perigo, acidente ou choque durante seus deslocamentos. Portanto,
é por meio do uso adequado e correto das técnicas com o guia
vidente, que o sujeito terá auxilio efetivo e direto na redução da
probabilidade destes riscos (Hoffmann, 1998).
Este estudo traz, ainda, a importância de um programa de
desenvolvimento perceptomotor a fim de estimular as pessoas
com deficiência visual em sua totalidade, uma vez que é por meio
desta estimulação que atrasos motores na realização das técnicas
propriamente ditas, das capacidades motoras básicas para o
desenvolvimento das técnicas, bem como os atrasos perceptivos que
poderão ser minimizados.
Além disso, é a presença de um professor de orientação
e mobilidade para ensino das técnicas propriamente ditas é
essencial, pois, somente ele com todo o conhecimento específico
que a programa propõe, poderá oferecer soluções mais eficazes na
realização das tarefas do dia a dia da pessoa com deficiência visual.
Por fim, é escasso o material disponível que possa auxiliar na
avaliação de uma boa execução ou não das técnicas de orientação
e mobilidade. Não obstante, este estudo que teve como objetivo
avaliar desempenho de uma pessoa cega com domínio das técnicas
de Orientação e Mobilidade ao ser submetida a um treinamento
específico das técnicas com guia vidente, além de ter sido alcançado,
traz como diferencial um recurso avaliativo de desempenho
perceptomotor na realização destas técnicas (Quadro 2). A fim
de que o comportamento possa ser quantificado e analisado,
fornecendo ao aluno uma aprendizagem mais completa nas áreas
deficitárias.
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Os Professores de Educação Física Escolar e o Atendimento
Educacional Especializado nas Escolas Públicas
Physical Education Teachers and Specialized Educational
Service in Public Schools
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Darllanea Nascimento dos Santos
Neiza de Lourdes Frederico Fumes
Universidade Federal de Alagoas
RESUMO: Este artigo teve por objetivo compreender o conhecimento de professores de Educação Física acerca do Atendimento
Educacional Especializado (AEE) e da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), como ainda as suas experiências com esse atendimento.
A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, com uso da entrevista semiestruturada e participação de quatro professores de Educação
Física da rede de ensino público da cidade de Maceió/Alagoas. Os dados foram submetidos a uma análise de conteúdo. Constatamos que
apenas um dos professores relatou não ter conhecimento sobre os atendimentos na SRM, ao passo que os demais conheciam a existência
do AEE na escola, embora que não realizassem nenhuma ação em parceria. Na visão dos professores de Educação Física, o AEE realizado
na SRM era voltado apenas para colaborar com professores de sala de aula comum. Consideramos importante haver um maior diálogo
entre as áreas, para que se possa desenvolver um trabalho conjunto entre as diferentes áreas na escola e com isso colaborar no processo de
aprendizagem e desenvolvimento do aluno do público alvo da Educação Especial.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Atendimento Educacional Especializado.
ABSTRACT: This article aims at understanding the knowledge of Physical Education (PE) teachers about the Specialized Educational
Service (SES) and their experiences with the Multifunctional Resources Room (MRR). The research adopted a qualitative approach, using
semi-structured interviews and the sample was intentional and involved four PE teachers of public schools in the city of Maceió/Alagoas.
The data were subjected to content analysis. The results showed that only one teacher had no knowledge about the SES and MRR, while
others knew the existence of this service in school, although they had not performed any action in partnership yet. In view of PE teachers,
the SES should only support the teachers in the ordinary classroom. For conclusion, it is important to promote dialogue between Physical
Education and Special Education, particularly SES. This may collaborate in the learning and the educational development of the students
with disability.
KEYWORDS: Physical Education. Specialized Educational Service.

Introdução
No Brasil, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) se
configura como a principal proposta para o apoio à inclusão escolar
de alunos do público alvo da Educação Especial1, sobretudo após
a proposição da atual Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008).
Na direção da normatização desse serviço, a Resolução nº 4, de
02 de outubro de 2009, instituiu as Diretrizes Operacionais para o
AEE. Em seu Art. 2º é estabelecido que:
O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação
do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de
acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena
participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem
(Brasil, 2009, p. 1).

Esse é constituído pelos alunos com deficiência (impedimentos de longo prazo,
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial), transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (Brasil, 2008).

1
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Essa mesma resolução determina que o AEE deve ser realizado
em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) da própria ou em
outra escola de ensino regular, no turno inverso à escolarização,
portanto, não devendo ser substitutivo às atividades a serem
realizadas em classe comum (Brasil, 2009). Em grande parte, estas
salas foram instaladas nas escolas públicas a partir de 2005, através do
Programa de Implantação de SRM do Ministério da Educação para
facilitar a oferta do AEE. São definidas como “ambientes dotados
de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos
para a oferta do atendimento educacional especializado” (Brasil,
2010, p.5).
O professor que atua nesse ambiente deve organizar atividades
e recursos pedagógicos e de acessibilidade, a fim de facilitar o
processo de construção de aprendizagem dos alunos do público
alvo da Educação Especial. Para tanto é importante entender, que
as atividades oferecidas pelo AEE não se configuram como reforço
escolar, uma vez que se diferencia daquelas realizadas na sala de aula
do ensino comum (BRASIL, 2008). Devem ter o caráter de apoio
ou suplementação.
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Neste processo de construção da aprendizagem dos alunos
público alvo da Educação Especial, é interessante que haja uma
organização escolar, na qual toda equipe da escola consiga discutir,
entender e promover transformações em sua organização e
funcionamento, visando atender aos diversos tipos de necessidades
(Brasil, 2005).
Nesta direção, a Educação Física enquanto disciplina curricular
não pode ficar fora do processo de inclusão escolar da pessoa
com deficiência, visto que tem como objeto de intervenção um
importante elemento da cultura humana – o movimento humano
e as suas diferentes manifestações (jogos, esportes, danças, lutas,
ginásticas, entre outros). Além do mais, as produções teóricas
e práticas de uma de suas subáreas podem ser de fundamental
importância na inclusão da pessoa com deficiência – as da Educação
Física Adaptada ou da Atividade Motora Adaptada.
Mais recentemente, essa subárea tem tentado direcionar
um olhar diferente aos conteúdos, procedimentos, estratégias e
possibilidades de adaptação para todos, incluindo a pessoa com
deficiência. Nesse sentido, proporciona estratégias e metodologias
que podem tornar mais fáceis e menos complexas as atividades
motoras, dependendo das necessidades educacionais do aluno. De
modo geral, pode-se definir a adaptação motora como processo de
identificação e intervenção sobre variáveis da atividade, ajustandose ao nível de desempenho e desenvolvimento do aprendiz e aos
objetivos desejados (Rodrigues, 2006).
Parece-nos importante ressaltar que nessa perspectiva é
equivocado o entendimento de que a Educação Física Adaptada
está diretamente relacionada à deficiência, fundamentada no
modelo médico e consequentemente focando apenas o diagnóstico
das limitações físicas e cognitivas do aluno e no tratamento dessas
mazelas (Seabra Júnior, 2012). O autor defende ainda que essa é:
Uma grande área de interação, inclusão e acolhimento às diferenças
pode ser constituída na escola, a partir dos princípios da Educação
Física Adaptada, na medida em que a Educação Física Escolar
adotar práticas pedagógicas capazes de não só permitir o acesso e a
participação dos alunos em práticas da cultura corporal, mas também,
proporcionar que estes, independentemente de sua condição, sejam
valorizados e estabeleçam sua autonomia, com reais possibilidades de
êxito nas atividades (Seabra Júnior, 2012, p.111).

Na mesma direção, Sherrill (2003), uma das principais
intelectuais desse campo, indica que para atender as atuais demandas
são necessárias mudanças de atitudes e adotar a perspectiva
inclusiva como norte, o que implica em ter outro direcionamento.
Justamente por ser preciso reverter a situação dominante, por muito
tempo, em que as atividades físicas adaptadas eram desenvolvidas
em espaços e tempos diferentes das demais pessoas, sob os auspícios
do modelo médico de deficiência. Além do mais, não podemos nos
esquecer de que a Educação Física possui um histórico de exclusão
e marginalização com os menos habilidosos, meninas e pessoas
com deficiência, inclusive na atualidade, com a ditadura midiática,
voltada para estética e corpos perfeitos. Sobre isto, Morais (2010)
afirma que a prática pedagógica dos professores de Educação
Física tem se referenciado, de modo significativo, nos princípios
do homem saudável, belo, forte e habilidoso, orientando-se
comumente por um modelo mecanicista, que busca a perfeição dos
gestos, em detrimento das outras possibilidades de manifestações
da pessoa com deficiência.
As novas atitudes requeridas para a Educação Física Adaptada
em uma perspectiva inclusiva acolhem a pluralidade de opiniões,
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gestos, credos, raças e de convivência presentes no espaço escolar.
Mandarino (2004) reflete que a inclusão escolar que não considera
esses elementos retorna à perspectiva médica, que diferencia os
indivíduos em categorias hierárquicas, enxergando-os somente
pelo viés biológico. Esse pode ser o primeiro rompimento que
os educadores devem fazer e ao assumir este compromisso, o
educador poderá tematizar as diferenças existentes nas aulas,
sem que modelos previamente imaginados sejam definidos ou
construídos (Mandarino, 2004). Ademais, Soler (2005) salienta
que o papel da Educação Física na inclusão escolar, como qualquer
outra modalidade de ensino, é o de proporcionar o aprendizado,
apresentando ao educando o novo e o desconhecido, utilizando
recursos motores e mentais que possui.
Tendo em conta as considerações anteriores, outra reflexão
necessária de ser feita refere-se aos possíveis diálogos entre a
Educação Física (na perspectiva anteriormente defendida) e o AEE.
Pois, embora o AEE se configure como um atendimento extraclasse
e realizado no contraturno seu planejamento deve levar em conta as
observações e as necessidades apontadas pelos professores da classe
comum (inclusive o de Educação Física).
Entretanto, ainda são poucos os estudos que analisam e refletem
sobre essa interação, possivelmente pelo curto período de oferta
do AEE na ampla maioria das escolas brasileiras. Em um destes
estudos, Silva (2014) verificou que o professor de Educação Física e
a de AEE mantinham tímidos diálogos e parcerias. Apesar disso e do
reconhecimento de que seria necessário aprofundar a interlocução
entre os profissionais, os resultados do estudo apontaram para as
múltiplas possibilidades de trabalho colaborativo, em que tanto o
planejamento para o AEE quanto para a Educação Física pudessem
ser propostos, considerando os saberes das áreas, as possíveis
construções interdisciplinares, as experiências de cada professor.
Isto tudo sempre respeitando as particularidades de cada educando
na escola e buscando procurar alternativas para proporcionar-lhe as
melhores possibilidades de aprendizagem.
Diante disto, nesse artigo analisamos o conhecimento de
professores de Educação Física da rede de ensino público da cidade
de Maceió- AL em relação ao AEE e SRM, como ainda as suas
experiências com esse atendimento.

Caminho metodológico
Optamos por realizar uma pesquisa com abordagem qualitativa
por termos levado em consideração algumas de suas características,
como: compreensão de questões muito particulares, na perspectiva
da construção social dos participantes e em situações de suas
práticas cotidianas (Flick, 2009).
Fizeram parte da amostra, quatro professores de Educação Física
da rede regular de ensino e de escolas públicas localizadas na parte
alta da cidade de Maceió/Alagoas/Brasil. Destacamos que esses
professores foram escolhidos intencionalmente e estavam lotados
em escolas com SRM implantadas e em funcionamento, de uma
mesma região urbana da cidade de Máceió.
Os quatro participantes tinham formação inicial em Educação
Física, sendo que dois deles estavam formados havia mais de 20
anos, um havia mais de 15 anos e outro a mais de 10 anos.
Três desses professores tinham um curso de pós-graduação (lato
senso), sendo um na área de concentração em Educação Física
Escolar; um em Fisiologia do Exercício e um em Educação Física
Adaptada, com ênfase em Deficiência Física.
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Para coleta dos dados, fizemos uso da entrevista semiestruturada,
que se guiou em um roteiro composto por questões abertas,
que podiam ser respondidas com base no conhecimento que
o entrevistado possuía imediatamente à mão (Flick, 2009). As
entrevistas com os professores foram aplicadas individualmente,
sendo gravadas e posteriormente transcritas.
É importante informar que para preservar a identidade
dos participantes todos os nomes utilizados ao longo do artigo
são fictícios e a pesquisa seguiu as orientações da Resolução nº.
466/2012.
Para análise dos dados, iniciamos com a leitura minuciosa
de todos os dados e através da análise de conteúdo, que leva em
consideração as significações, eventualmente a sua forma e a sua
distribuição. Esta procura conhecer aquilo que está por trás das
palavras sobre as quais se debruça (Bardin, 2009). Para tanto,
organizamos os dados em torno de uma única categoria: Percepções
dos professores de Educação Física sobre o AEE.

Resultados e discussão
Percepções
AEE

dos professores de

Educação Física

sobre o

Na perspectiva inclusiva, a educação deve atender a uma gama
de população historicamente excluída, independente de suas
particularidades, em uma única escola e abrangendo a todos os
níveis e modalidades de ensino. E, para isso vem sendo discutida
a necessidade de estreitamento entre a Educação Especial e a
Educação Regular.
Como já abordamos anteriormente, um das possibilidades
de diálogo, que pode levar a esse estreitamento, como ainda no
desenvolvimento de práticas interdisciplinares decorre da oferta
do AEE nas escolas públicas regulares. Considerando este ponto
de partida, procuramos compreender a visão dos professores de
Educação Física sobre o AEE e constatamos que apenas um dos
professores não soube explicar o AEE realizado na SRM de sua
escola. Esse professor afirmou que:
Já ouvi falar, mas não conheço de uma forma geral. Não conheço
mesmo (Professora Ana. Grifo nosso).

Os demais professores conheciam a existência do AEE na
escola, ainda que cada um explicasse-o de uma forma diferente o
seu funcionamento, como podemos ver a seguir:
SIM, aqui nós temos a sala de recursos [multifuncionais]. Temos
uma professora que trabalha com esses meninos (Professora Gil, Grifo
nosso).
Conheço, mas sei que essas salas de recursos [multifuncionais] são
voltadas sempre para professores de sala de aula. No caso, não vê a
Educação Física. São voltadas para as dificuldades que eles encontram
com relação aos alunos. É para fazer essa interação entre alunos com
dificuldades com a sala de recursos [multifuncionais] (Professor Mário,
Grifo nosso).
Aqui na escola sim. A gente trabalha geralmente em conjunto com a
sala de recursos [multifuncionais]. Não só com a Educação Física, mas
com a escola de um modo geral (Professor Jonas, Grifo nosso).

De uma maneira geral, esses fragmentos demonstram que
ainda havia muito desconhecimento por parte dos professores de
Educação Física entrevistados sobre a função do AEE no processo
de inclusão do público alvo da Educação Especial, inclusivamente
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parecia não lhes ser claro quem eram os alunos a ser atendidos na
SRM. Ainda em relação aos fragmentos é importante esclarecer
que as normas que orientam a oferta do AEE não restringem as
interfaces possíveis de ser realizadas para assegurar a inclusão
do público alvo da Educação Especial. Muito pelo contrário! É
indicado que deve haver a articulação entre os professores da sala
de aula comum e com demais profissionais da escola (Brasil, 2009),
como foi destacado pelo professor Jonas.
Esses pontos de vista levam-nos a ponderar que o professor de
Educação Física enquanto um professor de sala de aula comum
deve partilhar das ações conjuntas para a inclusão do público alvo
da Educação Especial e deve ser (in) formado sobre os diferentes
serviços e profissionais disponíveis na escola que podem colaborar
com a sua prática pedagógica. Concordamos ainda com Rodrigues
(2003) que a Educação Física, enquanto disciplina curricular
obrigatória, não pode ficar indiferente ou neutra em face deste
movimento de Educação Inclusiva.
Consideramos que um dos pontos essenciais para tornar
a educação inclusiva um projeto da escola, com a realização das
imprescindíveis mudanças na organização e no funcionamento da
escola é que o seu Projeto Político Pedagógico (PPP) incorpore esse
novo modo de pensar e fazer a educação. Para isso, a sua discussão
coletiva é fundamental, de maneira que esse seja reconhecido como
um projeto da escola e que reúne os anseios, as necessidades e as
aspirações de todos.
Tendo em conta a sua relevância, a Resolução nº. 4/2009, em
seu artigo 10, estabelece que o PPP da escola deve institucionalizar
o AEE e que os profissionais desse serviço devem atuar em todas
as atividades escolares, nas quais se fizerem necessários (Parágrafo
único).
Diante disto, indagamos aos professores de Educação Física se
eles haviam recebido alguma (in) formação sobre o AEE e a SRM.
Apenas um dos professores afirmou que as informações foram
divulgadas em reuniões, enquanto que os demais relataram que não
ter recebido formalmente e/ou de forma sistemática informações
sobre o serviço disponível na escola ou na rede de ensino. No
primeiro caso, o professor disse que:
As informações foram passadas em reuniões (Professor Mário).

Por outro lado, os demais professores relataram que:
Olhe, geralmente, as informações elas são passadas após algumas
indagações feita por mim. (Professor Jonas).
Para mim, nada (Professora Gil).
No caso dessas escolas que eu trabalho, de nenhuma das duas eu obtive
nenhuma informação, porém eu sei algo sobre, porque tenho colegas
que já trabalharam ou que já estagiaram, e que sempre quando a gente
se junta e fala em relação a alguma dificuldade, aí eles passavam para
gente a experiência nesse centro [especializado]. Então, a escola,
em nenhuma das duas que eu trabalho, me falou sobre centro de
atendimento (Professora Ana).

Esses últimos fragmentos revelam-nos que o AEE não foi
abordado formalmente nas escolas da maioria dos professores
entrevistados, bem como parecia não haver ações que mostrassem
seu funcionamento, finalidade, recursos para os professores, em
particular os de Educação Física. Com isso, o AEE não articulava
de modo sistemático com essa disciplina e os alunos do público alvo
da Educação Especial podiam continuar a enfrentar dificuldades
nessas aulas.
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É importante termos em mente que para o sucesso de ações
inclusivas na escola haja o trabalho em equipe, especificamente, a
parceria entre professores de diferentes especialidades em favor de
um objetivo comum (Capellini, 2004).
Nesta direção, Rabelo (2012) relata que há cerca de 20 anos,
autores, como Pugach e Johnson (1989), que mencionam a
importância de se estabelecer parcerias colaborativas na educação,
especialmente em turmas nas quais há alunos com deficiência.
Ademais, as autoras supracitadas observam que uma das maiores
dificuldades na experiência de trabalho colaborativo não se
encontra no referencial teórico sobre o tema, mas no seu processo
de implementação.
Apesar desse desconhecimento, os professores de Educação
Física consideravam o AEE oferecido nas SRM importantes por
perceberem os avanços alcançados pelos alunos que frequentavam
esse serviço, como podemos ver a seguir:
Eu acho de grande valia, entendeu? Uma sala [...] a escola que trabalha
com sala de recursos [multifuncionais] porque é mais um instrumento,
entendeu? Mas, se houvesse até outro tipo de instrumento na escola,
eu digo assim para atender essas pessoas que ficaram à margem do
processo né? Há muito tempo, a coisa funcionaria melhor. [...]
(Professor Jonas).
Eu sinto que acontece avanço em relação ao aprendizado em sala de
aula, na aula de Educação Física (Professor Mário).
Ele é super-importante desde que siga os objetivos e as estratégias que
devem ser tomadas. Então, se a gente tem um profissional dentro da
escola, dessa forma, então qualquer profissional que chega, qual é a
base da escola, é apresentar, que existe essa pessoa na sala de recursos
[multifuncionais] e se você encontrar algum aluno com dificuldade
passe pra ela (Professora Gil).

O desconhecimento e a falta de (in) formação sobre o AEE
por parte dos professores colaboram na explicação de uma das
concepções veiculadas – a do AEE como um instrumento e não
como um serviço. Lembramos que esse atendimento deve identificar,
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação especificamente dos
alunos do público alvo da Educação Especial (Brasil, 2008).
Também deve ser destacado no fragmento que o professor
Jonas apontava para a necessidade de haver outras opções de apoios
à inclusão disponíveis na escola, ao passo que a professora Gil
assinalou o papel do professor da sala comum do aluno do público
alvo da Educação Especial e seu subsequente encaminhamento para
a SRM. Esse último aspecto também foi encontrado por Moraes e
colaboradores (2014) no que se refere aos demais professores de sala
comum, de modo que esses eram os principais identificadores das
dificuldades de aprendizagem de seus alunos.
Tendo em vista as demandas concretas e subjetivas dos
professores (do AEE e da sala comum) é preciso ter bem claro que o
processo inclusão educacional não é pontual, individual, imediato
e simples e que acreditamos que para cada contexto há diferentes
formas de se desenvolver. Entretanto, os resultados permitemnos afirmar que os professores maceioenses entrevistados não
estavam envolvidos nas atividades realizadas nas SRM das escolas
que estavam lotados. Esse fato poderia estar comprometendo o
processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares da Educação
Física dos alunos do público alvo da Educação Especial.
Tal situação acontecia mesmo que a Resolução nº 4/2009
preveja o estabelecimento de parcerias com áreas de diferentes
setores para elaboração de estratégias. Nesse mesmo sentido, a
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resolução destaca a importância da articulação entre os professores
da sala de aula comum e os demais profissionais da escola, visando
à disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento
de atividades escolares para a participação e aprendizagem dos
educandos (Brasil, 2009).
É necessário admitir que a efetivação da inclusão escolar fazse imprescindível a participação de todos os representantes da
comunidade escolar e uma melhor articulação dos conhecimentos
com a prática educativa da escola. Além disso, compreendemos a
necessidade de planejamento e estabelecimento de parcerias a partir
do PPP, uma vez que este é um instrumento técnico e político que
orienta as atividades da escola, delineando a proposta educacional e
a especificação da organização e os recursos a serem disponibilizados
para sua implementação.
Mesmo com as dificuldades indicadas pelos professores,
no que tange às informações na escola, pudemos verificar que
eles acreditavam na inclusão escolar, fator considerado positivo
para norteamento das ações educativas para com os alunos com
deficiência.

Algumas considerações finais
Entendemos que o papel dos professores para inclusão escolar é
fundamental, como ainda acreditamos na relevância da interlocução
entre a Educação Física e a Educação Especial para a efetivação de
uma educação de fato inclusiva. Com isso, ressaltamos que uma
proposta de parceria colaborativa pode incentivar a criação de uma
nova cultura de planejamento, intervenção, execução e avaliação do
trabalho em regime de colaboração. Para que haja este envolvimento
dos professores, é vital o desenvolvimento de um trabalho coletivo
entre os docentes do AEE e da sala comum.
Outro aspecto importante para as possibilidades de mudanças,
aproximação, diálogo e interface da Educação Física Escolar com o
AEE é a visão do todo no que se refere à inclusão escolar, visto que
os objetivos tanto do AEE, quanto da Educação Física voltam-se
para assegurar a inclusão e garantir o desenvolvimento global do
aluno na escola.
É preciso levar em consideração as experiências vivenciadas
pelos diferentes professores, bem como respeitar as particularidades
de cada um dos envolvidos (alunos, professores, gestores, pais, entre
outros).
Por fim, acreditamos que a Educação Física e o AEE poderão
contribuir para a efetivação de uma educação de fato inclusiva, à
medida que os professores desenvolvam uma postura de colaboração
e troca de saberes. Entendemos ainda que é importante dar voz e
espaço aos atores escolares, para que possa ocorrer o planejamento
de estratégias de intervenção que favoreçam o processo de
inclusão escolar. Nesta perspectiva, é possível estabelecer um
compartilhamento das dificuldades e, consequentemente, a
busca conjunta de soluções/estratégias para o processo de ensinoaprendizagem junto ao alunado na escola.
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Educação Física e Inclusão: como Faço para Contar os Pontos?
Physical Education and Inclusion: How Do I Count the Points?
Sofia Wolker Manta
Soraia Napoleão Freitas
Universidade Federal de Santa Maria

RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar atitudes de alunas com deficiência física cadeirante para a participação em aulas
de Educação Física. Para a coleta de dados foi aplicado um roteiro de observação em duas turmas do Ensino Médio de uma escola no
interior do Rio Grande do Sul. Duas alunas com deficiência física cadeirante e suas respectivas professoras de EF fizeram parte do estudo.
De acordo com os dados, as atitudes das alunas foram positivas, pois reconheciam suas capacidades independentes à deficiência. No
entanto, as professoras EF não promoveram ações de inclusão. Sendo assim, as atitudes positivas dos alunos com deficiência poderá ser um
facilitador à inclusão, desde que as ações pedagógicas dos professores ofereçam as reais condições.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Educação Física. Deficiência Física.
ABSTRACT: The goal of this study was to indentify attitudes of students with physical disabilities in wheelchair towards participation in
Physical Education classes. For the collection of data, observation was performed of two classes of a Middle School, located in the rural
part of Rio Grande do Sul. Two students with physical disabilities in wheelchair and their respective professors of Physical Education
were part of the study. According to the data, the attitudes of the students were positive, since these students recognized their capabilities,
independent of their deficiencies. However, the Physical Education teachers did not promote actions of inclusion. Therefore, the positive
attitudes of the students with disabilities could be a facilitator for inclusion, since the teaching methods of the professors may offer ideal
conditions.
KEYWORDS: Inclusion. Physical Education. Physical disabilities. Attiudes.

Introdução
Reconhece-se que a inclusão de alunos com deficiência no
âmbito educacional perpassa por uma série de fatores. Na disciplina
de Educação Física dentre alguns fatores ressalta-se a compreensão
dos professores quanto a inclusão (Palma & Manta, 2010; Palla &
Mauerberg-Decastro, 2004; Silva & Aranha, 2005), a formação e
prática pedagógica (Cruz, 2008; Seabra Júnior, 2006), as estratégias
metodológicas da disciplina (Munster, 2013; Rodrigues, 2006),
como também as barreiras identificadas para a inclusão (Lima &
Silva, 2008; Carvalho, 2008).
As ações de inclusão no ambiente escolar vêm representadas
por crenças, valores e comportamentos que podem conduzir em
atitudes negativas ou positivas para a participação dos alunos com
deficiência.
Conforme Lima & Silva (2008) as atitudes negativas frente a
deficiência podem ser percebidas em barreiras diante de ações de
rejeição, inferioridade, percepção de menos valia, comparação,
atitudes de segregação, entre outras.
Esses comportamentos conduzem a construção de valores
negativos diante a identidade das pessoas com deficiência (Hall,
2006). De acordo com Santana (2003), construir uma confiança
positiva sobre o autoconceito de alunos com deficiência permite
que os colegas compreendam que suas limitações são meramente
físicas e não são impeditivas de uma ação social, autônoma e ativa.
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Diante disso, as vivências que as pessoas têm em sociedade
contribuem para a sua própria avaliação, do que se quer, do que
se tem, de como se percebe a si próprio e de como se enxerga o
outro. Todas essas vivências se têm também na escola, nas aulas
de EF, podendo ser experiências tanto positivas quanto negativas
(Santana, 2003).
No âmbito da formação de professores em EF essas discussões
são pertinentes, pois permitem avaliar e analisar como está a EF na
escola para a inclusão? Como os alunos com deficiência vivenciam
a EF na escola? Quais atitudes favorecem ou limitam a inclusão
destes?
Diante disso, esse artigo teve como objetivo apresentar um
recorte da Dissertação de Mestrado em Educação1, defendida no
Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal
de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que teve como objetivo
analisar as ações de inclusão a partir das práticas pedagógicas
dos professores de EF decorrentes da participação de alunos
com deficiência. Portanto, esse recorte irá se delimitar a uma das
Unidades de Registro da análise de conteúdo (Bardin, 2011) que
culminou na identificação das atitudes das alunas com deficiência
físicas cadeirantes para a participação nas aulas de EF.
1 Manta, S.W. Inclusão de alunos com deficiência no Ensino Médio: análise da prática
pedagógica na Educação Física. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2014.
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Procedimentos metodológicos do estudo
A abordagem utilizada no estudo foi a qualitativa delineado
sob um método descritivo, devido o propósito de compreender as
tensões, as propostas e as práticas pedagógicas do contexto escolar
investigado (Negrine, 2010). Além disso, caracterizou-se como
do tipo estudo de caso, por investigar uma unidade de ensino
específico, de forma a não permitir generalizações (Molina, 2010).
O estudo foi desenvolvido em duas turmas de Ensino Médio
de uma Escola Estadual do Interior do RS que havia a participação
de alunas com deficiência física cadeirante em aulas de EF. A partir,
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido às professoras de
EF, deu-se início as coletas de dados para aplicação do roteiro de
observações estruturado durante as aulas.
As observações foram registradas em diários de campo em um
bimestre letivo, totalizando sete observações, treze períodos de hora
aula, sendo cada um de 45 minutos.
As atitudes das alunas com deficiência física cadeirante foram
analisadas tanto em atividades textuais da disciplina, quanto na
comunicação verbal com suas respectivas professoras durante as
observações das aulas.
Como forma de manter em sigilo as identidades das
participantes, as alunas serão identificadas como aluna (a) e aluna
(b) tendo suas respectivas professoras como professora de EF (a) e
professora de EF (b).
Tendo como base as questões éticas, esse estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos
da Universidade Federal de Santa Maria/RS sob CAAE
12709513.8.0000.5346.

“No meu ponto de vista a ef é tudo na vida de um aluno”
(fala da aluna (a))
A fala da aluna (a) que intitula essa sessão foi um recorte de
uma atividade textual (1ª observação) em que havia uma pergunta:
“Qual o significado da EF para você?”. A aluna (a) não somente
mencionou a sua satisfação na prática de atividades físicas, como
recorreu a sua experiência em dança esportiva em cadeira de rodas e
a importância dessa prática as pessoas com deficiência.
Em outra atividade desenvolvida na elaboração de uma gincana
em equipes (3ª e 5ª observação), a aluna (a) formulou perguntas aos
demais colegas sobre quais os esportes as pessoas com deficiência
física cadeirante praticavam e, qual era a contribuição da atividade
física para esse público.
Diante das questões, a aluna (a) reforçou que a contribuição era
para a autoestima. Estas três aulas foram as únicas em que a aluna
participou, nas demais permaneceu na lateral da quadra com outras
colegas sem participar das atividades práticas.
Percebeu-se que era uma questão de autoafirmação da aluna (a)
trazer essa realidade para a turma, até mesmo para mostrar à todos
sua capacidade de dançar, apresentar-se e participar de um grupo.
Em estudo realizado por Alves & Duarte (2014), na percepção dos
alunos com deficiência o sentimento de pertencimento e capacidade
na execução das atividades influenciava positivamente na inclusão.
O modo com que a aluna (a) explorou a relação entre prática
esportiva e deficiência numa perspectiva de saúde, capacidade,
potencialidade e possibilidades de movimento ao grupo de colegas
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contribuem para desconstruir a deficiência pautada na ausência ou
falta (Pedrinelli & Verenguer, 2008).
Além disso, é um meio de trazer pra o contexto das aulas de
EF a desconstrução de uma visão pautada na técnica, produção e
eficiência dos corpos em movimento (Falkenbach; Diesek & Werle,
2012). As diferenças físicas, corporais ou estéticas são inerentes às
pessoas, e podem ser reestabelecidos novos padrões de movimento
e habilidades motoras conforme a vivência e peculiaridades de cada
um nos espaços físicos - sociais.

“Como faço para contar os pontos?” (fala da aluna (b))
Diante uma situação de aula (3ª observação), mesmo com
a iniciativa da aluna em participar da atividade de voleibol, a
professora (b) solicitou que a mesma registrasse a pontuação do
jogo. Com isso, a aluna (b) retirou-se da quadra, mas não entendia
como era realizada a pontuação. E ainda, por mais três dias de
observações a aluna (b) permaneceu realizando a mesma função.
Rodrigues & Ferreira (2013) retrataram em seus estudos haver
resistência por parte dos alunos com deficiência em participar
das aulas de EF, mostrando-se pouco interessados ou motivados.
Essas situações de autoexclusão podem estar relacionadas a baixa
autoconfiança, baixa autoestima, não ter apoio dos familiares ou
experiências negativas que refletem no isolamento (Santana, 2003).
Diferentemente, observado nesse estudo, as alunas com
deficiência física cadeirante tiveram atitude e interesse na
participação das aulas. Porém, as atitudes frente as ações de inclusão
das professoras de EF não promoveram a participação ativa nas
aulas, mantendo-as em atividades passivas.
Isto também pode ser percebido em estudo de Alves & Duarte
(2014), pois nos depoimentos dos alunos com deficiência quando
os colegas e os professores de EF oportunizavam a participação
nas atividades de EF era quando eles se sentiam efetivamente
incluídos. Do contrário, o sentimento de exclusão ocorria quando
eram impedidos de participar de alguma atividade por ausência de
adaptação (Alves & Duarte, 2014).
Segundo Lima e Silva (2008) compensar a participação dos
alunos com deficiência em atividades paralelas ou menos vigorosas
somente reforça ações paliativas para o processo de inclusão.

Considerações finais
Sendo assim, as atitudes das alunas com deficiência física
cadeirante foram fatores positivos para facilitar a inclusão, já que se
reconheciam com capacidades e competências para participar das
aulas. No entanto, as ações pedagógicas das professoras de EF não
foram o suficiente para promover uma participação ativa nas aulas
de EF.
Diante disso, reconhece-se que, investigar a percepção dos alunos
com deficiência nas aulas de EF pode ser um meio de promover
maiores discussões no âmbito da formação dos professores para o
delineamento de ações efetivas a inclusão.
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Normas para Publicação na Revista da Sobama

Apresentação
A revista da Sobama é um órgão de divulgação da Associação 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 submetidos pelo site: http://revistas.marilia.unesp.br/
index.php/sobama acompanhada de carta assinada por todos os autores
conforme descrito abaixo.
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.
Arquivos a serem enviados:
1. Artigo salvo no formato world (.doc)
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2. Ofício de encaminhamento assinado por todos os autores.
3. Cópia da carta de aprovação do Comitê de Ética (para relato de pesquisa).
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. Figuras, incluindo legenda, uma por página em papel e por arquivo
de computador, quando preparadas eletronicamente. Para assegurar
qualidade de reprodução as figuras contendo desenhos deverão ser
encaminhadas em qualidade para fotografia; as figuras contendo
gráficos não poderão estar impressas em impressora matricial. Como
a versão publicada não poderá exceder a largura de 8,3 cm para figuras
simples, e de 17,5 cm para figuras complexas, o autor deverá cuidar
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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.

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

1. Relatório técnico.

Citação de artigo de autoria múltipla

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

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).
Citação de comunicação pessoal
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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]

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 correspondência que se fizer necessária, deve ser endereçada
para o e-mail:

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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