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Prezados sócios, amigos e leitores, o ano de 2015 marca uma
nova fase da SOBAMA e, consequentemente, da Revista da
SOBAMA, pois a partir desse ano passaremos a ser denominados
como Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada. Além
disso, temos outras novidades: a Revista possui um ISSN novo e,
a partir de agora, será disponibilizada somente no formato online,
mantendo a publicação semestral.
O primeiro produto desta nova fase é a Revista número
1, volume 16, que apresenta seis artigos inéditos, sendo um
internacional, advindo da State University of New York/Brockport,
e cinco nacionais, que representam pesquisas desenvolvidas
por estudantes e pesquisadores da Unesp – Campus de Marília,
Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Federal de
Minas Gerais, UNICAMP, Faculdade Anhanguera de Taguatinga,
Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unesp – Campus de
Bauru, e Universidade Federal de Juiz de Fora.
Os artigos versam sobre diferentes temas, tais como:
• Preferências instrucionais em natação;
• Modelo lúdico: avaliação e intervenção;
• O Parabadminton no Brasil;
• Plano Educacional Individualizado;
• Natação e Teoria Ecológica do Desenvolvimento;
• Corporeidade e paralisia cerebral.
O primeiro artigo, das autoras Fabiana Freitas Cieslak, Lauren
J. Lieberman, Pamela S. Haibach e Cathy Houston-Wilson, teve
como objetivo determinar qual estratégia de ensino as crianças com
deficiência visual preferem durante as aulas de natação.
No segundo artigo, as autoras Maria Madalena Moraes
Sant’Anna, Silvana Maria Blascovi-Assis e Livia Magalhães
desenvolveram uma pesquisa cujo objetivo foi relatar o processo de
adaptação transcultural da Avaliação do Comportamento Lúdico e
da Entrevista Inicial com os Pais, instrumentos do Modelo Lúdico
proposto por Ferland (2006).
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O terceiro artigo, dos autores Aline Miranda Strapasson,
Edison Duarte e Létisson Samarone Pereira, teve como tema o
Parabadminton e como objetivo fazer um resgate detalhado sobre
os campeonatos nacionais e internacionais ocorridos no Brasil,
destacando as datas, locais, estados, categorias e atletas participantes.
No quarto artigo, os autores Igor Vinícius Kempinski, Khaled
Omar Mohamad El Tassa e Gilmar de Carvalho Cruz discutiram
o conceito de inclusão colocando em prática uma proposta de
intervenção no campo do estágio supervisionado, efetivando um
Plano Educacional Individualizado durante aulas de Educação
Física para uma turma do ensino médio em uma escola da Rede
Estadual do Paraná.
O quinto artigo foi elaborado pelos autores Giseli Fregolente
e Milton Vieira do Prado Junior, tendo como objetivo verificar,
por meio da Teoria Ecológica do Desenvolvimento, como a
prática e a aprendizagem da natação pela pessoa com deficiência
provocam modificações tanto para o praticante como nos outros
ambientes vivenciados por ela e também, como os outros ambientes
influenciam na aprendizagem da natação.
O sexto, e último artigo, das autoras Ana Beatriz Rodrigues do
Lago de Moraes e Eliana Lucia Ferreira, compreendeu um relato
de pesquisa com o objetivo de conhecer o discurso corporal do
dançarino com paralisia cerebral através da coreografia elaborada
pelos professores de dança em cadeira de rodas.
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
Coeditor
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Preferências Instrucionais em Natação por Crianças
com Deficiência Visual e Cegueira
Instructional Preferences in Aquatics for Children
with Visual Impairments and Blindness
Fabiana Freitas Cieslak
Lauren J. Lieberman
Pamela S. Haibach
Cathy Houston-Wilson
State University of New York/Brockport

RESUMO: no desenvolvimento de habilidades motoras, crianças com deficiência visual (CDV) estão aquém de crianças com visão. A
natação é um esporte que muitas CDV apreciam e têm sucesso, porém, é particularmente difícil de se ensinar a esse grupo. O objetivo
desse estudo foi determinar qual estratégia de ensino as CDV preferem durante as aulas de natação. Treze CDV e quatorze treinadores
participaram de entrevistas em grupos focais sobre suas preferências depois de uma semana de aulas de natação. Uma abordagem temática
foi utilizada para assegurar que a análise fosse conduzida de uma maneira teórica e metodológica. Dois temas principais foram identificados
em cada categoria: assistência física, modelagem tátil e estratégias de ensino. A primeira estratégia de ensino, assistência física, incluiu os
temas processo de aprendizado mais rápido e movimento passivo. A segunda estratégia, modelagem tátil, teve como temas as barreiras
e melhor instrução. Estratégias de ensino originaram os temas depende da situação e comentários da criança. As estratégias de ensino
utilizadas durante a natação variam de acordo com a tarefa ensinada, a experiência prévia da criança, o tamanho e experiência do treinador
e as preferências do aluno. Professores e treinadores deveriam discutir sobre as tarefas que serão realizadas e as preferências instrucionais
dos alunos antes das aulas. Eles também deveriam levar em consideração as variáveis experiência prévia da criança, tarefa a ser executada
e tamanho e experiência do treinador.
PALAVRAS-CHAVE: Natação. Criança com deficiência visual. Cegueira. Preferência Instrucional.
ABSTRACT: Children with visual impairments (CWVI) are developmentally behind their sighted peers in motor skills. Swimming
is a sport that many CWVI enjoy and experience success, but unfortunately swimming is particularly complex to teachCWVI. The
purpose of this study was to determine which instructional strategies CWVI prefer during swim instruction.Thirteen CWVI and fourteen
coaches participated in qualitative focus group interviews on their preferences after a week of swim instruction. A thematic approach
was utilized to ensure the analysis was undertaken in a theoretically and methodologically sound manner. The results showed that two
key themes emergedfrom each category: physical guidance, tactile modeling, and teaching strategies. The first teaching strategy, physical
guidance, included themes quicker learning process and passive movement. The second teaching strategy, tactile modeling, was comprised
of the themes barriers and better instruction. Teaching strategies included the themes depending upon the situation and child feedback.
Instructional styles used in swimming dependedupon the skill being taught, the previous experience of the child, the size and experience
of the instructor, and the preference of the student. Instructors should discuss skills being taught and instructional preferences to the
student ahead of time. They should also take into consideration the variables of skills being taught, the child’s previous experience, and
the size and experience of the instructor.
KEYWORDS: Aquatics. Children with visual impairments. Blind. Instructional Preferences.

Introduction
Motor skill proficiency in CWVI is as important for daily
living and sports activities as it is for any child. However, studies
demonstrate that children do not engage in adequate levels of
physical activity to promote healthy lifestyles (World Health
Organization, 2010) and children with visual impairments
(CWVI) are less physically active than their sighted peers
(Houwen, Hartman & Visscher, 2009; Houwen, Hartman, Jonker
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& Visscher, 2010; Lieberman, Byrne, Mattern, Watt & FernandezVivo, 2010) and demonstrate less developed motor skills than their
sighted peers (Wagner, Haibach & Lieberman, 2013).
Positive relationships have been found between motor skills and
physical activity levels in children with increased physical activity
levels positively influencing motor skill proficiency (Houwen
et al., 2009). A good example of sport for CWVI is swimming,
for a variety of reasons. Swimming provides an opportunity to
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improve motor performance and physical fitness while increasing
group interaction, self-determination, mobility, independence, and
experiencing success (Lepore, Gayle & Stevens, 2007).
Instruction in swimming must be very carefully planned due
to potential discomfort. A variety of instructional strategies can
be used when teaching students with visual impairments, such as
demonstration, verbal instruction, and tactile teaching (Lieberman
& Cowart, 2011; Lieberman & Haibach, 2012; O’Connell,
Lieberman& Petersen,2006). Tactile modeling is an instructional
strategy in which an instructor, paraeducator or a peer executes
a skill, and the child who is blind feels their body go through
the motion. This tactile inspection is an active form of learning
enabling the child to feel the demonstration and acquire the
necessary information to execute the skill him or herself. Physical
guidance is a more passive learning style where the instructor,
the paraeducator or a peer moves the child through the desired
movement skills ranging from full physical assistance to a tap of the
knee, elbow or hand.
For effective learning, teachers have to carefully choose which
method to use depending on the student’s learning preference and
the motor skill(s) being taught (Downing & Chen, 2011; Lepore,
Gayle & Stevens, 2007). Therefore, the purpose of this study was
to determine the themes within the instructional strategies CWVI
preferred during swimming classes.

Table 1 - Children’ demographic data.
Gender

Age

Level
of VI

Congenital
Impairment

Progressive
Yes or No

Swimming
Skill Level

Teaching
Preference

Male

9

B2

Yes

Yes

Beginner

PG

Male

9

B1

Yes

No

Intermediate

Both

Male

10

B2

No

No

Intermediate

PG

Male

10

B1

Yes

No

Beginner

TM

Female

10

B1

Yes

No

Beginner

TM

Female

10

B1

Yes

No

Beginner

PG

Male

12

B1

Yes

No

Advanced

Verbal

Male

12

B2

Yes

No

Intermediate

PG

Female

12

B1

Yes

No

Beginner

TM

Male

12

B1

Yes

No

Intermediate

PG

Female

13

B1

Yes

No

Beginner

TM

Male

13

B2

Yes

No

Intermediate

Both

Male

14

B1

Yes

No

Intermediate

PG

VI = Visual impairments

CWVI and their instructors were interviewed about their
experiences with swim instruction.A used phenomenological
method, qualitative approach that was descriptive, reflective, and
interpretive in nature, and that, wasused to describe underlying
feelings toward each instructional technique (Creswell, 2006).

Fourteen swim instructors participated and confirmed their
interest by completing informed consent forms. There were
14 instructors for 13 children because one athlete needed two
instructors during camp. Instructors ranged in age from 16 to 35
years (nine female and five male). Each instructor participated
in the camp orientation for a day and ½ that reviewed specific
instructional techniques for children who are blind among many
other instructional topics.

Participants

Data collection

Methods

The participants were recruited from aresidential summer sports
camp held in the northeastern United States. An invitation letter
was given to 21 children who attended the camp and their families.
Inclusion into the study required the participants to be between
nine and 14 years of age with a visual impairment significant
enough to warrant tactile instruction in swimming. Parents and the
participants signed informed consent forms.Thirteen children (four
girls and nine boys) participated in four swimming classes with
each class lasting one hour. Children were divided intothree groups
according to their swimming levels thatwere previously assessed.
Participants were assessed with the Red Cross swimming assessment
which resulted in six children being classified in the beginner level, six
in the intermediate level, and one in the advanced level. According
to the International Statistical Classification of Diseases (Dandona
& Dandona, 2006), nine campers had blindness to limited light
perception, the inability to recognize the shape of a hand at any
distance or in any direction, or less than five degrees of vision (B1
level of vision according to International Paralympic Committee
(2011)). Four campers had Low vision (B2 level of vision)whichis
described as a range from ability to recognize the shape of a hand
up to visual acuity of 20/600.Children’s demographical data can be
found in Table 1.
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A phenomenological qualitative research design was used to
answer the research questions of interest. Data collection included
personal data sheets, semi-structured focus group interviews with
the children and instructors,i nterview notes, observations in
swimming classes by the researcher, and field notes.Pseudonyms
were used for each child in the study.
The focus group questions were reviewed by a panel of experts
composed of three professionals in the field of adapted physical
education. Open-ended and experiential questions were used to
increase the breadth of responses, such as: “How did your coach
teach you – physical guidance, or tactile modeling?”; “Did your
coach let you choose?”; “Which instructional style was your favorite
and why?”; and“Which instructional style helped you to learn the
most?” The semi-structured focus group with children was divided
into two groups being sensitive to ages: a) six children ages nine
and 10 years, and b)seven children ages 12 and 13 years. Two other
focus groups were conducted with instructors. Small groupings
provided an ample opportunity for each participant to have input,
enabling children and instructors to elaborate on ideas generated
by others (Vaughn, Schumm & Sinagub, 1996). Each group met
with a focus group moderator for 30-60 minutes and the focus
group interviews were audio-taped.
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Data analyses
Transcriptions of focus group interviews were completed
verbatim. Transcription responses were distributed to the research
team members, who individually coded the data. Each member
reviewed all of the material in an uninterrupted period to gain a
sense of the totality of the data (Taylor & Bogdan, 1998). Braun
and Clarke’s (2006) guidance on carrying out the thematic analyses
was utilized as it ensured analysis was undertaken in a theoretically
and methodologically sound manner. Thus, initial codes were
generated and quotes of interest were highlighted in the transcripts.
After initial coding, research team members met to review emerging
codes, discuss variations of codes, and review emerging themes.It
was decided that there were two distinct themes within physical
guidance, tactile modeling, and teaching strategies.

Reliability
Frequent debriefing sessions amongst the researchers were
conducted to discuss alternative approaches, draw attention to flaws
in the proposed course of actions, provide a sounding board for the
investigator to test his or her developing ideas and interpretations.
This process also helped the researcher to recognize his or her own
biases and preferences (Shenton, 2004).

Trustworthiness
Four researchers reviewed the transcripts to determine themes
and subthemes. This multiple perspective can support the trust
worthiness of the data being analyzed. Frequent revisions were
made during the analysis to account for the multiple perspectives
and the final themes and subthemes were deemed most relevant to
the research questions.
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The thematic analysis used for data analyses revealed two
themes fora) physical guidance, b) tactile modeling, and c) teaching
strategies. The sections below describe these findings with quotes
from the participants and their instructors.

Physical guidance
Physical guidance was the instructional strategy preferred by
the majority of coaches and children, preferred by six coaches
(42.9%) and sixchildren (46.2%). The teaching strategy of physical
guidance included thethemes a quicker learning process and muscle
memory.
A quicker learning process: Physical guidance led to a quicker
learning process during classes as stated by instructor Amy: “I
definitely thought physical guidance was much better. Using
tactile modeling, they can’t remember as well as physical guidance.
I found that physical guidance worked better just because he is
moving.”Coach Kelly supported it, “when I was physically guiding
him, he was getting it all at once and he was engaged in it because
he was doing it”.
Passive movement: Physical guidance provides a passive
manipulation of the learner. Some of the learners and coaches
preferred this method asserting “When I was moving his body,he
asked a lot less questions because he was doing it right away and
he seemed to catch on faster”.Although an effective strategy, it
should be asserted that passive movements provide a decreased
sensitivity over active movements (Brodie & Ross, 1985). When we
move actively, there is a reference of correctness that is established
between our movement and the intended movement, however,this
does not occur in a passive movement. As such, it is important to
intersperse physical guidance with attempts by the learner without
physical guidance in order to establish these signals. The more the
learner then practices the movement, the more engrained into
muscle memory the movement will become for the learner.

Results
The purpose of this study was to determine themes within each
instructional strategy that children preferred during swimming
classes. The strategy of physical guidance had themes of a quicker
learning process, and muscle memory. The strategy of tactile modeling
had themes of barriers and better instruction. The area of teaching
strategies had the themes of it depends on the situation and child
feedback.

Instructional preferences
In this study, the preferred instructional strategy forbeginner
swimmers was tactile modeling (fourchildren) and physical guidance
(four children) for intermediate swimmers. The only athlete that
preferred verbal explanation in the group was in the advanced level.
Given his experience and skill level, it was likely easier for him to
understand and benefit from the verbal explanation.
The coaches’ preferences were similar to children’ preferences.
The most preferred strategy was physical guidance with six coaches
(42.9%), however, there were a variety of preferences by the other
eight coaches. These results indicated the importance of being
adaptable and knowing different strategies. If one strategy did not
work as expected for a specific skill, coaches were able to teach
the skill(s) or concept in a different way, enhancing the learning
opportunities for the student.
Revista da Sobama, Marília, v. 16, n. 1, p. 9-14, Jan./Jun., 2015

Tactile modeling
Tactile modeling was another teaching technique discussed
during focus groups, preferred by two coaches (14.3%) and four
children (30.8%). This instructional strategy required detailed
planning on the part of the instructor and extra instructional time
(Chen& Downing, 2006). Coach Erika commented, “With the
tactile modeling, I did have to break it down,so it was a lot more
work.We had to go over it in different ways, and I had to point out
where to look.”
Tactile modeling can provide effective instruction but there are
barriers when using this instructional strategy to teach swimming.
Themes were barriers and better instruction.
Barriers: A considerable number of barriers were revealed when
using tactile modeling. One barrier described for coaches was the
child’s difficulty in understanding the whole movement. Coach
Kelly noted, “It’s hard to have them feel all of your body parts
while you are doing it – when I was modeling it, I wouldn’t think
about what my feet were doing, so he wouldn’t catch that”. Coach
Camilla agreed with her. “With the tactile modeling he never really
understood where my arm was going”.
Size differences between coaches and children were another
issue while using tactile modeling. In this strategy, children can
explore the model’s body in a given movement, recognizing speed,
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direction, and precision (Lieberman & Haibach, 2012; Lieberman,
2011; O’Connell et al., 2006). However, if the model is bigger than
the athlete, he or she may not see the connection between them,
or not be able to reach distant body parts. Coach Amy and Coach
Bobby agreed about size differences: “Tactile modeling didn’t work
as well because of the size of the child” and “I think a problem with
the tactile modeling was our limbs were longer because our athlete
is shorter than us”. Other instructors found it difficult, because
they could not communicate with the athlete while completing
some of the skills, such as floating.
Better instruction: At the same timethat tactile modeling
presented higher number of barriers, it encouraged more active
learning where the locus of control was upon the student.
Coach Helen explained why she prefers tactile modeling:
“I put a kickboard under my stomach so I was able to float and she
was able to feel me at the same time. And I moved and I had her
feel the different parts, like here put your hand on my wrist. We are
going to move that like that, now put your hand on my elbow, we
are going to move that like that, okay now feel everything together. I
felt more comfortable with her manipulating my body, instead of me
manipulating hers where she felt vulnerable”.
Coach Erika discussed a different point:
“I felt that tactile modeling was a lot more difficult to teach and it
certainly required me to engage in the information I was teaching in a
much greater depth, than I otherwise would have done but it felt like
there was certainly more teaching and more learning from my point
of view anyway”.

Thus, while using tactile modeling, it was necessary to break
down the skill in smaller parts, which required instructors to have
more knowledge and familiarity with the skill being taught.

Teaching strategies
The final area, teaching strategies, was a key discussion that
arose in the interviews. Teaching strategies included the subthemes
it depends on the situation and child feedback. Coaches used these
subthemes during classes to decide what instructional style they
used. Children also understood their role in the learning process
and helped the coaches find the best way to proceed.
It depends on the situation: Teaching techniques are chosen
depending on the situation was the first theme under teaching
strategies. One example was the skill being taught. Instructor John
varied the technique for each part of the stroke:
“I told him to throw the elbow back and hit something, he liked that.
Then I had him feel me, asked him if he felt the elbow going back
and how it moved and the shoulder bone popping out. There were
moments where that didn’t click for other parts of the stroke. So I used
physical guidance with those parts, because it seemed to click better
when I would move him through it.”

Athlete Nathan (B2) explained why it is important being
adaptable and understanding during classes.
“I would say that in general the best way to be taught for me would
be all of them. Because it might not always seem clear when you do it
verbally. People could use the same word but you could be thinking an
entirely different thing than what your coach is trying to tell you. And
it helps to go through the hands motion with them and if you still are
having trouble, you could feel what they are doing.”
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The time of vision loss of the child is another situation that
arose during the interviews. Coach Erika said “if they had any
vision early in life, there are a lot of basic concepts that are just there
from development that make huge difference in your ability to
teach physical movement”. Coach Helen exemplified this concept
perfectly:
“My athlete kept spreading her fingers apart and I worked on how you
can get more soup if your hands are closed more like spoons than like
forks. You wouldn’t eat soup with a fork. She didn’t know that there
were holes that went all the way down the fork. She just thought that
they were at the top and you could pick things up. So we had to go
through that and then go through how you scoop your hands like a
spoon to push the water. Something like that doesn’t have anything to
do with physical education. If she had vision earlier in her life, if she
saw a spoon, if she saw a fork, she would have that understanding.”

Child feedback: Child feedback was another topic discussed
while choosing teaching styles.Athlete James (B1) stated that his
coach let him choose “He said that whatever you will be more
comfortable or will help you succeed by doing it”. Thus, his
feedback was an important part of the teaching/learning process.
Instructor Helen and Diana described how they got feedback
from children. “When I tried to teach her something and I would
grasp her, she would shrink and squirm back, and she wasn’t
comfortable with that” and “If I was putting him through physical
guidance, I could tell if he did not like it or he literally just tells me
to stop”.Coach Camilla completed: “I could tell right off the bat
with his facial expressions and his body language that he really was
uncomfortable with one way. So I would switch it out for him”.
Coaches and children’ preferences may not be the same.
Sometimes it is necessary finding creative and different ways to please
both sides and still teach in an effective way. Coach Ester said:
“Unfortunately with my athlete, physical guidance worked a lot better
but his preference was tactile modeling. I would try to basically convince
him into the physical guidance but there were some times that were
difficult to try to win him in the tactile modeling that he liked.”

Discussion
According to Wagner, Haibach & Lieberman (2013), CWVI
can perform gross motor skills as well as their peers with sight, but
they just need to be given the opportunity and time. It is through
a high variety of physical activity experiences that students’ with
visual impairments will learn and retain the necessary motor skills
to be able to be physically active participants throughout their
lifetime (Lieberman, Ponchillia & Ponchillia, 2013).The purpose of
this study was to determine the themes within major instructional
preferences for CWVI during swimming classes.

Physical Guidance
The findings of this study showed that using physical guidance
as an instructional strategy led to a quicker learning process.This
supports the findings of O’Connell et al. (2006) who stated that
the proprioceptive feedback from the tactile prompt will give the
student the information needed to perform the skill correctly,
increasing his or her understanding of it, and allowing the student
to be aware of the correct form.Thus, physical guidance benefits the
development of motor skills for CWVI.
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Physical guidance has been shown to increase the success of
CVIB in acquiring skills (O’Connell, 2000). This success is likely
one of the reasons that physical guidance was the instructional
strategy preferred for 46% of children and 43% of coaches.
On the other hand, when physical guidance is done too
routinely and exclusively, it conditions the child with visual
impairments to be passive, to wait for direction from the hands of
another, and to avoid reaching out into the world for information
and stimulation (Miles, 2003).Chen and Downing (2006) also
cited another problem of using this strategy:
“Teachers and instructors must be aware that it may result in reluctance
and resistance of some children to be manipulated. Physical guidance
should be used gently, respectfully, and cautiously, given that the child
may not actively participate and has little control over the process” (p. 88).

Tactile modeling
Tactile modeling is the inspection by a student of a demonstrator
or an object by touch that can help the student learn and understand
a skill (Lieberman & Cowart, 2011). This strategy presented more
barriers for children and coaches. Some barriers were the difficulty
of understanding the movement as a whole including arms, legs,
head, and smaller parts such as finger position; size differences
between coaches and children; and the challenges of holding a child
above water while swimming as well as answering questions while
submerged.
Although there are many barriers, tactile modeling increases the
engagement of the children by providing them a more active role in
the learning process. Tactile modeling gives the student control of the
learning process by providing a choice of the specific components of
a performance to focus on. Instead of being manipulated, the student
can take the lead, feel the movement, and control the information
input of the lesson (O’Connell et al., 2006).

Teaching strategies
The discussion on preferred teaching strategies reflected the
complexity of teaching. At times, instructors and coaches provide
instructional support with or without sensitivity to children’s
preferences and feedback. This study presented important topics to
help teachers and instructors decide which strategy to use for swim
instruction for CWVI.
Teaching strategy choice may be situational, depending on the
skill being taught, time of the child’s vision loss, the child’s level of
visual impairment, and skill level of the child. It can depend also
on child’s feedback and preferences. It is important that students
with a visual impairment are given the option to use one or the
other method with each new skill, since they may have a preference
for one or the other method at all times or for different skills
(Lieberman et al., 2013).
Indeed, students should be provided with the necessary
knowledge about different instructional strategies and experience
each one of them. Students should learn from instructors and
teachers which choices are available to them before they decide
their preferences.
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Limitations of the study
This study was limited by a generally small sample size of
participants. In addition, the education, experiences, and physical
sizes of the coaches varied. The study was conducted over a five day
period and focus groups were the only method used which could
have been a limitation.

Conclusions
This study provided an in depth analysis of CWVI’ and coaches’
preferences in swimming. Although the majority of the coaches
and children preferred physical guidance, the interviews showed
positive and negative aspects about each strategy.
An awareness of the issues raised will allow teachers to consider
the views and preferences of students with visual impairments
during swimming classes. In fact, the findings can be used in other
areas of physical activity, motor skills, and fitness. Of particular
significance are the situations and barriers that influenced the
choices of the strategies for teaching individual children.
Results provide a background for teachers and professionals
who work in the fieldand demonstrate the necessity to train staff
about the various methods to available teach CWVI. Future
research should examine the preferences and experiences of
children/ learners with visual impairments in order to develop best
practices to increase success by increasing physical activity levels
and improving motor performance. These three instructional
approaches and themes are worthy of discussion and may have
implications for teachers, parents, and professionals in the Adapted
Physical Education and Visual Impairment fields.
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Modelo Lúdico: Favorecendo o Brincar da Criança
com Deficiência Física
The Ludic Model: Promoting the Play of Children
with Physical Disabilities
Maria Madalena Moraes Sant’Anna
Faculdade de Filosofia e Ciências, Unesp, campus de Marilia
Silvana Maria Blascovi-Assis
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Livia Magalhães
Universidade Federal de Minas Gerais
RESUMO: a Avaliação do Comportamento Lúdico e a Entrevista Inicial com os Pais, instrumentos do Modelo Lúdico, são utilizadas
para crianças com deficiência física no período pré-escolar, buscando garantir intervenções que possibilitem o acesso à atividade de brincar.
O objetivo desse estudo foi relatar o processo da adaptação transcultural desses instrumentos. A Avaliação do Comportamento Lúdico
abrange cinco domínios: interesse geral; interesses lúdicos; capacidades lúdicas; atitude lúdica e expressão das necessidades e sentimentos.
A Entrevista Inicial com os Pais abrange perguntas sobre o comportamento lúdico da criança em casa e nos ambientes sociais. Esses
instrumentos tornam-se uma ferramenta importante aos profissionais que utilizam o brincar em suas intervenções, possibilitando que as
condutas de intervenção para a atividade do brincar tenham metas claras e que a eficácia dos procedimentos realizados possa ser avaliada.
PALAVRAS-CHAVES: Brinquedos. Paralisia Cerebral. Avaliação.
ABSTRACT: The Assessment of Ludic Behavior and the Initial Interview with Parents, two tools of the Ludic Model, are used for
preschool children with physical disabilities, which will help finding interventions to assist forward the access to play activities. The aim of
this study was to report the transcultural adaptation process of these tools. The Assessment of Ludic Behavior comprises five areas: general
interest, ludic interest, ludic attitude, expressing needs and expressing feelings. The Initial Interview with Parents includes questions about
the child’s playing behavior at home and in a social environment. These tools become an important instrument for professionals who use
the play in their interventions, enabling the conduct of the play intervention to have clear objectives and the effectiveness of the performed
procedures may be assessed.
KEYWORDS: Toys. Cerebral Palsy. Assessment.

Introdução
O brincar constitui-se em atividade do cotidiano da criança, e
a falta da vivência lúdica pode trazer sérios comprometimentos no
seu desenvolvimento neuro-psico-motor. Os conceitos centrais do
Modelo Lúdico e os instrumentos de avaliação do comportamento
lúdico da criança com deficiência física vêm colaborar como
forma de avaliar e de intervir, possibilitando conhecer o brincar
da criança com deficiência física em idade pré-escolar nos aspectos
relacionados ao interesse, à ação e à atitude lúdica (Ferland, 2006).
A necessidade de garantir o brincar no cotidiano das crianças
com deficiência foi o desencadeador para conhecer e aprofundar
nossos estudos na questão fundamental, que é priorizar o brincar
como uma atividade espontânea, a ser desenvolvida no tratamento
oferecido no campo procedimental da terapia ocupacional para
crianças com deficiência física (Ferland, 2003, 2006).
Na revisão sistemática realizada por Pfeifer & Cruz (2008)
foram identificados seis instrumentos padronizados para avaliar o
comportamento lúdico,entre eles a avaliação do comportamento
lúdico proposta por Ferland (2006). Somente três desses
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instrumentos estavam disponíveis na língua portuguesa, com
tradução e adaptação para a realidade cultural do país.
Juntamente com os conceitos do Modelo Lúdico, proposto
por Ferland (2006) são apresentados dois instrumentos para
avaliar o comportamento lúdico da criança com deficiência física,
a Entrevista Inicial com os Pais e a Avaliação do Comportamento
Lúdico da Criança, que auxiliam na elaboração e execução dos
procedimentos terapêuticos de terapia ocupacional.
Para viabilizar o uso destes instrumentos no contexto
brasileiro,foi realizada a adaptação transcultural da versão original
(Ferland, 2003), baseada nos estudos de Touw-Otten & Meadows
(1996) e de Guillemin, Bombardier & Beaton (1993). Segundo
estes autores, quando o instrumento utilizado for desenvolvido
em outra cultura, há necessidade de tratamentos metodológicos
específicos (Sant’Anna, Blascovi-Assis & Magalhães, 2008).
O Modelo Lúdico considera o brincar como a atividade
própria da criança, repleta de sentido para ela, por meio da qual
consegue desenvolver suas capacidades de adaptação e de interação,
conquistando assim sua autonomia; propõe utilizar o brincar de
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uma forma a permitir que a criança aprenda a brincar a partir das
possibilidades que possui (Ferland, 2005).
Esta proposta considera o brincar como uma atividade
subjetiva onde prazer, interesse e espontaneidade se permeiam.
Para esta atitude, não se espera nenhum desempenho específico,
a criança descobre o mundo que está ao seu redor e se descobre,
experimentando e aprendendo (Ferland, 2006).
O Modelo Lúdico apresenta seu quadro conceitual sustentado
em investir para que a criança alcance sua capacidade de agir, e dessa
forma, atinja sua autonomia e bem estar na vida. Para isso a autora
investe na prioridade de se garantir o desenvolvimento da atitude
lúdica, ação, interesse pelo brincar, de modo que seja alcançada
a capacidade de autogerar sua vida, de determinar livremente as
regras de sua ação.
A integração destes diferentes conceitos fundamenta o
momento da intervenção clínica, utilizando a concepção teórica do
Modelo Lúdico, por meio da integração dos conceitos da atitude,
interesse e ação, buscando pela autonomia esperada dentro da etapa
de desenvolvimento em que a criança esteja. O enfoque central da
intervenção busca possibilitar que a criança viva a sua vida com
sua incapacidade física e que a sua maneira de ser e sua atitude em
relação à vida se manifestem, que desencadeiem o prazer de agir, de
viver e de existir.
O Modelo Lúdico é uma intervenção dinâmica em que criança
e terapeuta interagem na brincadeira, se influenciam mutuamente
e estão em constante movimento. As atividades podem acontecer
com uma ou até três crianças, pois o prazer e a capacidade de agir
não estão relacionados somente aos objetos, mas também às pessoas
e às outras crianças. A aplicação clínica visa possibilitar que a criança
com deficiência física descubra o prazer de fazer e de desenvolver
a sua capacidade de resolver problemas, independentemente de
seu quadro motor, instigando-a continuamente a desenvolver seu
interesse e sua capacidade de agir. Esses são requisitos fundamentais
para o desenvolvimento do repertório lúdico esperado para a sua
faixa etária que, sabemos, são fundamentais para que possamos
privilegiar que esta criança alcance sua autonomia na vida.
A partir dos conceitos descritos no Modelo Lúdico, são propostos
dois instrumentos para avaliar o comportamento lúdico da criança:
A Entrevista Inicial com os Pais e Avaliação do Comportamento
Lúdico (Ferland, 2006; Sant’Anna et al., 2008),
A Entrevista Inicial com os Pais tem como objetivo principal
conhecer o comportamento lúdico da criança em casa, baseado na
perspectiva dos pais ou responsável; propõe conhecer os interesses
da criança, sua maneira de se comunicar, do que gosta e do que não
gosta, como brinca, os brinquedos que são conhecidos por ela, se
tem parceiros de brincadeira, quais suas preferências.
Esse instrumento é capaz de fornecer dados ao terapeuta
ocupacional para que possa encaminhar sua avaliação com mais
informações, colaborando para os procedimentos do primeiro
contato e para compreender melhor algumas reações apresentadas
pela criança durante a avaliação, além de comparar o comportamento
descrito pelos pais no momento da avaliação da criança.
A Avaliação do Comportamento Lúdicose baseia em dois
elementos fundamentais do Modelo Lúdico, o prazer e a
capacidade de agir da criança. Tem como objetivo compreendê-la
através do seu comportamento de brincar, seus interesses em geral,
suas capacidades e também sua atitude lúdica. A Avaliação do
Comportamento Lúdico propõe construir o perfil das capacidades,
dos interesses e das características pessoais da criança, buscando
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definir a maneira de expressar seus sentimentos e suas necessidades
(Ferland, 2006; Sant’Anna, Blascovi-Assis & Magalhães, 2008).
O processo para a aplicação acontece através da observação do
brincar livre da criança, enfocando sua atitude e seu interesse pelo
brincar, não necessitando de nenhum material específico e sim de
brinquedos interessantes para a faixa etária envolvida.
Para a aplicação da Avaliação do Comportamento Lúdico, a
autora relata que é necessário em torno de uma hora, e o avaliador
deve ter sempre uma atitude espontânea, expressando prazer em
relação à ação da criança e ao fato de estar com ela; é fundamental
o conhecimento dos dados clínicos que relatam as características
motoras e sensoriais das sequelas que cada criança apresenta.
Esta avaliação descreve o aspecto qualitativo e individualizado
de cinco dimensões do comportamento lúdico: interesse geral pelo
ambiente humano e sensorial; interesse pelo brincar; capacidades
lúdicas para utilizar os objetos e os espaços; atitude lúdica;
comunicação de suas necessidades e sentimentos.
Os elementos observados na Avaliação do Comportamento
Lúdico recebem uma pontuação, à medida que a observação vai
permitindo, sendo que estes escores são complementados com um
comentário sobre o escore dado, o qual servirá para conduzir e
elaborar os objetivos a serem alcançados na intervenção.

Metodologia
O processo de adaptação transcultural para o português dos
instrumentos de avaliação do Modelo Lúdico (Sant’Anna, BlascoviAssis & Magalhães, 2008) seguiu o modelo de “Cross-Cultural
Adaptation” proposto por Guillemin, Bombardier & Beaton
(1993), seguindo as seguintes diretrizes: tradução; retrotradução;
revisão do comitê; pré-teste; pontuação de pesos.
Os participantes foram contatados em três instituições
filantrópicas localizadas na cidade de Londrina, Paraná, sendo estes
informados sobre o objetivo da pesquisa a ser desenvolvida e sobre
a disponibilidade de cada instituição em indicar os participantes.
Foi apresentado o termo de aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie e assinado o
termo de consentimento institucional livre e esclarecido.
Esta pesquisa envolveu como participantes crianças com
paralisia cerebral e seus responsáveis, tendo como critério de
inclusão a idade cronológica de dois anos a seis anos (idade préescolar), o diagnóstico clínico de paralisia cerebral e a seleção das
crianças pela equipe da instituição participante.
Os procedimentos para a realização da adaptação transcultural
foram distribuídos nas seguintes etapas: solicitação dos direitos
de realizar a adaptação transcultural dos protocolos de avaliação
do Modelo Lúdico para a autora Francine Ferland; tradução dos
instrumentos de avaliação do Modelo Lúdico realizada por duas
tradutoras e uma das autoras; retrotradução dos instrumentos de
avaliação do Modelo Lúdico realizadas por dois profissionais com
domínio dos idiomas francês e português; análises de equivalência
conceitual (semântica e idiomática) baseada nos conceitos de
Guillemin, Bombardier & Beaton (1993) por uma das autoras e
por uma professora doutora do curso de Letras da Universidade
Estadual de Londrina; aplicação em 13 sujeitos da Entrevista
Inicial com os Pais registrada em DVD; aplicação em 13 sujeitos
da Avaliação do Comportamento Lúdico registrada em DVD;
treinamento e orientação das três avaliadores, por uma das autoras,
sobre os conceitos e a aplicação dos instrumentos de avaliação do
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Modelo Lúdico, para que elas realizassem a pontuação; solicitação
para cada avaliador para responder um questionário sobre a aplicação
dos protocolos; pontuação dos vídeos pelas avaliadoras; análise de
confiabilidade e exame da equivalência semântica; discussão das
dificuldades e sugestões para adaptação final dos instrumentos pelas
avaliadoras e análise e discussão dos resultados obtidos e elaboração
dos protocolos adaptados culturalmente para o português.
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dos instrumentos, antes de utilizá-los nas intervenções clínicas e em
outras pesquisas (Sant’Anna, Blascovi-Assis & Magalhães, 2008).
A partir dos estudos de Zen & Omairi (2009), Oshiro (2010),
Zuttin (2010), Santos et al. (2011) e Pfeifer et al. (2014), fazendo
uso total ou parcialmente dos instrumentos propostos por Ferland
(2006) e adaptados transculturalmente para o português (Sant’Anna
et al., 2008), percebe-se a relevância e a eficácia do processo de
adaptação transcultural desenvolvido para o uso no Brasil.

Resultado
A versão final da tradução e adaptação transcultural dos
instrumentos de avaliação do Modelo Lúdico para o portuguêsfoi
elaborada a partir dos resultados apresentados em cada
etapa metodológica descrita acima. Foi feito um tratamento
estatístico dos dados e procedida uma análise dos resultados das
avaliadoras,juntamente com os demais dados qualitativos dos
procedimentos metodológicos.
Foram considerados os termos para constituir a versão adaptada
culturalmente para o português tendo como referencia os 162 itens
da Avaliação do Comportamento Lúdico traduzidos do original de
Ferland (2003), na qual foram revistos 13 itens. Dentre os 150 itens
na entrevista inicial com os pais, 26 foram revistos, semprecom
a anuência da autora.No item “Interesse Geral da Criança” e
“Interesses Lúdicos Básicos” na Avaliação do Comportamento
Lúdico, o escore “não observado” foi representado pela nota zero,
para se consolidar uma escala de grandeza, elemento fundamental
para análise estatística. No item “expressão das necessidades e
dos sentimentos”, foi acrescentada na pontuação a opção “N.O.”
(não observado), também passível de ocorrência em determinadas
situações de avaliação (Sant’Anna, 2007; Sant’Anna, Blascovi-Assis
& Magalhães, 2008).

Discussão
Os resultados indicam que, de forma geral, a concordância entre
os avaliadores foi satisfatória. Quando comparados os avaliadores
dois a dois, dos 107 itens, 79 obtiveram correlação estatisticamente
significativa, considerando a correlação de Pearson. Os valores
ficaram entre 0,71 no item Capacidade Lúdica básica na utilização
do espaço o abrir/fechare 1,00 para o item Capacidades Lúdicas básicas
na utilização do espaço - o deslocar-se empurrando e os avaliadores
discordaram entre si em 28 itens considerando o menor valor de
0,55 para o item Interesse Geral da Criança pelo ambiente sensorial
em relação a estímulos táteis eo maior de 0,68 para o item Interesse
Lúdicos Básicos em relação ao item utilização do espaço - abrir / fechar
uma porta .
Diferente foi o resultado em relação ao Coeficiente de
Concordância de Kendall, quando se comparam as pontuações dos
quatro avaliadores ao mesmo tempo, obtendo um valor máximo
de concordância de 0,39792 na média do item Interesse lúdico em
relação a utilização dos objetos e a mínima concordância de 0,00492
no item Capacidade lúdica em relação ao espaço (Sant’Anna, 2007).
No estudo da adaptação transcultural para o português,
considerou os protocolos de avaliação do comportamento lúdico
da criança com deficiência física do Modelo Lúdico como um
instrumento importante para os terapeutas ocupacionais utilizarem
em seus procedimentos clínicos e científicos, levando-se em
consideração a necessidade de um contato teórico sobre os conceitos
que envolvem o Modelo Lúdico e os procedimentos de aplicação
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Considerações finais
Os conceitos do Modelo Lúdico buscam a capacidade de agir
da criança e permitem identificar como a criança com deficiência
física manifesta seus interesses e capacidades, independentemente
de suas graves limitações motoras, aproveitando-as para favorecer
seu desenvolvimento.
Sabemos, contudo, que o conceito proposto no Modelo Lúdico
tem como objetivo a descoberta pela criança do prazer da ação e o
desenvolvimento da capacidade de agir em seu ambiente. Sabemos
também que a atividade principal que devemos investigar durante
a intervenção com crianças nesta faixa etária é de observar se esta
criança tem preservados sua capacidade, sua atitude e seu interesse
pelo brincar de forma livre.
Propor e incentivar que a criança com deficiência física
brinque e desfrute das atividades compatíveis com sua idade é
um dos objetivos fundamentais na intervenção clínica da terapia
ocupacional. Sendo assim, o Modelo Lúdico com seu quadro
conceitual e seus instrumentos de avaliação, sustenta melhor
qualidade de intervenção perante a atividade do brincar da criança,
permitindo identificar na criança com deficiência física a forma de
manifestação de seus interesses e capacidades.
Torna-se importante salientar que o quadro conceitual e os
instrumentos de avaliação do Modelo Lúdico na versão brasileira
poderão ser utilizados por terapeutas ocupacionais e por outros
profissionais cujo foco de atuação esteja centrado no brincar.
Desta forma, consideramos que este trabalho contribui do ponto
de vista interdisciplinar para o planejamento terapêutico e para o
desenvolvimento da criança com deficiência física.
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Faculdade de Educação Física, UNICAMP
Létisson Samarone Pereira
Faculdade Anhanguera de Taguatinga
RESUMO: o Parabadminton (PBd) é uma modalidade esportiva adaptada que está em alta no Brasil e no mundo. As regras básicas do
esporte são as mesmas do Badminton convencional, sofrendo poucas adaptações para permitir que a população com deficiência física
pratique de forma justa. O esporte oferece seis categorias sendo duas para usuários de cadeira de rodas (UCR) e duas para não UCR.
Em virtude da popularização do PBd, o principal objetivo dessa pesquisa de cunho histórico é fazer um resgate detalhado sobre os
campeonatos nacionais e internacionais de PBd ocorridos no Brasil, destacando as datas, locais, estados, categorias e atletas participantes.
PALAVRAS-CHAVE: Parabadminton. Badminton Adaptado. Pessoas com Deficiência Física.
ABSTRACT: The Parabadminton (PBd) is an adapted sport high in Brazil and world wide. The basic rules are the same as conventional
Badminton, suffering few adaptations to enable people with physical disabilities practice fairly. The sport offers 6 categories including 2 for
wheel chairusers (WU) and 2 for no WU. Due to the popularization of PBd, the main goal of this researchis to make a historical detailed
survey about the national and international PBd championships occurred in Brazil, high lighting the dates, locations, states, categories
and participating athletes.
KEY WORDS: Parabadminton. Adapted Badminton. People with Physical Disabled.

Introdução
O Parabadminton (PBd) é uma modalidade adaptada que está
em ascensão no Brasil e no mundo. Foi reconhecido em 1996 pela
Associação Internacional de Badminton para Deficientes (IBAD,
2009), atual Federação Mundial de Badminton (BWF), que
oportuniza a prática da modalidade como forma de lazer, recreação
ou competição para as pessoas que têm deficiência física (DF).
As regras básicas do esporte são as mesmas do Badminton
convencional, regidas pela BWF, apresentando algumas adaptações
para atender a população com DF (BWF, 2013). Tais adaptações
estão relacionadas: às categorias (de acordo com a classificação
funcional), à quadra (diminuição da área de jogo quando necessário)
e aos equipamentos adicionais (cadeira de rodas específica para a
modalidade, muletas e próteses) (BWF, 2013).
No PBd os jogadores são classificados em seis categorias, com
duas classes destinadas a usuários de cadeira de rodas (UCR),
divididas em WH1 e WH2 (W de wheelchair) e quatro classes para
não UCR, divididas em SL3, SL4, SU5 e SS6 (S de standing) (BWF,

2012). É importante citar que as DF podem ser decorrentes de
vários problemas, como: acidente vascular encefálico, amputação,
distrofia muscular, esclerose múltipla, espinha bífida, lesão medular,
lesão de plexo braquial, malformação, nanismo, paralisia cerebral,
poliomielite, síndromes diversas, entre outras (BWF, 2012).
Na classe WH1 participam UCR com equilíbrio corporal
moderado ou ruim, e, na classe WH2 UCR com bom equilíbrio.
Nestas categorias, a quadra tem redução de tamanho (4,72m
x 3,05m). Nas classes SL3 e SL4 participam atletas com
comprometimento predominante nos membros inferiores. Na
categoria SL3 existe adaptação da quadra (13,40m x 3,05m), pois
os atletas apresentam maior comprometimento. Na categoria SU5
participam atletas com comprometimento de membros superiores,
e na classe SS6 atletas com nanismo (masculino até 1,45 cm e
feminino até 1,37 cm) (BWF, 2012). Cabe ressaltar que a quadra
de jogo para as categorias SL4, SU5 e SS6 não tem adaptação.
Atualmente 47 países dos cinco continentes são filiados à BWF,
como exposto na Tabela 1.

Tabela 1 - Países Filiados à Federação Mundial de Badminton (BWF).
Alemanha
Austrália
Áustria
Bélgica
Bósnia
Brasil
Canadá
China

China Taipei
Colômbia
Coréia
Dinamarca
Escócia
Espanha
França
Finlândia

Guatemala
Holanda
Hong Kong
Índia
Indonésia
Inglaterra
Iran
Irlanda

Israel
Itália
Jamaica
Japão
Macau
Malásia
Nigéria
Noruega

Nova Zelândia
País de Gales
Peru
Polônia
República Dominicana
Rússia
Singapura
Sirilanca

Suécia
Suíça
Tailândia
Turquia
Uganda
Venezuela
Vietnã

Fonte: BWF (2014a).
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A BWF já promoveu nove Campeonatos Mundiais (BWF,
2014b), como descrito na Tabela 2 e o Brasil participou das duas
últimas edições, sendo a primeira participação na Guatemala,
no ano de 2011 (com dois atletas e três técnicos) e a segunda na
Alemanha, no ano de 2013 (com 10 atletas, três técnicos e três
acompanhantes). Nestes, nenhum brasileiro conseguiu alcançar
uma colocação que garantisse lugar ao pódio, mas, muito está se
fazendo para que os resultados melhorem nas próximas edições.
Tabela 2 - Campeonatos Mundiais de PBd.
Edições

País

Ano

1

Holanda

1998

2

Alemanha

2000

3

Espanha

2001

4

País de Gales

2003

5

China Taipei

2005

6

Tailândia

2007

7

Coréia

2009

8

Guatemala

2011

9

Alemanha

2013

Fonte:(Kurzo, entrevista pessoal, 2014).

Em virtude da popularização do esporte, o principal objetivo
dessa pesquisa de cunho histórico, com técnica de análise
documental (Thomas, Nelson & Silverman, 2012), é fazer um
resgate detalhado sobre os campeonatos nacionais e internacional
de PBd ocorridos no Brasil, destacando as datas, locais, estados,
categorias e atletas participantes.

A participação do gênero feminino só ocorreu na 7ª edição,
no ano de 2012, bem como a inserção da categoria SI9 (Standing
Intelectual Disability), destinada aos atletas com Deficiência
Intelectual (DI). A participação das mulheres nas etapas seguintes
foi efetiva e o número de participantes cresceu timidamente (de um
para oito. Na 14ª etapa, foi inserida uma categoria específica para
atletas com surdez.
O Quadro 1 (Apêndice 1) ilustra as principais informações
obtidas nesta pesquisa:
Percebe-se na tabela acima que não há um número crescente
de atletas representantes dos estados citados. Essa variação na
quantidade, campeonato por campeonato,justifica-se pela falta
efetiva de patrocínio, podendo participar apenas aqueles que
conseguem financiar com recurso próprio ou com algum auxílio.
Acredita-se que esse quadro mude num futuro próximo por conta
da perspectiva paralímpica.

Conclusões
Com esse levantamento histórico, pode-se perceber que o Brasil
está se empenhando no desenvolvimento do PBd através das suas
Federações e CBBd, através da adesão e dedicação dos paratletas
de ambos os gêneros e categorias. Para confirmar esses dados, os
presidentes das federações de Badminton reunidos no III ENABAD
em Vitória (2014), elegeram o PBd para fazer parte das 4 etapas
do Campeonatos Nacionais que acontecerão no ano de 2015 nos
estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe. No referido
encontro, proposta de capacitação profissional de professores,
técnicos e árbitros também foram sugeridas.Essas atitudes irão
auxiliar na divulgação do esporte pelo país, bem como incentivar os
atletas permanentes.

Apresentação e discussão dos resultados
No Brasil, o esporte está sendo praticado em 16 estados e no
Distrito Federal (Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco,
Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Santa
Catarina, Goiás, Piauí, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso,
Maranhão e Ceará) (ENABAD, 2014). O Brasil já promoveu
14 campeonatos de PBd, sendo 13 etapas nacionais e 1 etapa
internacional (Panamericano, Curitiba, 2010) (ENABAD 2014).
O primeiro campeonato de PBd no país aconteceu entre os
dias 5 e 6 de dezembro de 2009, em Brasília-DF, com apoio da
Federação de Badminton de Brasília (FBB) e da Confederação
Brasileira de Badminton (CBBd) (CBBd, 2009).
O PBd fará sua estréia Paralímpica em Tóquio 2020, após a
aprovação do Conselho de Administração do Comitê Paralímpico
Internacional (IPC) em reunião no dia 7 de outubro de 2014
(Berlim, Alemanha) (IPC, 2014).
Esse estudo verificou que ocorreram 14 campeonatos de PBd
no país, sendo 13 nacionais e um internacional. Entre as regiões
que sediaram os referidos campeonatos, destacam-se: o sudeste
(cinco), o sul (quatro), o centro-oeste (três) e o nordeste (dois),
demonstrando o envolvimento das Federações de Badminton com
a modalidade.
A quantidade de atletas cresceu significativamente da 1ª (n=13)
à 13ª (n=44) competição, bem como a quantidade de atletas das
categorias Standing (não UCR). Na 14ª etapa inscreveram-se 45
atletas, mas 11 não puderam estar presentes por conta da não
liberação de transporte público de uma cidade de Pernambuco.
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Apendice 1

Quadro 1 - Principais informações sobre os Campeonatos Nacionais e Internacional de PBd no Brasil.
DATA

CIDADE SEDE

1º

5 a 6/12/2009

Brasília - DF

2º

17 e 18/07/ 2010

Brasília - DF

3º

20 a 24/10/2010
(1º Panamericano)

Curitiba - PR

4º

19 e 20/03/2011
(1ª etapa)

Campinas - SP

5º

25 a 26/07/2011
(2ª etapa)

Rio de Janeiro - RJ

6º

3 e 4/12/2011
(3ª etapa)

Campinas - SP

7º

23 a 25/03/2012
(1ª etapa)

Curitiba - PR

8º

16 a 17/06/2012
(2ª etapa)

Campinas – SP

9º

24 a 25/11/2012

Porto Alegre - RS

10º

1 a 3/03/2013

Curitiba - PR

11º

13 e 14/09/2013

Fortaleza - CE

12º

14 e 15/12/2013

Brasília - DF

13º

26 a 27/04/2014

Teresina - PI

14º

26 a 28/09/2014

Vitória - ES

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Total: 13 atletas =
5 WH*; 8 SL*;
todos do gênero masculino.
Total: 15 atletas =
6 WH; 9 SL;
todos do gênero masculino.
Total: 17 atletas =
7 WH; 10 SL;
todos do gênero masculino.
Total: 10 atletas =
5 WH; 5 SL;
todos do gênero masculino.
Total: 20 atletas =
12 WH; 8 SL
todos do gênero masculino.
Total: 8 atletas =
3 WH; 5 SL
todos do gênero masculino.
Total: 11 atletas =
6 WH; 5 SL
10 homens e 1 mulher
Total: 20 atletas =
12 WH; 8 SL
19 homens e 1 mulher
Total: 17 atletas =
10 WH; 7 SL
15 homens e 2 mulheres
Total: 19 atletas =
7 WH; 12 SL
17 homens e 2 mulheres
Total: 29 atletas =
8 WH; 21 SL
24 homens e 5 mulheres
Total: 34 atletas =
9 WH; 25 SL
27 homens e 7 mulheres
Total: 44 atletas =
15 WH; 29 SL
36 homens e 8 mulheres
Total: 34 atletas
10 WH; 24 SL
24 homens e 10 mulheres

ESTADOS PARTICIPANTES
12 paratletas do DF e somente 1 de SP.

11 paratletas do DF, 1 de SP, 1 de SC, 1 do RN e 1 do PI.
7 paratletas do DF, 3 de SP, 1 de SC, 1 do RS, 1 do PR, 1 de PE
1 do Peru e 2 da Guatemala.
4 paratletas do DF, 2 de SP, 1 de SC, 2 do PI e 1 de PE.

6 paratletas do DF, 3 de SP, 3 do PR, 7 do PI e outro de PE.

3 paratletas do DF, 3 de SP, 1 do PR e 1 do RJ.
4 paratletas do DF, 2 de SP, 4 do PR e 1 do RJ.
Obs: 1ª vez que teve a classe SI9; 1ª participação de atleta do
gênero feminino.
8 paratletas do DF, 5 de SP, 6 do PR e 1 do RJ.
5 paratletas do DF, 3 de SP, 7 do PR, 1 do RS e 1 do RJ.
Obs: teve a classe SI9
4 paratletas do DF, 3 de SP, 9 do PR, 3 do RJ.
Obs: teve a classe SI9
3 paratletas do DF, 2 de SP, 6 do PI, 3 da PB, 10 de PE, 5 do
PR.
11 paratletas do DF, 8 de PE, 7 do PR, 5 do PI, 2 de SP e 1
do RJ.
Obs: teve a classe SI9
5 paratletas do DF, 1 de GO, 2 do MA, 13 de PE, 14 do PI, 6
do PR, 1 do RJ e 2 de SP.
Obs: teve a classe SI9
12 paratletas de PE, 7 do PR, 5 de SP, 4 do DF, 4 do PI, 1 do
RJ e 1 de SC.
Obs: teve a classe SI9 e foi a primeira vez que teve a categoria para
pessoas com Surdez.

Fonte: BWF (2010); CBBd (2009, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2014a), Fernando (2010); Nagato (2013), Samarone (entrevista
pessoal, 2013).

22

Revista da Sobama, Marília, v. 16, n. 1, p. 19-22, Jan./Jun., 2015

Plano educacional individualizado

Artigos / Articles

Plano Educacional Individualizado:
uma Proposta de Intervenção
Individualized Educational Plan:
a Proposal of Intervention
Igor Vinícius Kempinski
Khaled Omar Mohamad El Tassa
Gilmar de Carvalho Cruz
Universidade Estadual do Centro-Oeste
RESUMO: o presente estudo objetivou discutir o conceito de inclusão colocando em prática uma proposta de intervenção no campo
do estágio supervisionado, efetivando um plano educacional individualizado (PEI) durante aulas de Educação Física para uma turma do
ensino médio em uma escola da rede estadual do Paraná. A intervenção ocorreu durante o ano letivo de 2014. Uma aluna foi selecionada
para a aplicação do PEI a partir de alguns critérios que estão explícitos neste trabalho. Concluiu-se que o PEI se constitui em uma
ferramenta conveniente para o processo educacional inclusivo.
PALAVRAS-CHAVE: Escola. Inclusão. Educação Física. Plano Educacional Individualizado.
ABSTRACT: This study discusses the concept of inclusion putting in place an intervention proposal for supervised training of the field,
effecting an individualized educational plan for physical education classes for a high school class in a school of the state of Paraná network.
The intervention occurred during the school year 2014. A student was selected for the implementation of PEI from some criteria that are
explicit in this work. It was concluded that the PEI constitutes a convenient tool for inclusive education process.
KEYWORDS: School. Inclusion. Physical Education. Individualized Educational Plan.

Introdução
A inclusão escolar, compreendida como a garantia de um efetivo
processo de escolarização para todo e qualquer aluno, a despeito
de suas condições peculiares de aprendizagem, ocupa posição de
destaque em debates acadêmicos, profissionais e políticos. O
debate em torno dessa questão aponta para a definição de políticas
educacionais inclusivas, isto é, orientadas para o atendimento de
alunos com necessidades especiais em ambientes regulares de ensino
(Brasil, 2011, 2009a, 2009b, 2008, 2001, 1998, 1994; OEI, 2008;
Paraná, 2006).
Ao discorrer sobre a relação entre sustentação acadêmica e
intervenção de professores, Lovisolo (1995, p.20-21) sugere-nos,
como tradição do referido campo de atuação profissional, “[...] a
formulação de propostas ou programas de intervenção no plano de
atividades corporais que realizem valores sociais”. Em sua opinião,
grande número de professores realiza uma intervenção profissional
fragmentária, assistemática, não-gradativa, ressentida da utilização
de “[...] recursos diversos em função de objetivos sociais” (Lovisolo,
1995, p.23). Essa mesma linha de raciocínio é observada nas
recomendações outrora feitas por Corbin (1993), Para este autor, as
funções distintas que podem ser atribuídas àqueles que se localizam
no universo acadêmico e os que se situam no campo da intervenção
profissional, não devem distanciar-nos de objetivos sociais comuns
– em se tratando da escola, a garantia de oferta de um efetivo
processo de escolarização.
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As Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica indicam
a prática inclusiva como meio para realização de uma educação
de qualidade, colocando que as relações de respeito, identidade e
dignidade podem se estabelecer diante do convívio escolar. Elas
deixam claro que todos devem ter acesso à educação, sejam pessoas
com necessidades educacionais especiais, ou não. Independente da
condição de aprendizado que apresentam, todos podem completar
gradativamente o conjunto de seus estágios educacionais, sendo em
um sistema regular de ensino ou em uma escola especial (Brasil,
2001). O documento coloca ainda que “[...] em vez de pressupor
que o aluno deva ajustar-se a padrões de “normalidade” para
aprender, aponta para a escola o desafio de ajustar-se para atender a
diversidade de seus alunos” (Brasil, 2001, p.33). O que leva a escola
a estabelecer diversas adaptações, sejam elas curriculares, estruturais,
pedagógicas, de materiais didáticos, recursos humanos etc.
Um aspecto que chama a atenção nessa necessária ressignificação
das instituições de ensino com vistas à efetivação de práticas
pedagógicas alinhadas a políticas educacionais inclusivas referese à elaboração e utilização do plano educacional individualizado
(PEI). O PEI é uma ferramenta utilizada para a individualização do
ensino, um programa com metas acadêmicas e sociais que atendam
às necessidades e singularidades do sujeito (Glat, 2012; Glat,
Vianna & Redig, 2012). Porém, para Munster et al. (2014, p.43),
Diferente do que geralmente acontece nos Estados Unidos da América,
as escolas brasileiras não dispõem da sistematização de informações
incluídas no Plano de Ensino Individualizado (PEI), relacionadas ao
atendimento das necessidades especiais educacionais de estudantes.
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A despeito de sua presença já há algum tempo na literatura
pertinente (Smith, 2008; Pacheco, Eggertsdóttir & Marinósson,
2007; Portugal, 2006), o plano educacional individualizado, ou
programa de educação individualizado (Gallahue & Donnelly,
2008), tem pouca visibilidade nos debates relacionados à
escolarização de pessoas com necessidades especiais, sobremaneira
no conteúdo empírico desses debates. Em estudo realizado
sobre o plano educacional individualizado como estratégia para
desenvolvimento acadêmico de alunos com deficiência intelectual,
Glat, Vianna & Redig (2012) afirmam tratar-se de “[...] uma
prática ainda pouco aplicada” (p.97).
No que tange a área da Educação Física, Aguiar & Duarte
(2005) apresenta que em se tratando de um dos componentes
curriculares da educação básica, a Educação Física não pode ficar
indiferente ao movimento de educação inclusiva:
Como faz parte integrante do currículo oferecido pela escola, essa
disciplina deve-se constituir num dos adjuvantes do processo da inclusão
escolar e social. Para tanto, há necessidade que os cursos de educação
superior, que formam o licenciado em Educação Física, desenvolvam
competências para esse fim (Aguiar & Duarte, 2005, p.2).

Nesse sentido, mostrou-se relevante desvelar a produção de
conhecimento acadêmico sobre plano educacional individualizado
no âmbito da Educação Física inserida em contextos educacionais
inclusivos e ao considerar que o plano educacional individualizado
pode configurar-se como uma importante ferramenta para
o processo de ensino e inclusão de pessoas com necessidades
educacionais especiais, objetivou-se neste estudo discutir o conceito
de inclusão e questões relacionadas como a avaliação e planejamento
pedagógico, colocando em prática uma proposta de intervenção no
campo do estágio supervisionado, através da efetivação de um plano
educacional individualizado durante as aulas de Educação Física
para uma turma do ensino médio de uma escola da rede estadual
localizada na região sul do Paraná.

Metodologia
O desenvolvimento deste Trabalho teve início em um
grupo de estudos, onde eram debatidas questões sobre inclusão
e diferença, após algumas participações no grupo através de
leituras e debates, surgiu o interesse em pesquisar sobre o Plano
Educacional Individualizado, uma ferramenta educacional que
até então desconhecia. A partir de alguns estudos sobre o tema foi
desenvolvido um trabalho científico em um programa de iniciação
cientifica da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Neste estudo
de caráter bibliográfico, foram levantadas as edições de importantes
espaços de produção de conhecimento na área da educação especial
e Educação Física, buscando trabalhos relacionados com o tema
PEI. Foi constatado que a produção de conhecimento relacionada
ao PEI é pequena em se tratando de um procedimento educacional
pertinente, que tem como objetivo organizar formas de ensino que
possam aperfeiçoar o trabalho docente, melhorar o aprendizado e
diminuir as dificuldades dos alunos com necessidades educacionais
especiais. Considerou-se então, que mais pesquisas precisam ser
realizadas sobre o tema para que esta ferramenta seja difundida e
implementada/utilizada nas atividades escolares e assim aprimorar
os processos de escolarização de alunos com ou sem necessidades
educacionais especiais.
A partir deste trabalho inicial realizado, surgiu à ideia de propor
uma intervenção buscando utilizar um PEI durante o período
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de estágio supervisionado no ensino médio. Assim a presente
investigação caracteriza-se como um estudo descritivo e qualitativo.
Segundo Gil (2006, p.55) pode-se caracterizar também como
uma pesquisa participante, pois exige o envolvimento ativo do
pesquisador e a ação por parte das pessoas ou grupos envolvidos
na situação investigada. Vianna, Silva & Siqueira (2011) colocam
que nessa metodologia a pesquisa tem a função de diagnosticar,
acompanhar e avaliar uma situação buscando soluções para possíveis
problemas encontrados.
A turma com a qual foi realizado o estudo trata-se de um
terceiro ano do ensino médio de uma escola da rede estadual de
ensino do Paraná, e conta com 31 alunos com faixa etária entre 16
e 18 anos, sendo 10 meninas e 21 meninos. Nenhum dos alunos da
turma apresenta qualquer tipo de deficiência.
A intervenção ocorreu entre o final do segundo bimestre
escolar, todo o terceiro bimestre e início do quarto bimestre do
ano letivo de 2014 durante quatorze aulas. A elaboração do PEI
ocorreu em algumas fases, como o estudo teórico sobre o tema, a
partir do início do estágio ouve a escolha da aluna para a utilização
do PEI, preenchimento da ficha de avaliação da estudante para
compreender qual tipo de individualização seria realizada no PEI,
aplicação da ficha informativa da aluna onde foram anotadas
questões como quais experiências motoras anteriores ou atividades
extracurriculares ela trazia, quais interesses pessoais ela apresentava
relacionados à Educação Física, cuidados especiais que deveriam ser
tomados relacionados à Educação Física, e a partir destes aspectos
analisados foi feita a preparação do PEI. Segundo Cruz, Mascaro &
Nascimento (2011) o PEI se constitui basicamente de três etapas,
sendo elas:
1. A identificação, que é a avaliação preliminar para a identificação
do aluno com necessidades específicas, considerando as possíveis
adaptações curriculares e mudanças ambientais;
2. A avaliação, em si, denominada de avaliação compreensiva, que
busca determinar quais as necessidades educacionais, considerando o
que o aluno já sabe. Tais constatações apontam para a elaboração de
um Plano Educativo Individualizado (PEI);
3. A intervenção, que é a aplicação do Plano Educativo Individualizado
com a reavaliação do aluno (Cruz, Mascaro & Nascimento, 2011, p.4).

Na organização do estágio supervisionado os acadêmicos foram
divididos em duplas e cada dupla assumiu as aulas em uma turma de
ensino médio, portanto todas as atividades desenvolvidas no estágio
foram realizadas em conjunto com uma acadêmica que também
fazia parte do grupo de estudos. Inicialmente foram observadas
duas aulas junto ao professor supervisor de campo do estágio, e
posteriormente foram ministradas três aulas sem a utilização do
PEI. Nessas cinco aulas iniciais nas quais foram duas observações
e três direções, registraram-se algumas informações no diário de
campo para servir como uma amostra para análise posterior, os
registros livres de campo nesta etapa inicial de intervenção permitiu
tomar conhecimento sobre os alunos observando questões como o
comportamento, dificuldades e interesses, interação e comunicação
dos alunos, organização do espaço, recursos didático-metodológicos
usados pelo professor e a participação nas atividades propostas, entre
outros aspectos, e a partir dessas informações selecionar qual aluno
seria mais beneficiado com o PEI, considerando questões como
o desenvolvimento motor, envolvimento do aluno nas aulas de
Educação Física e relacionamento do aluno com os demais colegas.
A partir do levantamento dessas questões e de uma análise
interpretativa dos dados juntamente com alguns diálogos com o
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professor supervisor, levantamos algumas informações sobre a
turma, assim foi selecionada uma aluna de forma coletiva entre
professor supervisor e acadêmicos estagiários tendo em vista a
necessidade de desenvolver algumas estratégias que viessem a
favorecer o processo de escolarização da aluna e considerando que
esta aluna poderia ser beneficiada pelo PEI.
A aluna selecionada apresentava maior dificuldade que seus
colegas para realizar tarefas motoras em relação às práticas esportivas
e aparentava estar sempre desmotivada para realizar as atividades
que eram propostas, em decorrência disso segundo relato do
professor muitas vezes era automaticamente excluída das atividades.
A aluna segundo o professor também apresentava dificuldades
de relacionamento com os colegas de turma, interagindo apenas com
alguns deles. A partir disso algumas informações pertinentes para
o estudo foram registradas no diário de campo e na ficha de dados
pessoais e informações sobre a estudante, como por exemplo, em
que grupo de alunos haveria maior possibilidade de aprendizagem
e desenvolvimento da aluna, quais as possibilidades da aluna para
realizar as atividades, o nível de interesse da aluna nas atividades
propostas, modo de organização da aula do professor, tempo
disponível, espaço e recursos materiais dentre outras informações.
A partir dessas considerações e análise dos dados foi desenvolvido/
adaptado um plano educacional individualizado, sugerido por
Munster et al. (2014, p.43), o PEI formulado por esse autor buscou
elaborar um inventário próprio para a área da Educação Física,
com o intuito de auxiliar os professores a diagnosticar necessidades
educacionais especiais e fornecer “elementos capazes de direcionar
o planejamento das ações nesse contexto”.
O inventário divide-se em três partes, a primeira abrange
dados pessoais e informações sobre a condição do estudante. A
segunda parte deste instrumento se refere à avaliação do estudante,
e a terceira e última parte do instrumento se refere ao Programa/
planejamento das aulas de Educação Física.
O modelo de PEI proposto por Munster et al. (2014) se divide
em alguns documentos, o primeiro documento se trata da ficha
de dados pessoais e informações sobre a estudante, o segundo
tratasse da ficha de avaliação inicial da estudante, o terceiro é a
ficha utilizada para descrever situações em que a aluna necessita de
assistência, o quarto é ficha de acompanhamento do desempenho
da estudante, o quinto é o modelo de ficha de avaliação final e o
sexto e último se trata do modelo de planejamento (Programa de
Educação Física).
Este modelo de PEI foi construído e utilizado durante o período
de intervenção de quatorze aulas no total, as aulas aconteceram
nas sextas feiras, no período da manhã, no terceiro horário
escolar, sendo duas observações e três direções sem a utilização do
Programa de Educação Física, e, posteriormente a docência em
nove aulas com o Planejamento Individualizado, inserindo algumas
estratégias pedagógicas durante as aulas com o objetivo de otimizar
a participação e socialização da aluna com os demais colegas,
durante estas nove aulas informações e observações também foram
registradas no diário de campo e na ficha de acompanhamento
do nível de desempenho da estudante para caso fosse necessário
recorrer a mudanças de planejamento.
Por se tratar de um plano educacional individualizado, mas que
se insere no planejamento de uma instituição escolar, os conteúdos
que foram trabalhados se conciliam com o que é proposto pela
instituição e pelo planejamento do professor supervisor do estágio
aos seus alunos. Portanto na organização do PEI buscou-se que
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o mesmo estivesse de acordo com as propostas curriculares da
instituição e que correspondesse ás necessidades específicas dos
alunos, de modo que beneficiasse o desenvolvimento e aprendizagem
da aluna sem prejudicar os demais alunos.
Os conteúdos trabalhados com os alunos seguiram o
planejamento do professor supervisor, sendo as cinco primeiras
aulas finalizando o conteúdo esportes (handebol), sendo que
as cinco seguintes foi abordado o conteúdo voleibol e as quatro
finais o basquetebol. Após esta coleta os dados foram analisados e
interpretados. As informações fornecidas pelo professor supervisor
também foram de grande utilidade para este trabalho, a partir disso
buscamos realizar uma reflexão e fazer alguns apontamentos sobre
o processo de ensino e aprendizagem relacionando-o com á pratica
inclusiva e o PEI.

Reflexões, resultados e discussões
A inclusão no contexto escolar
Segundo Quintão (2005) pode-se ilustrar alguns problemas
em que práticas de inclusão estão relacionadas com as demandas
sociais dos “tempos modernos” em algumas situações que ocorrem
no cotidiano de instituições, um exemplo são as que enfatizam a
questão da preparação profissional dos sujeitos com deficiência,
como exemplifica:
Empresas, para atender à exigência da lei e preencher suas cotas de
empregados com pessoas com deficiência, eventualmente buscam
portadores, preferencialmente, que portem, carreguem no corpo a
marca da diferença. A pergunta: “Tem um Down?” faz eco. Poderíamos
nos indagar que uso possa ser feito desta imagem. É preciso considerar
que a modernidade inaugurou a era do marketing, sendo a imagem
um recurso expressivo (Quintão, 2005, p.2).

Em consequência disso e a partir de uma breve análise das
questões sociais com as quais nos deparamos muitos ideais acabam
surgindo, principalmente para promover soluções para questões
que nos afligem, como a criação de leis, por exemplo, que aparece
como um mecanismo para auxiliar nessas ações (Quintão, 2005).
A inclusão aparece como um destes ideais no contexto social em
que vivemos, e a partir disso a inclusão escolar, compreendida
como a garantia de um efetivo processo de escolarização para
todo e qualquer aluno, a despeito de suas condições peculiares de
aprendizagem, ocupa posição de destaque em debates acadêmicos,
profissionais e políticos. O debate em torno dessa questão
aponta para a definição de políticas educacionais inclusivas, isto
é, orientadas para o atendimento de alunos com necessidades
especiais em ambientes regulares de ensino (Brasil, 2011, 2009a,
2009b, 2008, 2001, 1998, 1994; OEI, 2008; Paraná, 2006). Toda
via, Quintão (2005) ressalta que,
Entretanto, o que se constata é uma imensa dificuldade da sociedade
para efetivar suas proposições, verificando-se a necessidade de uma
constante revisão de suas práticas inclusivas, por vezes excludentes e
discriminatórias. Não basta “estar dentro” - da escola, das instituições,
da empresa, dos espaços públicos e privados - para haver inclusão. Os
princípios da exclusão encontram-se imbuídos nas relações (Quintão,
2005, p.2).

Observam-se questões de relevância para a discussão, pois como
Quintão (2005) aponta, não é apenas através de leis que assegurem
o direito de todos ao ingresso à escola que estaremos assegurando
a inclusão. Neste contexto, não basta disponibilizar o acesso ao
espaço escolar através de políticas a favor da prática inclusiva.
Como a exclusão acontece dentro do âmbito educacional, não
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são as leis que irão garantir o efetivo processo de escolarização e
socialização dos alunos, mas sim as práticas pedagógicas inclusivas.
O que leva a discussão para a questão do preparo profissional dos
docentes para trabalhar com as práticas inclusivas, e a formação
continuada segundo Vianna, Silva & Siqueira (2011), se apresenta
nessa discussão como,
Uma possibilidade de outros modos de formação docente, onde
todos os atores têm papéis estratégicos, onde os saberes da experiência
conjugam-se com as questões conceituais e teóricas, formando
um corpo de aprendizagens docentes que interfere tanto na prática
escolar como na elaboração de pressupostos teóricos (Vianna, Silva &
Siqueira, 2011, p.8).

Quando a escola é pensada como um espaço inclusivo questões
físicas e de operacionalização deste espaço merecem destaque, onde
muitos elementos como a infraestrutura, transporte, experiências,
sentimentos, conhecimentos, entre outros aspectos que estão
presentes ao mesmo tempo, formando um lugar extremamente
complexo. Porém, entre todas estas questões, Souza (2014) aponta
que durante as aulas, algo que interfere no aprendizado dos alunos
público-alvo da educação especial, de maneira significativa seria a
falta de um acompanhamento da evolução das capacidades destes
alunos, isto ocorre especialmente pelo fato dos professores não
possuírem orientação sobre as especificidades destes alunos (Souza,
2014).
Também é muito presente na retórica legal e nas práticas
educacionais o conceito de adaptação curricular que está distante
da mera ideia de “arranjo” nas atividades. Segundo Souza (2014)
adaptação envolve rever o currículo, conteúdo, avaliação e não
somente elementos técnicos. Em se tratando de Educação física, o
termo adaptação se encontra presente no cotidiano principalmente
nas práticas esportivas (Souza, 2014).
Souza (2014) tendo como referência a apostila do Ministério da
Educação apresenta em suas considerações a seguinte classificação
das adaptações:
Segundo a apostila do Ministério da Educação rotulada como Projeto
Escola Viva - Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos
na escola - Alunos com necessidades educacionais especiais, é possível
destacar que as adaptações curriculares são consideradas como pequeno
porte e/ou de grande porte (Souza, 2014, p. 32).

Adaptações de pequeno porte são caracterizadas como não
significativas, pois se tratam apenas de algumas modificações na
prática pedagógica, buscando incluir os alunos público-alvo da
educação especial (Souza, 2014). E as adaptações de grande porte
são consideradas como significativas por representar mudanças
mais profundas no currículo (Souza, 2014).
Dessa forma no que se refere às adaptações que podem ser
realizadas na prática pedagógica, Souza (2014) menciona que é
necessário distinguir duas formas, sendo elas,
A não planejada e a crítica-conscientizadora. Uma adaptação não
planejada é aquela em que o professor realiza de forma instintiva e
muito ligada ao momento da efetuação da atividade, não considerando
a individualidade do aluno e muito menos quais as situações que podem
ser positivas para a inclusão do aluno. Factualmente tal adaptação
poderá levar a vários momentos de exclusão pelo desconhecimento
e descomprometimento com a inclusão escolar. Por outro lado,
uma adaptação crítica-conscientizadora é aquela na qual o professor
tem conhecimento de quais potencialidades do aluno podem ser
exploradas no momento da inclusão. Isso perpassa pela estruturação
do planejamento do professor envolvendo ações que possibilitem um
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espaço fecundo para trabalhar o respeito ao outro, o trabalho mútuo e
também o espírito de coletividade (Souza, 2014, p. 32).

Considerando, o plano educacional individualizado que
segundo Glat (2012) se constitui de,
Um registro avaliativo escrito, formulado em equipe, que busca as
respostas educativas mais adequadas para as necessidades específicas
apresentadas em processos de escolarização de estudantes que exigem
caminhos alternativos para sua aprendizagem (Glat, 2012, p.84).

Caracteriza-se, portanto como uma ferramenta conveniente
para auxiliar na prática pedagógica definida como críticaconscientizadora, apoiando através de planejamentos e avaliações
contínuas.

Planos educacionais individualizados (PEI)
Vianna, Silva & Siqueira (2011) ao mencionarem a inclusão
escolar numa perspectiva coerente, isto é, quando todos os alunos
podem se matricular, frequentar a escola e todos devem permanecer
nela e aprender, ressalta alguns questionamentos, como: “Como
garantir isso? Como atender diferenças mais significativas em turmas
regulares? O que fazer com os conteúdos e avaliações que não
atendem as necessidades de certos alunos?” (Vianna, 2011, p.24).
Junto com estes questionamentos aparece outra questão
abordada por Pletsch & Glat (2012) que apresenta em seu trabalho
a problemática de que as práticas pedagógicas e as atividades
educacionais desenvolvidas nas classes regulares não sofrem
mudanças ou adaptações para atender as necessidades educacionais
especiais dos alunos. Nesta perspectiva Pletsch & Glat (2012)
afirmam que o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com
necessidades educacionais especiais é prejudicado. Dado o exposto
Pletsch & Glat (2012, p.8) apresenta claramente em seus resultados
que “[...] não têm ocorrido transformações nas oportunidades e na
qualidade dos programas educacionais destinados a estes alunos”.
Vianna, Silva & Siqueira (2011) ainda colocam que o PEI não é algo
que tanto as escolas especializadas quanto a regular estão habituadas
a trabalhar em seu cotidiano, pois não faz parte da cultura escolar.
Atualmente uma ferramenta que aparece como uma alternativa
para resolver parte dessas inquietações no que toca a educação
especial é o PEI, que segundo Siqueira et al. (2013) esta ferramenta
caracteriza-se por ser uma opção de trabalho que individualiza e
personaliza os processos educacionais para determinados sujeitos,
quando indica que,
Tendo como característica ser um planejamento individualizado,
sendo periodicamente revisado e avaliado. Nele contém todas as
informações do discente, ou seja, seus interesses, suas possibilidades,
conhecimentos do sujeito, necessidades e prioridades de aprendizagem
(como ensinar, quem vai ensinar e como ensinar). Prevendo recursos,
estratégias, conteúdos, profissionais envolvidos, expectativas, prazos,
habilidades. O PEI inclui não só a área acadêmica, mas também social
e laboral (Siqueira et al., 2013, p.4).

Vianna, Silva & Siqueira (2011) argumentam que na elaboração
de um PEI, deve-se ter como base as necessidades individuais do
aluno e de que maneira elas devem ser atendidas, apontando tarefas
prioritárias e modos de avaliação. É uma preparação, segundo
Vianna, que exige o auxílio de muitas pessoas na sua implementação
quando relata que,
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Para favorecer sua viabilização, o plano deve ser desenvolvido com
metas a serem atingidas em curto e em longo prazo, bem como contar
com a participação de todos os membros da comunidade escolar e
da família de cada aluno. Tal proposta vem sendo apresentada no
Brasil como uma importante estratégia para elaborar, implementar
e avaliar adaptações curriculares que favoreçam a inserção de alunos
com necessidades educacionais especiais em turmas regulares de
ensino, norteando as ações pedagógicas dos professores (Vianna, Silva
& Siqueira, 2011, p.4).

Levando em consideração esses aspectos Siqueira et al. (2013)
aponta que essa concepção traz a necessidade de um olhar mais
individualizado frente às singularidades de cada sujeito, assim surge
o conceito de diferenciação. Segundo Siqueira et al. (2013) entendese que, para diferenciar, é necessário um planejamento ordenado
e contínuo das ações, fazendo com que estas ações favoreçam a
aprendizagem de todos os alunos. A partir dessas ideias apresentadas,
é percebido que não se trata de favorecer uns, desprezando outros,
mas sim de formular estratégias diferenciadas, utilizando recursos
diversos, individualizando o ensino, adaptando aspectos estruturais e
pedagógicos e incluindo critérios de avaliação. Portanto,
A individualização e a diferenciação são entendidas como ações
contextualizadas que consideram a proposta escolar de todos os alunos
e buscam alternativas diferenciadas de aprendizagem para aqueles que
requerem alguma necessidade específica (Siqueira et al., 2013, p.5).

Tendo em vista os aspectos observados, o PEI de acordo com
Vianna, Silva & Siqueira (2011) pode ser um recurso não apenas
para favorecer, mas também para promover processos de inclusão na
escola, através de um olhar individualizado. Assim, qualquer pessoa
estando em uma instituição especializada ou não e que carecer de um
planejamento individual para auxiliar na sua aprendizagem pode se
beneficiar desta ferramenta. Vianna, Silva & Siqueira (2011) ainda
explicam que o PEI se compõe basicamente em três etapas:
O planejamento colaborativo, avaliação e as adaptações curriculares.
Possuindo metas de curto, longo e médio prazo. O instrumento tem
que ser constantemente revisado e avaliado, observando se os objetivos
foram alcançados, caso contrário é necessário readequá-los (Vianna,
Silva & Siqueira, 2011, p. 5).

Para Pletsch & Glat (2012), no PEI devem ser registradas as
dificuldades educacionais especiais do aluno, apoiando-se nas
observações e avaliação de sala de aula e nas informações adquiridas
pelos demais participantes do processo educacional do aluno, sejam
eles professores, pedagogos, pessoas da família, entre outros.
Essas características do PEI como a individualização e
diferenciação do ensino, o registro de informações sobre o aluno,
planejamento pedagógico a partir dos registros, avaliação etc...
são observadas também em outros instrumentos que aparecem na
literatura, como o Plano de Desenvolvimento Psicoeducacional
Individualizado (PDPI) e o Plano de Desenvolvimento Educacional
Individualizado que segundo Vianna, Silva & Siqueira (2011)
tem as mesmas concepções de diferenciação e individualização do
PEI, porém “é uma nomenclatura que busca maior abrangência
conceitual”. Glat (2012) esclarece que,
Existem diferentes formas e estruturas de um plano educacional
individualizado, mas em geral, este deve conter informações básicas
sobre o aluno tais como: nome, idade, quanto tempo está na escola,
aprendizagens já consolidadas, dificuldades encontradas, objetivos
para este aluno, metas e prazos, os recursos ou adaptações curriculares
utilizadas e os profissionais envolvidos na elaboração do plano (Glat,
2012, p.7).
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Em pesquisa realizada por Vianna, Silva & Siqueira (2011)
os professores participantes do estudo consideram que a proposta
de elaboração e implementação do PEI pode ser desenvolvida em
escolas especializadas e também em escolar regulares, com o intuito
de auxiliar em processos inclusivos. Entretanto Pletsch & Glat
(2012) em suas reflexões afirmam que mais do que reestruturar
práticas pedagógicas e propor ajustes curriculares, é necessário,
Disponibilizar conhecimentos teórico-práticos e suporte aos
profissionais da Educação para que possam realizar mediações
pedagógicas que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem de
todos os alunos, sobretudo daqueles que apresentam necessidades
educacionais especiais (Pletsch & Glat, 2012, p.11).

Tendo em vista os aspectos observados, entende-se que as
adaptações de currículo, de práticas pedagógicas e de avaliação de
nada adiantam sem investimentos na formação dos profissionais da
educação que irão trabalhar com o conceito de inclusão, oferecendo
a estes profissionais processos de formação continuada. Como Jesus
& Aguiar (2012) reafirma em seu discurso.
Entendemos que a transformação das práticas e da concepção de
avaliação, apesar de não estar claramente exposta nos discursos, somente
pode ser realizada a partir de um investimento sério na formação
do corpo docente e demais profissionais das escolas, mediante um
processo de trabalho gradual e contínuo, que esteja apoiado na revisão
sistemática das práticas efetivamente utilizadas pelos professores e na
introdução progressiva de pequenas mudanças e melhorias que possam
ir aumentando a potencialidade das situações e atividades de avaliação,
contribuindo para dar uma resposta mais diversificada e flexível às
condições dos diferentes alunos (Jesus & Aguiar, 2012, p.15).

Resultados obtidos e suas implicações
Neste trabalho fica claro que a implementação de novas estratégias
pedagógicas necessita de um tempo maior de planejamento e
implementação nesta perspectiva de pesquisa participante. Algo
que no cotidiano da escola torna-se algo complexo para administrar,
devido ao curto período de tempo disponibilizado pelo estágio
supervisionado.
A administração do tempo foi uma das variáveis mais difíceis
de controlar no desenvolvimento desta pesquisa. Apesar do pouco
tempo para troca de informações, planejamento, direções de
aula e de acompanhamento da aluna devido ao curto período do
estágio e ainda com algumas questões que acabaram atrasando o
termino do mesmo como a copa do mundo, momento em que os
alunos entraram em período de férias um mês antes do previsto e
também voltaram às aulas um mês antes do que estava previsto no
calendário escolar sendo que no período inicial em que os alunos
retornaram ás aulas a universidade ainda estava em período de
férias, impossibilitando as direções de aulas devido ao regulamento
interno, assim inviabilizou-se a aplicação efetiva do plano durante
todo o período do estágio supervisionado, comprometendo o
acompanhamento da aluna e uma análise dos dados mais elaborada.
Mesmo diante de todos esses fatores o trabalho com o PEI foi
realizado, porém com um planejamento semanal e com objetivos
em curto prazo.
A partir do conhecimento prévio sobre a estudante foi
observado que a mesma apresentava dificuldades de aprendizagem
de habilidades motoras tendo demonstrado dificuldades na
coordenação motora, força física e destreza muito inferior aos seus
colegas de classe, aparentando estar sempre desmotivada durante
as aulas, assim muitas vezes desistia das atividades propostas não
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demonstrando interesses pessoais relacionados à Educação Física.
Em conversa com a aluna questionou-se sobre suas experiências
motoras anteriores ou atividades relacionadas à Educação Física
fora da escola. A aluna em sua resposta demonstrou ter tido poucas
vivências motoras relacionadas à prática desportiva ou qualquer
outra vivência prática em atividades físicas, e ainda segundo
seu relato eram poucas às vezes em que participava das aulas de
Educação Física em sua vida escolar.
Outro aspecto que chamou a atenção durante o desenvolvimento
das aulas no estágio foi o domínio que os meninos exerciam nas
atividades devido às características físicas, inibindo quase que
totalmente a participação das meninas. A partir dessa percepção,
podemos considerar de relevância para o estudo a reflexão de Aguiar
& Duarte (2005) que aponta a cultura desportiva e competitiva,
que há tempos é dominante nas aulas de Educação Física, pode
opor-se ao movimento inclusivo de alunos considerados como
menos capazes de exercer um bom desempenho nas competições.
Afirmando então a necessidade de abordar as práticas desportivas
com alguns princípios diferentes do que se vê no esporte de alto
rendimento, como enfatiza Aguiar,
Muitas das proposições de atividades feitas em Educação Física,
realizadas na base da cultura competitiva, podem ser observadas nas
escolas. A prática desportiva, quando usada sem os princípios da
inclusão, é uma atividade que não favorece a cooperação, que não
valoriza a diversidade e que pode gerar sentimentos de satisfação e de
frustração. Essa cultura competitiva constitui uma fonte de exclusão
e pode se consistir numa barreira à educação inclusiva (Aguiar &
Duarte, 2005, p.3).

Portanto, a Educação Física inclusiva para Aguiar & Duarte
(2005) deve ter o aluno como eixo fundamental, dando condições
aos alunos para terem acesso aos conteúdos propostos, participando
efetivamente a partir da adequação de estratégias que evitem a
exclusão. Trazendo então a ideia de Souza (2014) quando trata
de adaptações de pequeno porte, que são pequenas adaptações
feitas durante o processo pedagógico com o objetivo de buscar
melhores estratégias de ensino. Outra questão abordada por Souza
(2014) se refere às adaptações não planejadas e a adaptação críticaconscientizadora que seria uma adaptação planejada segundo as
necessidades educacionais do aluno, explorando da melhor forma
possível suas potencialidades. Portanto, propondo atividades que
contemplassem a aluna como parte de um grupo social, inserida
em uma turma e incentivando sua interação com os demais sujeitos
do meio em que vive, potencializando assim seu processo de
aprendizagem.
Assim buscou-se adequar à metodologia do trabalho docente
durante o desenvolvimento do PEI considerando as possibilidades
e capacidades dos alunos em relação aos conteúdos e objetivos
das aulas de Educação Física, inserindo regras e modificações nas
atividades para que as meninas tivessem mais chances de participar,
minimizando a competitividade e vantagem física dos meninos,
dando sequência ao planejamento do professor supervisor de campo,
porém com algumas estratégias diferenciadas de individualização
do ensino, pois como bem coloca Vianna,
A elaboração e a organização do plano dependem tanto do ajuste
educacional quanto de sua relação com o trabalho geral da turma. As
necessidades individuais do aluno devem ser tomadas como base para a
elaboração de um plano, que é uma via de resposta a essas necessidades
sobre como, quando, com quais recursos elas devem ser atendidas,
assim como a organização das tarefas escolares e os modos de avaliação
(Vianna, 2011, p.7).
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A avaliação e acompanhamento constante da aluna e das
atividades permitiu a realização de alguns ajustes na metodologia,
buscando utilizar métodos que fossem efetivos para o aprendizado
e compreensão de todos os alunos sobre os conteúdos abordados,
utilizando algumas estratégias e recursos na tentativa de estimular
o interesse e a motivação dos alunos durante as aulas. O apoio
(recursos e estratégias de ensino) foi feito em todas as aulas a partir
do início do planejamento com o PEI, essas estratégias buscavam
proporcionar atividades que facilitassem a inserção da aluna na aula,
oferecendo recursos básicos para a mesma realizar as atividades e
assim assemelhar suas habilidades motoras com os demais alunos.
A aluna interagia com poucos alunos tendo um relacionamento
limitado com a turma, buscou-se então realizar algumas atividades
com estratégias de socialização para assim tentar uma melhora no
relacionamento dela com os demais.
Considerando o curto período de tempo da intervenção
e acompanhamento, no Programa de Educação Física, foram
estabelecidas algumas metas simples devido ao curto prazo em
que deveriam ser alcançadas desenvolvendo/ensinando algumas
habilidades básicas dos esportes trabalhados, como o saque, recepção
e levantamento no voleibol, o arremesso, passe e progressão com
a bola no basquetebol, e durante as atividades buscar através da
utilização de recursos materiais e estratégias pedagógicas, estimular
a interação da aluna na turma, iniciando quase que na maioria das
vezes as atividades em pequenos grupos, inserindo a aluna no grupo
com que ela tivesse maior afinidade e chegando ao final da aula com
grupos cada vez mais abrangentes. Os tipos de apoios realizados
durante as aulas segundo a classificação de Munster et al. (2014)
se deram por assistência verbal, demonstração visual, recursos e
estratégias de ensino.
Segundo as classificações do inventário de Munster et al.
(2014) no que se refere ao envolvimento nas atividades propostas
constatou-se que a aluna durante as aulas de handebol e basquetebol
teve envolvimento insuficiente nas atividades, talvez por se tratar
de esportes que oferecem maior contato físico e movimentação, e
também pelas características da turma já descritas neste trabalho.
Quando o conteúdo abordado foi o voleibol a aluna teve um bom
envolvimento com as atividades, apesar de apresentar algumas
dificuldades, porém já se mostrava mais motivada e interessada a
realizá-las.
No que se refere à interação entre a estudante e seus companheiros
de turma, durante as aulas pode-se observar que nas atividades
relacionadas ao handebol e ao basquetebol a aluna muitas vezes
ficava de fora das atividades, interagindo pouco com seus colegas e
algumas vezes ficava isolada sem interagir com ninguém. Quando o
conteúdo trabalhado foi o voleibol observou-se maior interação da
aluna com os demais colegas de turma.
A avaliação da estudante ainda segundo as considerações e
classificação de Munster et al. (2014) foi realizada a partir da
análise de tarefas no que se refere ao domínio motor, onde a aluna
demonstrou algumas dificuldades já expostas neste trabalho, e a
partir das atividades planejadas e desenvolvidas percebeu-se uma
evolução de aprendizado quanto ao conteúdo voleibol, diferente dos
outros dois conteúdos trabalhados em que as estratégias de ensino
planejadas acabaram não obtendo sucesso. Para avaliar a questão
social da aluna foi observado e avaliado o cenário comportamental
da turma e as interações que a aluna exercia neste contexto.
A questão de avaliação em Educação Física é um dos grandes
dilemas da área, em se tratando da cultura de avaliação escolar
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no Brasil, onde encontramos formas de avaliação extremamente
seletivas, em que são apresentados resultados de provas ou trabalhos
de forma classificatória e o aprendizado e aspectos comportamentais
dos alunos são rotulados por uma nota numérica. A partir das
questões observadas e avaliadas transformamos os dados descritos
sobre os aspectos comportamentais, sociais e motores da aluna e do
restante da classe em uma nota, porém neste momento encontrouse grande dificuldade em definir ou esclarecer o significado daquelas
notas para os alunos que não tinham o PEI, surgindo alguns
questionamentos como, por exemplo, o que exatamente um aluno
aprendeu para receber uma nota 80? O que o aluno não aprendeu
que significaria o restante da nota? Portanto elaboramos as notas dos
alunos de maneira subjetiva, refletindo sobre os dados levantados
e transformando-os em um número. Já em relação à avaliação da
aluna do PEI, podemos avaliá-la de forma mais esclarecedora que o
restante, já que os registros das suas habilidades, desenvolvimento
de suas competências e suas limitações neste processo educacional
estavam descritas no PEI, apenas transformou-se estes registros em
uma nota que ira justificar perante o sistema da secretaria da escola
em seu boletim o seu nível de aprendizado, que mesmo sendo ainda
subjetiva está de acordo com o desenvolvimento da aluna. Portanto
pode-se considerar o PEI um instrumento com características
positivas que podem ajudar a aperfeiçoar o modo de avaliação dos
alunos, Mendes (2006) aponta em seu trabalho que,
No âmbito dos sistemas estaduais e municipais, diretrizes políticas
de reforma norteadas pelos princípios da inclusão escolar estão sendo
anunciadas, mas em geral observa-se a ausência de procedimentos
de avaliação, o que compromete o processo de implementação das
propostas (Mendes, 2006, p.13).

Portanto considerando que o PEI seria uma ferramenta de
avaliação eficiente, mais elaborada e condizente com os processos
educacionais, o mesmo planejamento não seria necessário para
todos os alunos e não só para alunos com necessidades educacionais
especiais? No contexto deste Enquadramento da Ação, a expressão
“necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças e
jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou dificuldades
escolares (Brasil, 1994, p.15).
Ainda com base no inventário de Munster et al. (2014)
constatou-se que apesar das atividades diferenciadas com o objetivo
de inserir e otimizar o aprendizado da aluna nas aulas de Educação
Física, a estudante em todos os momentos foi avaliada pelos mesmos
critérios que seus colegas, porém com seus resultados e informações
sendo descritas em sua ficha de acompanhamento. Sua participação
nas atividades foi considerada efetiva apenas no conteúdo voleibol,
participando apenas algumas vezes dos outros dois conteúdos
trabalhados, tendo um aproveitamento baixo mesmo utilizando
diversas estratégias pedagógicas.
Em todas as aulas ocorreram mudanças/ajustes nos materiais,
no ambiente e nas estratégias de ensino, buscando organizar aulas
a partir do conceito de diferenciação proposto por Siqueira (2013,
p.2) O mesmo autor indica que “Entendemos que, para diferenciar,
é preciso planejamento sistemático das ações, de modo que estas
possam favorecer a aprendizagem de todos os alunos”. Levando em
conta as considerações da Declaração de Salamanca,
A educação de alunos com necessidades educativas especiais incorpora
os princípios já comprovados de uma pedagogia saudável da qual todas
as crianças podem se beneficiar, assumindo que as diferenças humanas
são normais e que a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades
da criança, em vez de ser esta a ter de se adaptar a concepções
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predeterminadas, relativamente ao ritmo e à natureza do processo
educativo (Brasil, 1994, p.16).

Neste estudo foi possível constatar através do PEI a importância
de um planejamento envolvendo estratégias pedagógicas para
auxiliar no processo de inclusão e de aprendizagem de alunos com
necessidades educacionais especiais. Porém segundo Pletsch &
Glat (2012). Apesar dos avanços científicos e da consolidação de
políticas públicas seguindo os princípios da educação inclusiva, as
práticas pedagógicas e a cultura escolar que se observa no cotidiano
das instituições públicas de ensino não sofreram ressignificação
(Pletsch & Glat, 2012, p.8).
Vianna, Silva & Siqueira (2011) fazem algumas observações
nesta mesma linha de pensamento, porém chegando a uma questão
de estrema importância para o sucesso de práticas pedagógicas
inclusivas, que seria a formação profissional, pode-se considerar,
portanto de grande importância os processos de formação
continuada neste contexto proposto por Vianna,
A intenção é que a instituição escolar favoreça o acesso aos seus
professores de conhecimentos teóricos e de estudos recentes que
possibilitem desenvolver práticas que ofereçam aos seus alunos
desenvolvimento de habilidades acadêmicas, sociais e laborais. Ou
seja, que esses alunos se beneficiem de uma educação de qualidade
voltada para o seu desenvolvimento pleno, tornando-os capazes
de gerenciarem suas vidas, fazerem suas escolhas; ampliando suas
possibilidades de inclusão escolar, social e laboral (Vianna, Silva &
Siqueira, 2011, p.2).

Considerações finais
A inclusão nas aulas de educação física deve ser implementada
como forma adicional, considerando as particularidades dos
sujeitos que fazem parte deste meio e associando-os a estratégias
de inclusão. Considerando os resultados deste trabalho pode-se
concluir que o PEI se constitui em uma ferramenta conveniente
para esse processo educacional inclusivo, possibilitando ao professor
conhecer as necessidades e possibilidades de seus alunos e adequar
ao seu planejamento, estratégias que busquem o aprendizado e
formação do sujeito em suas aulas, adequando métodos de ensino
diferenciados. Cabe ressaltar que não existem métodos ideais da
Educação Física que se apliquem ao conceito inclusivo, restando
então ao professor a tarefa de utilizar procedimentos para possibilitar
o aprendizado e incluir seus alunos nos espaços educacionais. Glat
(2012) faz as seguintes ponderações:
Somente planejamentos educacionais que se estruturem a partir
da perspectiva da diferenciação, onde a individualização forma a
base da atuação pedagógica, podem responder às necessidades de
tais educandos, quer seja no contexto inclusivo ou em situações de
escolarização especializada. Individualização é aqui entendida como
uma ação contextualizada, que considera a proposta escolar para
todos os alunos, mas busca alternativas de aprendizagem para aqueles
que requerem alguma especificidade nos processos de ensino e
aprendizagem (Glat, 2012, p.3).

Reafirma-se então a ideia de inclusão, considerando todos
os alunos no processo de ensino/aprendizagem, mas buscando
caminhos para auxiliar alunos com particularidades de aprendizado,
o PEI aparece como uma ferramenta extremamente conveniente
e importante para aprimorar este processo, trazendo junto a
questão da formação continuada dos professores, para aprimorar
os procedimentos educacionais como avaliação, planejamento
e acompanhamento das atividades escolares desenvolvidas,
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buscando a aprendizagem de todos os alunos, independente de suas
dificuldades e diferenças.
O PEI pode ser um instrumento que não só favorece
processos inclusivos no ambiente escolar, mas também promove
esses processos. De maneira que qualquer pessoa que apresente
características peculiares de aprendizado, estando em uma escola
regular ou especializada, possa utilizar. Sendo assim mesmo com
todas as dificuldades encontradas, este trabalho com o PEI mostrou
resultados positivos no que se refere a questão do aprendizado e da
individualização da aluna no processo educacional no período do
estágio.
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A Inclusão da Natação na Vida da Pessoa com Deficiência –
Uma Análise a Partir da Teoria Ecológica do Desenvolvimento
Inclusion of Swimming Inthe Life of Person with DisabilitiesAn Analysis from Theecological Development Theory
Giseli Fregolente
Milton Vieira do Prado Junior
Faculdade de Ciências, Unesp, campus de Bauru
RESUMO: o objetivo deste trabalho foi verificar, utilizando a Teoria Ecológica do Desenvolvimento (TED), como a prática e a aprendizagem
da natação pela pessoa com deficiência (PCD) provoca modificações tanto para o praticante como nos outros ambientes vivenciados por
ela e também, como os outros ambientes influenciam na aprendizagem da natação. Participaram deste estudo 16 PCD, alunos do projeto
de extensão universitária vinculado, Departamento de Educação Física da Unesp de Bauru, ministrado pelos coordenadores do LAPEF,
que tem por objetivo a inclusão da natação no cotidiano da PCD, sendo os alunos vinculados a uma instituição da cidade de Bauru-SP,
três funcionários da Instituição e dois professores do projeto de natação. Foram feitas entrevistas com os familiares dos alunos, com os
funcionários da Instituição, com os professores do projeto e analisamos as aulas de natação aplicadas no projeto durante um semestre.
Com base nos resultados podemos afirmar que a prática e a aprendizagem da natação pela PCD provoca modificações tanto para o
praticante como para os outros ambientes vivenciados por ela (casa, Instituição) e também, que os outros ambientes vivenciados pela PCD
influenciam na prática e no processo de aprendizagem da natação. Usando a terminologia da TED, concluímos que o mesossistema (casa,
instituição) influencia no microssistema (aulas de natação), assim como o microssistema influencia no mesossistema, portanto a atividade
foi significativa e com persitência temporal influenciando no desenvolvimento da PCD.
PALAVRAS-CHAVES: Pessoa com Deficiência. Natação. Inclusão.
ABSTRACT: The objective of thisstudy was to verify, using the Ecological Development Theory(EDT), as the practice and swimming
learning for People With Disabilities(PWD) causes changes to both the practitioner and in other environments experienced by it as well
as the other environments influence the learning to swim. The study included 16 PWD, students linked university extension project,
Department of Physical Education of UNESP Bauru, taught by coordinators LAPEF, which aims to includes wimming in the PWD
ofevery day life, students linked to an institution of Bauru-SP, three employees of the institution and two swimming project teachers.
Interviews with the families of the students were made, with the institution’s employees, with the project teachers and analyze thes
wimming lessons applied in the project for one semester. Based on the results we can say that the practice and learnings wimming for
PWD causes changes to both the practitioner and for other environments experienced by her (home, institution) and also, what other
environments experienced by PWD influence in practice and process of learning to swim. Using the terminology of EDT, we conclude
that theme so system (home activities institution) influences in the microsystem (swimming lessons) and the microsystem influences the
mesosystem, so the activity was significant and temporal persistence influencing the development of PCD.
KEYWORDS: Persons with Disabilities. Swimming. Inclusion.

Introdução
A inclusão da natação na rotina da pessoa com deficiência
(PCD) além de ser um novo contexto de estimulação em busca de
autonomia, gera também motivação, sociabilização e aprendizagem
dos participantes (Prado Junior et al., 2001). Porém, infelizmente
existe pouca participação da PCD nas aulas de natação desenvolvida
nas academias nos dias de hoje, necessitando, portanto, maior
divulgação para inclusão desta prática na rotina de vida da PCD
(Bichusky & Prado Junior, 2013).
Através da natação, as pessoas com deficiência vivenciam
experiências inéditas, respeitando os seus limites, criando condições
de gerar o desenvolvimento físico, cognitivo e social, além de
desenvolver com maior ou menor intensidade todas as partes do
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corpo em sua totalidade (Damasceno, 1992). O ambiente aquático
possibilita ao indivíduo descobrir e explorar suas capacidades de
realização de movimentos. Acompanhar as modificações que
ocorrem nos desempenhos de praticantes de natação é fundamental
para podermos adequar a estimulação (Manso, 2003).
Segundo estudo de Prado Junior et al. (2003), após um período
de prática de natação, mudanças qualitativas ocorrem na vida da
pessoa com deficiência, tais como: no comportamento motor:
grande melhora na postura, domínio da flutuação, respiração,
propulsão no meio líquido, a coordenação dos movimentos dos
estilos. Além disso, ocorrem mudanças afetivas como melhora
da autoestima, na relação sócio-afetiva dos usuários, e mudanças
cognitivas melhorando o desempenho nas demais atividades
vivenciadas pela pessoa com deficiência.
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Prado Junior et al. (2014) afirmam que a continuidade da
estimulação da PCD em atividades aquáticas é fundamental para
superar as limitações, dominar o medo e melhorar o desempenho
tanto na natação de sobrevivência como nos estilos e, sendo assim,
é possível indicar participantes para o treinamento paralímpico.
Porém, os autores reforçam que será prioritário a criação do vínculo
entre a família, a pessoa com deficiência e o professor/técnico, bem
como o conhecimento sobre a deficiência, as adaptações necessárias
no processo ensino-aprendizagem para atingir os objetivos.
Neste sentido, fica evidente que as relações interpessoais são
fundamentais para garantir a real inclusão da PCD num programa
de treinamento. Conforme proposto pela Teoria Ecológica do
Desenvolvimento (TED) será as relações pessoa-contexto-tarefa
que conseguimos dar significado e mudar o comportamento da
pessoa em desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1996).
Bronfenbrenner (1996) define a ecologia do desenvolvimento
humano como:
“A ecologia do desenvolvimento humano envolve o estudo científico
da acomodação progressiva, mútua, entre um ser humano ativo, em
desenvolvimento, e as propriedades mutantes dos ambientes imediatos
em que a pessoa em desenvolvimento vive, conforme esse processo é
afetado pelas relações entre esses ambientes, e pelos contextos mais
amplos em que os ambientes estão inseridos” (p.18).

Bronfenbrenner (1996) propõe que pensemos no sistema
ecológico em que a pessoa se desenvolve como tendo uma série de
camadas ou círculos concêntricos:
• O círculo central, denominado microssistema, são as suas
atividades principais, onde a pessoa vive experiências pessoais
diretas num dado ambiente com características físicas e
materiais específicas, onde todos os relacionamentos são
bidirecionais e recíprocos. A concepção de ambiente, pode ser
explicada através dos três pressupostos teóricos, relativos a seus
elementos constituintes: a) a natureza e função das atividades
molares; b) as estruturas interpessoais como contextos do
desenvolvimento humano; c) os papéis como contexto do
desenvolvimento humano. As atividades molares, as relações
interpessoais e os papéis são, na verdade, o contexto social que
caracteriza um microssistema.
• A camada seguinte, denominada mesossistema, baseia-se nas
séries de inter-relações entre os ambientes em que a pessoa em
desenvolvimento participa ativamente, como por exemplo: a
escola, clube, grupo de amigos. Dessa forma, compreendemos
o mesossistema como um sistema de microssistemas.
• A próxima camada, denominada exossistema, consiste nos
ambientes em que a pessoa não participa ativamente, mas que
tem influência no seu microssistema. Exemplo: o ambiente do
trabalho dos pais, a classe dos irmãos.
• A última camada, denominada macrossistema, envolve
o ambiente cultural da pessoa, onde o micro, meso e o
exossistemas estão inseridos, seria a cultura de um país, estado,
cidade. Exemplo: influências políticas e religiosas.

34

EXOSSISTEMA

MICROSSISTEMA

CULTURA/SOCIEDADE

ATIVIDADES - AULAS
DE NATAÇÃO

TRABALHO DOS PAIS

FAMÍLIA
NATAÇÃO
INSTITUIÇÃO
OBSERVAÇÃO:
RELAÇÃO
PROFESSOR ALUNO

DESENVOLVIMENTO
A PARTIR DA PRÁTICA
DA EDUCAÇÃO MOTORA
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Figura 1 – Modelo adaptado de sistemas proposto pela Teoria
Ecológica de Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner (1996).
A Figura 1 nos apresenta o modelo adaptado da TED, assumindo
que o microssistema seria o local mais restrito vivenciado pela
pessoa em desenvolvimento - por exemplo uma aula de natação
– sendo que se criada relações interpessoais, afetivas positivas com
equilíbrio de poder e duradouras no tempo podemos induzir que
estas influenciam positivamente a pessoa e são consideradas molar
com significado. Vale ressaltar que devemos sempre estar atentos
a outros ambientes em que a pode influenciar a pessoa em seu dia
a dia como a casa (mesossistema), ambiente de trabalho dos pais
(exossistema) e a sociedade em que está inserida (macrossistema).
Portanto, para a TED devemos estar atentos a estas influencias
durante o processo desenvolvimental.
Prado Junior et al. (2013) analisou a partir da TED a importância
dos pais da PCD participarem conjuntamente com seus filhos nas
atividades aquáticas. Os autores concluíram que esta estratégia gerou
um ambiente favorável para o desenvolvimento das atividades. Os
pais identificaram a melhora, o potencial e dificuldades dos seus
filhos e esta vivência pode gerar novas perspectivas de inclusão da
PCD em atividades aquáticas em outros contextos ambientais, o
que na prática contribui para seu desenvolvimento.
Estudo de Fregolente et al. (2005), demonstraram claramente
importância da relação professor-aluno para a participação efetiva
da PCD nas atividades das aulas e por consequência no processo de
aprendizagem da natação. Fregolente et al. (2005) complementa
ainda, que é importante o acompanhamento dos pais nas atividades,
reconhecendo a evolução dos alunos e valorizando sua participação,
porém, isto não ocorre com frequência quando da inclusão da PCD
em atividades aquáticas.
Pedrinelli (2014) analisou na perspectiva da TED o aumento
da autonomia de atletas de natação paralímpico. Os resultados
indicaram que atividades no ambiente lar/família, bem como
treinamento e competições no ambiente esporte, têm um efeito
importante na autonomia. Mães e treinadores têm um papel
importante na mudança de comportamento dos atletas, mas a
análise do mesossistema não confirma a transversalidade entre os
ambientes lar/família e esporte. Através da nossa convivência com
pessoas com deficiências em aulas de natação nos deparamos com
uma grande influência dos outros ambientes frequentados por
elas na aprendizagem desta modalidade, bem como foi observado
mudança da postura destas pessoas em relação a estes ambientes
decorrente da prática da natação. A autora conclui que a prática

Revista da Sobama, Marília, v. 16, n. 1, p. 33-38, Jan./Jun., 2015

Natação e Teoria Ecológica do Desenvolvimento

Artigos / Articles

da natação pode ser considerado um ambiente favorável ao
desenvolvimento humano.
O problema que surge é: como a introdução da prática da
natação influencia a PCD tanto em seu processo de desenvolvimento
como também na sua relação com os demais ambientes que este
participa? Ocorre influências nas aulas de natação a partir de
atividades ou acontecimentos nos outros ambientes? Ou seja, na
prática buscamos identificar situações reais das mudanças que
ocorrem na vida da pessoa com deficiência a partir da inclusão de
novas formas de estimulação no seu dia a dia. Assim, nossa intenção
foi de enriquecer o ambiente institucional vivenciado pela PCD
contribuindo significativamente para o seu desenvolvimento.
O objetivo deste estudo foi verificar como a prática e a
aprendizagem da natação pela pessoa com deficiência provoca
modificações tanto para o praticante como nos outros ambientes
vivenciados por ela e também, como os outros ambientes
influenciam na aprendizagem da natação. Utilizando a terminologia
da Teoria Ecológica do Desenvolvimento o objetivo deste estudo
foi analisar como o microssistema (aulas de natação) influencia
no mesossistema (casa, atividades na Instituição) e como estes
mesossistemas influenciam no processo de aprendizagem da
natação desenvolvido no microssistema em análise.

Metodologia
Participaram deste estudo 16 usuários de uma Instituição
que atende a PCD, sendo: cinco pessoas com deficiência mental
e física, 10 com deficiência mental e um com deficiência mental
e auditiva, participantes do Projeto de Extensão desenvolvido
pelo Departamento de Educação Física da Unesp – Bauru – SP.
Os participantes foram divididos em dois grupos por praticarem
natação em dias e horários diferentes (Grupo A e B), os dados dos
participantes estão descritos nos Quadros 1 e 2. Foram entrevistados
dois professores envolvidas diretamente na aplicação das aulas de
natação, os familiares dos usuários do projeto e três funcionários da
Instituição: a fisioterapeuta, a professora e a coordenadora.
Quadro 1 – Caracterização dos participantes no projeto do Grupo A.
Dados
Alunos

Sexo

Idade

1

F

37

2

F

39

3
4
5

M
F
M

38
24
17

6

M

40

7

M

22

8

F

23

Tipo de
deficiência
Mental/
Física
Mental/
Física
Mental
Mental
Mental
Mental/
Física
Mental/
Auditivo
Mental/
Física

Tempo
Vivência
de prática
anterior
(anos)

% de
frequência

5

sim

82

3

não

76

3
3
2,5

não
sim
não

76
100
70

4

não

11

3

não

88

5

não

17
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Quadro 2 – Caracterização dos participantes no projeto do Grupo B.
Dados
Sexo

Idade

Alunos
9
10

F
M

42
50

11

F

42

12
13
14
15
16

F
F
F
F
M

28
29
20
22
27

Tipo de
deficiência
Mental
Mental
Mental/
Física
Mental
Mental
Mental
Mental
Mental

Tempo de
prática
(anos)
2
2

Vivência

% de

anterior

frequência

não
não

86
66

2

não

93

2
2
1,5
1,5
1,5

não
sim
não
não
sim

100
66
33
26
26

Os métodos utilizados para a avaliação foram: a) a observação
contínua e direta das aulas, interações comportamentais existentes
nas mesma entre os professores e a PCD; b) informações obtidas
a partir de questionários e entrevistas semiestruturadas com os
professores do projeto, familiares dos participantes e funcionários
da Instituição.
Depois de observadas e descritas trinta e duas aulas de natação,
organizamos os dados separados por atividades planejadas e
acontecimentos. Em seguida, estas aulas foram analisadas usando
a Teoria Ecológica do Desenvolvimento buscando identificar as
díades nas relações aluno-professor, aluno-aluno e aluno-atividade,
avaliando nesta perspectiva se as atividades e acontecimentos
observados podem ser considerados molares e influenciadores no
processo de desenvolvimento da PCD.
Depois de aplicadas as entrevistas semiestruturadas, sendo elas
gravadas e posteriormente transcritas, procuramos identificar qual
foi o impacto das atividades desenvolvidas no microssistema –
aulas de natação – nos demais ambientes vivenciados pela PCD,
bem como identificar possíveis problemas nos outros ambientes
que se relacionam com as aulas de natação que influenciaram o
comportamento dos sujeitos que compõe o microssistema em
análise. Desta forma, foi possível verificar se as atividades foram
significativas e com persistência temporal na vida da PCD.

Resultados e discussões
A partir da análise das atividades e dos acontecimentos durante
as aulas nos dois grupos identificamos mudanças de comportamento
na execução das habilidades da natação: a) domínio em entrar e sair
da piscina, incluindo para alguns usuários o mergulho de fora da
piscina; b) capacidade de flutuar com auxílio de material, professor e
a maioria conseguiu dominar a flutuação ventral e dorsal sem apoio;
c) controle respiratório na realização da maioria das atividades de
adaptação e nas brincadeiras durante as aulas; d) locomoção com
membros superiores e inferiores de acordo com sua potencialidade.
Pudemos verificar que cerca de 70% dos alunos participantes dos
dois grupos encontravam-se adaptados ao meio líquido após o
período de prática e cerca de 20% já dominavam a coordenação
inicial dos estilos crawl e costas. Desta forma, podemos afirmar
que ocorreu melhoria na execução das habilidades aquáticas para
os participantes. Tais dados reforçam os estudos de Manso (2003),
Fregolente et al. (2005), Prado Junior et al. (2004).
Outro aspecto que destacamos nos resultados foi quanto a
motivação da PCD em participar das aulas e quando por algum
motivo isto não ocorria recebíamos sempre justificativa da não
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participação. Nesta participação destacamos uma relação afetiva
positiva entre os professores-alunos e alunos-alunos, onde criou-se
uma afinidade entre os participantes, o que gerou um ambiente
favorável a aprendizagem e a incorporação desta atividade na
rotina da PCD, semelhante ao encontrado por Prado Junior et al.
(2003). Desta forma, verificamos que a maioria destas atividades
foram classificadas como molar para os participantes, segundo
Bronfenbrenner (1996), pois tiveram persistência temporal e foram
significativas para os alunos.
As aulas de natação, portanto, pode ser considero neste estudo,
a partir da TED como um microssistema desenvolvimental,
onde seus componentes estão evoluindo e incorporando novas
experiências motoras. E como tal, sofreu influências de outros
ambientes, como por exemplo: quando havia ocorrido algum
acontecimento relevante na instituição (comportamento em
outras atividades ou mesmo baixa frequência), ou em casa (relação
com os pais e irmãos), os usuários demonstravam dificuldades de
concentração, participação, execução das habilidades já aprendidas
nas aulas como verificamos na observação das aulas. E também
influenciou a participação dos sujeitos dentro de seu ambiente
familiar e de outros ambientes na Instituição como verificamos nas
entrevistas. Abaixo segue uma fala da coordenadora da instituição
que representa bem a evolução de um dos sujeitos e a visibilidade
da atividade na instituição e na família:
“... o dia que a “Aluna 2” conseguiu nadar, eu acho que foi uma glória
tão grande para essa menina, tão grande, que ela “esparramou” por essa
SORRI inteira, então todo mundo curtiu isso com ela, e eu acho que até
o sistema familiar, é ganho, o que a gente costuma falar com as pessoas é
que só quem convive com eles é que sabe ver o significado desta vitória
para ela...”

Em relação ao comportamento de seus filhos depois da entrada
no projeto de natação, a maioria dos pais dos usuários respondeu
que observou mudanças físicas, cognitivas e afetivas-sociais.
Relataram que perceberam uma maior agilidade, independência,
diminuição da irritabilidade, melhora de ânimo, mudança na
composição corporal (emagrecimento e ganho de músculos),
melhora no andar e na expressividade. Tais resultados reafirmam
que a natação provoca melhorias na qualidade de vida da PCD
como foi encontrado nos estudos de Prado Junior et al. (2014),
Manso (2003), Prado Junior, Travassos & Gussoni (2001)
Apesar dos pais não acompanharem a atividade regularmente,
pelas respostas apresentadas ficou evidente que as atividades
desenvolvidas no microssistema aulas de natação, incluída na rotina
da Instituição frequentadas pelo seu filho, foram significativas e com
persistência temporal, portanto, molar segundo Bronfenbrenner
(1996); já que foram percebidas em outros ambientes. Os usuários
comentaram sobre esta atividade no ambiente familiar e os
componentes deste mesossistema (casa) conseguiram identificar
mudanças ocorridas no comportamento da pessoa com deficiência.
Isto ficou evidente no relato dos pais, conforme exposto a seguir:

“Ela melhorou, ela engordou mais, pegou mais músculo, ela está se
expressando melhor...” (Sujeito 12)

Desta forma, identificamos relação entre as respostas dos pais e
dos professores, reafirmando uma inter-relação entre os contextos
ambientais reforçando os princípios da proposta de Bronfenbrenner
(1996) e como reafirmado nos estudos de Pedrinelli (2014). Assim,
o que foi identificado como melhora dos usuários no microssistema,
aula de natação, pelos professores que são participantes ativos neste
sistema, também foi relatado pelos pais que não participaram das
aulas, demonstrando interesse na vida da PCD o que é fundamental
para o desenvolvimento da mesma como propõe Panigua (2004).
Esta percepção pode ser ainda mais intensa se os pais vivenciarem,
em conjunto com a PCD o microssistema no dia a dia como
proposto por Prado Junior et al. (2013).
Todas as mudanças relatadas pelas funcionárias da Instituição
vão de encontro ao que foram relatadas pelos pais e professoras
e estão de acordo com que é esperado pela inclusão da prática da
natação na vida da pessoa com deficiência (Damasceno, 1992;
Manso, 2003; Prado Junior et al., 2014). Além disso, estas
constatações demonstraram que as mudanças foram percebidas em
outros mesossistemas em que o aluno da Instituição participou, da
mesma forma encontrada no estudo de Pedrinelli (2014). Portanto,
podemos inferir, segundo a Teoria Ecológica do Desenvolvimento,
que as aulas de natação foram significativas e com persistência
temporal, ou seja, que influenciou o desenvolvimento dos
participantes (Bronfenbrenner, 1996; Ramalho, 1996).

Conclusão
Com base nos resultados podemos afirmar que a prática e a
aprendizagem da natação pela pessoa com deficiência provoca
modificações tanto para o praticante como para os outros
ambientes vivenciados por ela. Além disso, que os outros ambientes
vivenciados pela pessoa com deficiência influenciaram na prática e
no processo de aprendizagem da natação.
Utilizando a terminologia da Teoria Ecológica do
Desenvolvimento (TED), podemos concluir, com base nas
entrevistas, que o microssistema analisado (aulas de natação)
influencia no mesossistema (casa, atividades na Instituição).
Com base na análise das aulas podemos concluir também que o
mesossistema (casa, Instituição) influencia no microssistema (aulas
de natação).
Sendo assim, a natação é um ambiente favorável para o
desenvolvimento global da pessoa com deficiência e esta prática deve
ser inserida no cotidiano destas pessoas. Por isto, é fundamental
conhecermos a relação existente entre os ambientes frequentados
pela pessoa com deficiência, pelos nossos alunos, para um melhor
entendimento do processo de aprendizagem e para obtermos
sucesso em nosso trabalho.

“...o corpo dela desenvolveu mais, ela anda mais alinhado depois da
natação...” (Sujeito 11)
“Eu notei que ele está mais independente, principalmente na hora de
trocar de roupa, de ficar sozinho, responsabilidade com as coisas dele...”
(Sujeito 5)
“...o braço era meio endurecido, a mão não mas o resto, agora amoleceu,
trabalha o pulso e o cotovelo. Ela emagreceu bastante depois que começou
a ir na natação...” (Sujeito 1)
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Discurso Corporal do Dançarino com Paralisia Cerebral1
Body Dancer Speech with Cerebral Palsy
Ana Beatriz Rodrigues do Lago de Moraes
Eliana Lucia Ferreira
Universidade Federal de Juiz de Fora
RESUMO: o presente artigo visou conhecer o discurso corporal do dançarino com paralisia cerebral dito através da coreografia elaborada
pelos professores de dança em cadeira de rodas. A metodologia da análise do discurso na ótica francesa de Pêcheux e Orlandi contribuiu
para as reflexões elencadas neste trabalho. Participaram deste estudo dez grupos de dança artística em cadeira de rodas de diversas regiões do
Brasil. O objetivo foi identificar os gestos corporais e os movimentos gerados pela condução da cadeira de rodas presentes nas coreografias.
Na maioria das coreografias analisadas observaram-se poucos deslocamentos da cadeira de rodas e gestos corporais do dançarino com
paralisia cerebral. Fica notório o silenciamento da pessoa com paralisia cerebral na dança, fato que se mostra na tendência dos professores
a repetirem modelos de movimentos padronizados e conhecidos por eles, desconsiderando os gestos corporais próprios do dançarino com
paralisia cerebral.
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Paralisia Cerebral. Análise do Discurso.
ABSTRAC: This article study aimed to meet the body’s speech dancer with cerebral palsy told through the elaborate choreography by
dance teachers in wheelchairs. consists of the device under the theoretical analysis of discourse in French otica of Pecheuxand Orlandi.
Discourse analysis is concerned with understanding the meanings that the subject expresses through his speech. The study included ten
groups of artistic dance in a wheelchair from various regions of Brazil. For this analysis we created a record of observation to identify the
body gestures and movements generated by driving the wheelchair in the choreographies. Most of the choreography analyzed there was
little displacement of the wheelchair and body gestures dancer with cerebral palsy. Is notorious silencing the person with cerebral palsy
in dance, a fact that shows the tendency of teachers to repeat models of standardized movements and known by them, disregarding their
own body gestures dancer with cerebral palsy.
KEYWORDS: Dance. Cerebral Palsy. Analysis of Discourse.

Introdução 1
A dança artística em cadeira de rodas é um estilo de dança onde
pessoas com e sem deficiência constroem possibilidades corporais
através dessa atividade para expressar-se. Pode ser desenvolvido
como arte ou esporte. Os cadeirantes que praticam a dança artística
possuem diversos tipos de deficiência entre elas a paralisia cerebral
(Godoy, 2011)
A maioria das pesquisas sobre dança em cadeira de rodas
aponta para os estudos sobre a dança enquanto esporte (De Paula,
2010; Cruz, 2010; Ferreira, 2004; Freitas, 2007). Alguns estudos
abordam a dança artística (Bernabé, 2001; Freitas, 2005; Ferreira,
2003). Poucos abordam a dança artística para dançarinos com
paralisa cerebral, apesar de presenciarmos o aumento do número de
pessoas com paralisia cerebral praticando esta atividade.
A Organização Mundial de Saúde (1999) descreve a paralisia
cerebral (PC) ou encefalopatia crônica não progressiva da infância
como decorrente de lesão estática, ocorrida no período pré, peri ou
pós-natal, que afeta o sistema nervoso central em fase de maturação
estrutural e funcional. A lesão cerebral não é progressiva e provoca
uma disfunção predominantemente sensoriomotora envolvendo
distúrbios no tônus muscular, na postura e no movimento
voluntário. O desenvolvimento da criança que possui paralisia
cerebral ocorre em um ritmo mais lento e de forma irregular.
Este artigo é decorrente da Dissertação de Mestrado “Efeitos do silenciamento na/
da pessoa com paralisa cerebral atravessado pela dança”.

1
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O
comprometimento
neuromotor
pode
envolver
diferentes partes do corpo onde se classifica sendo: diplegia, o
comprometimento maior nos membros inferiores, hemiplegia,
quando afeta um demidio corporal e a quadriplegia, quando
comprometem os quatro membros.
Cada pessoa com paralisia cerebral pode ter um
comprometimento diferente, pois as manifestações ocorrem de
acordo com a localização das lesões e as áreas do cérebro afetadas.
Quanto às alterações clínicas decorrentes da alteração do tônus
muscular, podem ser classificados os tipos, segundo Bobath &
Bobath (1989) sendo: espasticidade, atetose, coreico e atáxico. A
espasticidade é o quadro mais frequente, correspondendo em até
70% dos casos. Sucede um aumento de resistência ao estiramento
que pode se modificar repentinamente. O tônus muscular é
aumentado quando a pessoa tenta executar um movimento. Os
movimentos se apresentam bruscos, lentos ou descoordenados. Os
músculos espásticos estão em contração continua. Já no tipo atetose
o tônus muscular flutua, gerando movimentos involuntários, e os
movimentos voluntários se deformam ficando retorcidos.
Movimentos involuntários são movimentos anormais excessivos
e que não podem ser controlados pela vontade do indivíduo. Já o
movimento voluntário, depende de nossa vontade, segundo Lussac
(2009), presume-se que houve um desejo, uma intenção, uma
necessidade de ocorrer o movimento. O ato voluntário se constituiu
de uma serie de processos psíquicos conscientes, como percepção,
ideias, sentimentos e intenção que se transformam em estímulos
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para que ocorra a ação. Assim é imprescindível que o professor
de dança conheça as especificidades corporais do dançarino com
paralisia cerebral para instituir uma técnica/metodologia de
dança que busque desenvolver suas possibilidades de ação e gestos
corporais aprimorando os movimentos voluntários de forma
funcional, significativa para que possa exprimir seus sentimentos e
sensações através da dança.

Movimento e gestos corporais do dançarino com paralisia
cerebral

A concepção de dança segundo Laban (1978) é baseada na
linguagem do movimento. A dança é definida por ele como um
sistema de expressão não verbal, ocorrida em respostas a estímulos
internos ou externos, para exprimir sentimentos, sensações,
emoções, para satisfazer necessidades físicas ou pelo puro prazer de
se movimentar.
O movimento é o elo entre a vida espiritual, física e mental e
este se origina a partir de impulsos internos que são denominados
esforços. Segundo Laban (1978) todos os movimentos humanos
estão ligados a um esforço que o origina. O esforço e ação dele
geradas, podem ser inconscientes e involuntários, mas estão
presentes em qualquer movimento corporal.
Ainda segundo o autor os movimentos do corpo podem
ser divididos, aproximadamente, em passos, gestos dos braços
e mãos, e expressões faciais. Os passos abrangem pulos, giros e
corridas. Os gestos são ações das extremidades, que não envolvem
nem transferência nem suporte do peso. Pode dar-se em direção
do corpo, para longe dele, ou ao seu redor e podem, também ser
executados com ações sucessivas das várias partes de um membro.
As expressões faciais relacionam-se aos movimentos da cabeça, que
servem para dirigir os olhos, ouvidos, boca e narinas na direção de
objetos provocando impressões sensoriais.
Laban (1978) afirma que todo movimento ocorre pela
combinação de quatro fatores: peso, espaço, tempo, fluência.
Quando é executado um movimento corporal todos esses fatores
ocorrem ao mesmo tempo e, é nesta combinação que está o
significado dos gestos.
Segundo o autor,
Cada fase do movimento, cada mínima transferência de peso, cada
simples gestos de qualquer parte do corpo revela um aspecto de nossa
vida interior. Cada um dos movimentos se origina de uma excitação
interna dos nervos provocada tanto por uma impressão sensorial
imediata quanto por uma complexa cadeia de impressão sensorial
previamente experimentada e arquivada na memória. Essa excitação
tem por resultado o esforço interno, voluntário ou involuntário, ou
impulso para o movimento (Laban,1978, p.49)

O dançarino com paralisia cerebral apresenta gestos corporais
simples e diferenciados. Estes são produzidos pelo esforço, pelo
impulso interno revelando sua vontade interior. O corpo/mente
consegue produzir qualidades diferentes em qualquer que seja o
gesto e o movimento apresentado. Assim, falar de gestos corporais
da pessoa com paralisia cerebral na dança significa perceber a
presença de gestos diferenciados, muitas vezes com a presença de
movimentos involuntários, que possui significado, expressão e
sentido.
Segundo Orlandi (2012),
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A dança estrutura (liga) corpo, espaço e movimento. É uma
textualização que faz funcionar, na relação corpo/sujeito, essa ligação,
ou em outras palavras, em que o sujeito encarna a ligação corpo/
espaço/movimento. Essa é sua materialidade. Uma forma particular de
produzir sentido e de se significar (p.91)

A ligação do dançarino com o espaço e movimento se dá de um
modo diferenciado próprio daquele corpo. O corpo do bailarino em
cima de uma cadeira de rodas segue direções definidas no espaço.
A dança pode ser considerada como a poesia das ações corporais no
espaço e, no caso do dançarino com paralisia cerebral este espaço
é delineado e desenhado pelo corpo conduzido sobre uma cadeira
de rodas.
Diante disto, Laban (1978) diz que,
Todo indivíduo possui características únicas e individualizadas de
movimento, formas de mover, de agir e responder a estímulos, e que
estas características únicas, também determinam como seria a melhor
e mais produtiva forma de trabalho para aquele indivíduo (p.21)

O dançarino com paralisia cerebral apresenta dificuldade no
movimento voluntário apresentando movimentos diferenciados
devido à presença de reflexos e da alteração do tônus muscular. Na
maioria dos casos não possui autonomia para o manejo da cadeira
de rodas. Para que ocorra o movimento, necessitará ser conduzido,
buscando a interação com um corpo exterior para suscitar o
movimento. 		
Segundo Figueiredo (2011), a dança se constitui como um
objeto que gera afecções no corpo de dançarinos e espectadores.
Godoy (2011) coloca que o corpo humano é afetado de inúmeras
maneiras pelos corpos exteriores. Um corpo se define pela
capacidade de ser afetado. Essa capacidade é altamente variável, de
acordo com a forma como agimos diante desse afeto e, com isso, é
capaz de alterar o grau de nossas potências de agir e de pensar.
Conforme Figueiredo (2011), as afecções geradas através da
dança no corpo do dançarino, assim como no público, aumenta
a potência de agir. Quando se restringe o corpo a um modelo a
ser alcançado, limitam-se as possibilidades de afecções e de afetos.
A autora, ainda, afirma que, quando a criação de uma dança está
submissa a conceitos de corpo atrelados ao consumismo, ao padrão
de um corpo idealizado, padronizado, ocorre uma diminuição da
potência de agir.
A dança para a pessoa com paralisia cerebral possibilita a
expressão dos seus próprios gestos e movimentos sobre uma cadeira
de rodas aumentando sua potência através das afecções que a dança
poderá gerar.
Ferreira (2004) afirma que o corpo com deficiência física em
um movimento específico reflete e aparece com a dança, sendo
necessários estudos que se preocupem em analisar os movimentos,
enquanto qualidade ou possibilidade de expressão não apenas do
ponto de vista biomecânico resignificando, assim, os movimentos
e gestos corporais na dança.A coreografia trabalha figuras corporais
em suas relações, em sua materialidade produzindo sentidos que se
dão através do corpo no espaço. A materialidade é significada pela
natureza da linguagem não verbal, no caso a dança. Pensar a dança
discursivamente é entender os gestos e movimentos corporais como
efeito de sentido entre os corpos.
Portanto, o objetivo nesta pesquisa foi identificar os principais
gestos corporais de dança realizadas pelos dançarinos com paralisia
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cerebral nas coreografias dos grupos de dança, procurando
compreender o discurso do corpo em suas relações.

Pressupostos metodológicos
O método de pesquisa é caracterizado como uma pesquisa
qualitativa utilizando procedimentos de análise de discurso na
vertente francesa de Pêcheux (2009) e Orlandi (2012). A análise
de discurso preocupa-se em compreender os sentidos que o sujeito
manifesta através do seu discurso.
Participaram deste estudo dez grupos de dança artística em
cadeira de rodas de diversas regiões do Brasil. A presente pesquisa
visou identificar os gestos e movimentos dos dançarinos com
paralisia cerebral nas coreografias registradas em vídeos. Foram
selecionadas duas coreografias de sete grupos e uma coreografia de
três grupos, totalizando 17 coreografias. As coreografias analisadas
no estudo foram apresentadas pelos grupos em festivais, eventos e
mostras de dança.

Materiais e métodos
Para a análise dos movimentos e gestos corporais, realizados
pelos dançarinos com paralisia cerebral, foi elaborada uma ficha
de observação, para identificar a presença ou não dos movimentos
corporais e gestos, assim como os deslocamentos da cadeira de rodas
pela condução do dançarino, durante a coreografia, considerando
todas as possibilidades de movimento e deslocamento.
Constam da ficha de observação os seguintes gestos corporais:
• Movimento membros superiores: ativo e passivo
• Movimento de membros inferiores: ativo e passivo
• Movimento de cabeça e troco: ativo e passivo
• Movimento e gestos do dançarino sem deficiência.
A técnica em cadeira de rodas prevê o manejo e condução.
A técnica de manejo se caracteriza como o uso de técnicas
diferenciadas de se deslocar, onde o próprio usuário proporciona o
deslocamento da cadeira. O dançarino com paralisia cerebral, nos
grupos em estudo, não fazem uso da técnica de manejo. Devido a
seu comprometimento motor ele utiliza o recurso da condução da
cadeira pelo seu parceiro para que ocorra seu deslocamento.
A condução é caracterizada pela interação de um dos parceiros
(que pode ou não utilizar a cadeira de rodas) com o outro usuário
de cadeira de rodas, dando-lhe força e direcionamento para seus
deslocamentos e movimentos na dança em cadeira de rodas.
Assim, consta na ficha de observação os seguintes deslocamentos:
• Deslocamento para frente
• Deslocamento para trás
• Giro
• Giro entorno (turn arround – caracteriza-se por uma volta do
parceiro entorno do outro)
• Giro conjunto (caracteriza-se por uma volta de ambos os
parceiros entorno de um eixo central)
• Impulsão da cadeira
• Utilização de objetos cênicos para a promoção do movimento
da cadeira de rodas.
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Entende-se por objeto cênico qualquer objeto que faça parte
de uma cena, podem ser integrados com a movimentação dos
dançarinos, e utilizados na pesquisa e elaboração do movimento.

Discussão
As tabelas em apêndice mostram os movimentos do dançarino
com paralisia cerebral presentes em cada coreografia. A Tabela 1
apresenta os movimentos dos dançarinos na cadeira de rodas. A
Tabela 2 expõe os movimentos executados no chão, ou seja, sem a
utilização da cadeira de rodas. Das coreografias analisadas apenas
um grupo possui movimentos do dançarino executados no chão.
Para melhor visualização dos dados foram utilizadas as seguintes
siglas:
G: Grupos de dança; MI: Membro inferior; MS: Membro
superior; TR: Tronco; C: Cabeça
Podemos observar nas tabelas anteriores que poucos movimentos
são executados na maioria das coreografias. Percebemos que apenas
o movimento de membros superiores é executado, deixando de
lado os movimentos de cabeça, tronco e membros inferiores. Notase nos dados apresentados, a pouca valorização dos movimentos e
gestos diferenciados do dançarinos como gestos corporais na dança.
Na coreografia 1 do grupo B os dançarinos se movimentam no
chão, fora da cadeira de rodas e mesmo assim são executados apenas
movimento passivo de membro superior e de tronco.
Segundo Orlandi (2012), o corpo da linguagem e o corpo do
sujeito não são transparentes. São atravessados de discursividades,
de sentidos constituídos pelo simbólico pela memória que tem sua
forma e funciona ideologicamente.
Nosso corpo já vem sendo significado. O corpo que dança já
tem seu significado ideologicamente construído como também o
corpo com deficiência física. Assim, pensar a dança para o deficiente
físico significa pensar um corpo inadequado para dançar. A dança é,
historicamente, formulada como movimento o qual se dá por meio
do deslocamento do corpo utilizando os membros inferiores.
Pode-se observar nas Tabelas 1 e 2 que os movimentos de
membros inferiores estão presentes em apenas três coreografias.
O dançarino com paralisia cerebral, que faz parte das
coreografias em estudo, apresenta comprometimento em sua
marcha, necessitando se deslocar sobre uma cadeira de rodas, ou
seja, o movimento é gerado pela condução da cadeira de rodas.
Segundo Ferreira (2004) a cadeira de rodas, muitas vezes, é vista
como substituição das pernas. Sendo assim, os gestos dos membros
inferiores são esquecidos, pois o corpo, enquanto movimento/
expressão, está sendo silenciado pela cadeira de rodas. Apesar
do dançarino não utilizar seus membros inferiores para seu
deslocamento ele possui movimentos ativos e ou passivos de suas
pernas e pés que podem ser utilizados enquanto movimento na
dança. Contudo, por considerar os sentidos já legitimados sobre
a dança/movimento, busca imitar os movimentos já padronizados
excluindo os movimentos diferenciados do dançarino com paralisia
cerebral, não valorizando outros imaginários deste corpo e seu
significado gestual. Assim, os movimentos de pernas e pés são
esquecidos já que estes não podem gerar o deslocamento do corpo.
O papel do professor de dança é fundamental neste processo,
pois enxergando além do corpo físico de seu aluno poderá
proporcionar meios de explorar seus movimentos e gestos
expressivos transformando sua posição de dançarinos deficientes
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para dançarinos. O discurso da dança produz condições para as
outras possibilidades de sentidos para a pessoa com deficiência.
Percebe-se na Tabela 3, a seguir, que se refere à condução da
cadeira de rodas pelo parceiro andante, uma restrição de elementos
utilizados nas coreografias dos grupos em estudo.
A cadeira de rodas na dança desloca seu significado socialmente
construído de imobilidade e privação para um significado de
mobilidade através do deslocamento rítmico e expressivo. Mediante
a condução pelo parceiro, o dançarino com paralisia cerebral vivencia
sensações produzidas pelo corpo em movimento sobre a cadeira de
rodas. Sensações e experiências corporais que produzem sentidos e
significados diversos. A coreografia é condição para experimentar e
explorar as inúmeras possibilidades corporais com o envolvimento
da música. O movimento do giro, por exemplo, provoca impressões
sensoriais percebidas nos olhos, boca, ouvidos onde o dançarino
pode expressar facialmente seus sentimentos. Quanto mais o
professor trabalhar as possibilidades sensitivas através da exploração
das diferentes formas de condução da cadeira de rodas mais este
dançarino se identifica transpondo sentidos produzidos na história
do sujeito com paralisia cerebral.
Quando percebemos a utilização de poucos movimentos
de condução nas coreografias analisadas, sinalizadas no quadro
acima, fica notório o apagamento da possibilidade de movimento,
pela condução da cadeira de rodas, do deficiente físico com
maior comprometimento. Observamos que o deslocamento mais
utilizado nas coreografias é o deslocamento retilíneo para frente
segurando a cadeira, que venha ser o deslocamento utilizado em
seu cotidiano. Nota-se, na maioria das coreografias, o dançarino
sendo conduzido no palco como se ele desfilasse e não dançasse.
O dançarino que não maneja sua cadeira de rodas, o dançarino
em estudo, é visto como um deficiente dependente que não possui
autonomia, e esta condição não o identifica como dançarino, de
acordo com a memória que se tem de dança. Como se só significasse
dançar sobre uma cadeira de rodas quando se possui o manejo da
mesma. Constata-se, pela análise dos dados, que o professor não
reconhece a diversidade de movimento produzidos através da
condução da cadeira de rodas e as sensações corporais geradas por
estes movimentos.
A relação do dançarino com deficiência e o não deficiente, ou
seja, do que conduz e o que é conduzido na coreografia estabelece a
possibilidade do deficiente se identificar enquanto dançarino.
A Tabela 4 se refere à movimentação do parceiro andante
na coreografia, percebe-se que doze coreografias apresentam o
movimento do andante no palco sem a participação do cadeirante.
O silêncio do dançarino com deficiência no palco demonstra
a necessidade do professor/coreógrafo de complementar o
movimento compartimentado do dançarino cadeirante para que a
dança seja reconhecida. Para Orlandi (2007), o silêncio não é o
nada de significação, não é o vazio, não é o sem sentido. O
silêncio é o lugar dos outros sentidos.
Quando o movimento é decorrente das afecções dos corpos
deficiente e não deficiente esta relação gera a dança para os dois
corpos. Segundo Godoy (2011), a potência é definida como poder
de ser afetado e este se dá nas relações. Quando um corpo age sobre
outro corpo este produz uma marca e se diz este foi afetado.
Na análise das coreografias, fica notório a não valorização
do movimento produzido considerando a relação do dançarino
deficiente com o não deficiente. Pela relação dos corpos dançantes,
descobrem-se movimentos diferenciados e próprios dos dois corpos.
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Percebe-se que a maioria das coreografias analisadas foi elaborada
a partir do conhecimento prévio dos movimentos já definidos
no universo da dança, não investigando com os dançarinos os
movimentos produzidos pela relação de seus corpos.

Considerações finais
Este estudo mostra que a maioria dos coreógrafos não considera
as especificidades do corpo do dançarino com deficiência. Grande
parte das danças analisadas utiliza poucos deslocamentos da cadeira
de rodas, assim como poucos gestos corporais são executados pelo
dançarino. É intuído que em razão do comprometimento corporal
do deficiente físico com paralisia cerebral que o impede de gerar
o movimento pelo manejo de sua cadeira, estes permanecem
aprisionados na cadeira de rodas sendo seus corpos substituídos ou
complementados pelos movimentos dos dançarinos sem deficiência.
O professor tem nas mãos, através da coreografia, a possibilidade
de deslocar os sentidos do corpo com paralisia cerebral,
pesquisando e explorando as possibilidades corporais junto com o
deficiente, dando voz a seu corpo. O sujeito, mesmo não possuindo
autonomia para se deslocar em uma cadeira de rodas, sua dança
significa e produz sentido. Sentidos outros que nascem com seus
gestos diferenciados que podem redirecionar o conceito estético
sobre corpo e movimento. É preciso compreender que dançar em
parceria é criar afecções que geram sentidos, onde um corpo não
anula o outro e que juntos fazem surgir possibilidades corporais
ímpares dentro do universo da dança. Através da dança despida dos
conceitos historicamente construídos pode-se compreender que o
corpo é muito mais que o corpo físico, que os músculos, reflexos,
ossos, é muito mais do que isso. O corpo que dança se identifica,
significa materializando novas descobertas no movimento de sua
historia.
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Apêndice

Tabela 1 - Movimentos dos dançarinos com PC na cadeira de rodas.
Grupos
Coreografia

GA
1

Movimento Ativo MS
Movimento Passivo MS

x

GB
2

GC

1

GD

2

1

2

1

x

X

X

x

x

x

x

x

x

Movimento Ativo MI

GE
2

GF

GG

1

2

1

2

1

x

x

x

X

x

x

x

x

2

GH

GI

GJ

1

1

1

x
x

x

x

Movimento Passivo MI
Movimento Ativo TR

x

Movimento Passivo TR
Movimento Ativo C

x

x

x

5

5

x

Movimento Passivo C
Total dos Movimentos

1

2

-

2

2

3

2

0

1

1

1

2

2

1

1

Fonte: elaboração própria.

Tabela 2 – Movimento dos dançarinos com PC no chão.
Grupos
Coreografias

GA
1

GB
2

GC

1

2

x

x

x

x

1

GD
2

1

GE
2

1

GF
2

1

GG
2

1

2

GH

GI

GJ

1

1

1

Movimento Ativo MS
Movimento Passivo MS
Movimento Ativo MI
Movimento Passivo MI
Movimento Ativo TR
Movimento Passivo TR
Movimento Ativo C
Movimento Passivo C

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 3 - Condução da cadeira de rodas pelo parceiro.
Grupos
Coreografias
Deslocamento retilíneo para frente com o
parceiro segurando a cadeira

GA

GB

GD

GE

GF

GG

GH GI GJ

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Deslocamento retilíneo para frente de
mãos dadas com o parceiro

x

x

x

x

x

Deslocamento retilíneo para trás de mãos
dadas com o parceiro

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Deslocamento retilíneo para trás com
parceiro segurando a cadeira

Deslocamento retilíneo para frente com
impulsão pelo parceiro

1

GC

x

Deslocamento retilíneo para trás com
impulsão pelo parceiro
Deslocamento retilíneo para frente
utilizando diferentes partes do corpo
Deslocamento retilíneo para trás
utilizando diferentes partes do corpo

x

x

Giro entorno
(TurnArround)
Giro conjunto

x

x

x

x

Deslocamento e giros com objetos
cênicos
Inclinação da cadeira

Total de deslocamentos e movimentos da
cadeira de rodas em cada coreografia

x

x

3

x

4

-

3

x

x

7

8

x

1

1

8

3

5

5

5

2

2

1

3

Fonte: elaboração própria.

Tabela 4 - Movimento do Dançarino sem deficiência.
Grupos

GA

GB

GC

Coreografias

1

2

1

2

1

Movimento do parceiro sozinho com a presença do
cadeirante

x

x

x

x

x

x

x

GD
2

GE

1

2

x

x

1

GF
2

1
x

GG
2

1

GH

GI

GJ

2

1

1

1

x

x

x

x

Movimento do parceiro sozinho sem a presença do
cadeirante no palco
Movimento do parceiro carregando o cadeirante

x

Fonte: elaboração própria.
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