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A Revista da SOBAMA – Associação Brasileira de Atividade
Motora Adaptada, em seu volume 16, número 2, do ano de 2015,
apresenta seis artigos inéditos que contemplam pesquisas realizadas
tanto no âmbito nacional quanto no internacional, especificamente
em Portugal.
Os artigos se referem a pesquisas vinculadas a 10 diferentes
instituições, sendo elas: Universidade de Coimbra, Universidade
Federal de Alagoas, Universidade Estadual Paulista – campus de
Marília e de Rio Claro, Unifafibe, Universidade Federal de São
Carlos, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer,
Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação,
Universidade Estadual de Campinas, e Faculdades Metropolitanas
Unidas.
Cada manuscrito abordará um tema direcionado à atividade
motora adaptada ou pertinente aos interesses dos leitores da Revista
da SOBAMA, que podem ser sintetizados em:
• Experiência e formação de professores de Educação Física no
contexto de Portugal;
• Concepção sobre inclusão;
• Exercícios multifuncionais e deficiência física;
• Pesquisa e desenvolvimento de Tecnologia Assistiva no Brasil;
• Rugby em cadeira de rodas;
• Método Halliwick de natação para pessoas com síndrome De
Vivo.

Maicon Henrique Alves, Everton Luiz de Oliveira, Gabrielle
Cristina Sanchez, Marcelo Porto e Claudia Teixeira-Arroyo, no terceiro artigo, descreveram o desenvolvimento e o efeito de um programa de exercícios físicos multifuncionais no desempenho de capacidades e habilidades motoras de pessoas com deficiência física.
Maria Aparecida Ramires Zulian e Andressa Ipólito Fonseca
Zanetti, no quarto artigo, descreveram os resultados de um mapeamento dos núcleos de Tecnologia Assistiva da Rede Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva, e apontaram
para uma reflexão quanto às dificuldades enfrentadas pelas pessoas
no acesso a produtos de Tecnologia Assistiva no Brasil e as iniciativas públicas tomadas para melhorar este cenário.
Renata Maria dos Santos, Luis Gustavo Pena e José Irineu Gorla,
no quinto artigo, analisaram a intensidade de esforço através do
comportamento da frequência cardíaca de atletas com lesão da medula espinhal durante uma partida de rugby em cadeira de rodas.
Larissa Natália Macêdo Moura Fujisse, no sexto e último artigo,
aplicou e avaliou o Método Halliwick de natação em um aluno
com sequelas motoras e neurológicas da síndrome De Vivo, e apontou os benefícios do método.
Agradecemos a todos que submeteram os artigos e colaboraram
para a publicação do presente número. Desejamos uma ótima leitura e que os artigos possam colaborar com as práticas docentes e
profissionais de nossos leitores, assim como com as pesquisas relacionadas à atividade motora adaptada.

Soraya Dayanna Guimarães Santos, Neiza de Lourdes Frederico
Fumes e José Pedro Ferreira, no primeiro artigo, analisaram a experiência pedagógica e a formação dos docentes do curso de Educação
Física das universidades portuguesas face ao processo de inclusão.
Maria Luiza Salzani Fiorini e Eduardo José Manzini, no segundo artigo, analisaram como os professores de Educação Física de
uma cidade da região Centro-Oeste do estado de São Paulo, que
tinham alunos com deficiência regularmente matriculados, concebiam a sua prática pedagógica em relação à inclusão escolar.

Eduardo José Manzini
Editor
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Maria Luiza Salzani Fiorini
Coeditor
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Experiência e Formação dos Professores de Educação Física
das Universidades de Portugal na Perspectiva Inclusiva1
Experience and Training of Physical Education Teachers
of Universities in Portugal Inclusive Perspective
Soraya Dayanna Guimarães Santos
Neiza de Lourdes Frederico Fumes
Universidade Federal de Alagoas, Alagoas, Brasil
José Pedro Ferreira
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal
RESUMO: o estudo teve como objetivo analisar a experiência pedagógica e a formação dos docentes do curso de Educação Física das universidades portuguesas face ao processo de inclusão. A amostra foi constituída por 60 professores de nove Instituições de Ensino Superior
de Portugal. O instrumento utilizado foi um questionário. Para análise recorremos à estatística descritiva. Constatamos que 61,7% dos
professores afirmaram possuir algum tipo de formação em Educação Especial obtido ao longo da vida acadêmica; por outro lado, 70% dos
docentes relataram não ter participado de formação continuada em Educação Especial. Averiguamos, também, que a maioria dos docentes
nunca teve a experiência de lecionar para alunos com deficiência. As reflexões a partir dos dados recolhidos têm intenção de contribuir
para a formação do docente universitário seja mais sistematizada dialogando com outros estudos e com os desafios impostos pelas práticas,
considerando a carência de pesquisas nessa temática.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Formação de professores. Inclusão. Educação Superior.
ABSTRACT: The study aimed to analyze the educational experience and the training of teachers of Physical Education courses Portuguese
universities toward inclusion process. The sample consisted of 60 teachers from nine higher education institutions in Portugal. The instrument was a questionnaire. For analysis we used the descriptive statistics. We found that 61.7% of teachers reported having some type of
training in Special Education obtained along the academic life; on the other hand, 70% of teachers reported not having participated in
training in special education. We noticed, too, that most teachers never had the experience of teaching for students with disabilities. The
reflections from the data collected intends to contribute to the formation of the university teacher is more systematic dialogue with other
studies and with the challenges of practice, considering the lack of research on this subject.
KEYWORDS: Physical Education. Teacher training. Inclusion. Higher Education.

Introdução1
O ensino superior tem sido visto pela sociedade como um fator
determinante para a democratização e a inclusão social e como elemento estruturante do desenvolvimento econômico local e regional. Dentre todos os níveis de ensino em Portugal, o ensino superior é talvez aquele que, nas últimas décadas, mais se transformou,
sofrendo alterações a nível estrutural, institucional, econômico,
demográfico e social (Urbano, 2011).
Em termos gerais, as políticas de educação superior em Portugal
devem ser analisadas à luz das políticas emanadas pela União
Europeia. A Declaração de Bolonha (1999) e a Estratégia de Lisboa
(2000) representam o marco das mudanças ocorridas nos estados-membros. A criação do Espaço Europeu de Ensino Superior
(EEES) teve como objetivo ajustar o ensino superior às exigências
Artigo oriundo da Tese de Doutorado de Soraya Dayanna Guimarães Santos que
encontra-se em andamento. Agência de Fomento: CAPES.
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da sociedade dita do conhecimento, harmonizar os processos educativos com o fim de facilitar a livre circulação e a competitividade
no mercado europeu (Declaração de Lisboa, 2000).
Em Portugal, este movimento impôs às instituições de ensino
superior portuguesas uma mudança não só organizativa, mas também de paradigma relativamente à sua missão, às suas formas de
atuação, em particular, aos referenciais de ensino-aprendizagem
(Pires, 2007; Almeida, 2012).
Ainda nesse país, as instituições de ensino superior regulam-se
por legislação própria - Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior (RJIES) – em que é definida a sua natureza binária (ensino
universitário e politécnico) e a sua autonomia (estatutária, pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e
disciplinar).
De modo a favorecer o acesso ao ensino superior e o sucesso
educativo, o Estado português assegura um sistema de ação social
9
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escolar aos estudantes economicamente mais desfavorecidos, que se
traduz em apoios diretos (bolsas de estudo) ou indiretos (alimentação, alojamento, apoio à saúde, desporto). Está também prevista
na referida Lei (RJIES) um complemento de bolsa de estudo a estudantes com deficiência física, sensorial ou outra, para aquisição
de produtos de apoio indispensáveis ao desenvolvimento das atividades escolares.
A respeito deste grupo estudantil, a legislação nacional prevê
ainda a adaptação das provas de acesso ao ensino superior às necessidades específicas apresentadas pelos estudantes e garante o processo de transição, através de um contingente especial, afertado pelo
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de Portugal, para
candidatos com deficiência física e sensorial (Pires, 2007). Na 1ª
fase do concurso nacional existem diversos contingentes especiais,
para além do contingente geral, aos quais são afetadas determinadas
percentagens de vagas, destinadas aos candidatos que cumpram as
condições de cada contingente. Na 2ª e 3ª fases existe apenas um
contingente único (DGES, 2012).
No Concurso Nacional, a Portaria nº 143/2014 do Ministério
da Educação art. 10º prevê 2% das vagas para estudante com deficiência por meio de contingente especial . O estudante com deficiência pode candidatar-se ao contingente especial só na 1ª fase
do concurso, restando-lhe apenas a possibilidade de concorrer ao
contingente geral nas fases posteriores (Pires, 2007).
No caso dos cursos de Ciências do Desporto e Educação Física,
o estudante terá que realizar, ainda, as provas de ingresso previstas
para o curso e provar a sua aptidão física, desportivas, funcional
(DGES, 2012). A aptidão funcional e física tem como objetivo a
comprovação das capacidades de robustez e de domínio técnico básico essenciais à orientação do ensino e treino das diversas especialidades desportivas (Pires, 2007). Os pré-requisitos são do tipo eliminatório, sendo o resultado expresso em “apto” e “não apto”. Para
a candidatura ao curso é obrigatório obter a classificação “apto”.
De acordo com os dados estatísticos divulgados pela Direção
Geral do Ensino Superior (DGES, 2012), o número de estudantes
com deficiência nos cursos de Ciências do Desporto e Educação
Física em Portugal foi de um estudante no ano de 2009 e três estudantes no ano de 2011.
Esse baixo número de matrículas de estudantes com deficiência
nos últimos anos pode ser explicado por alguns fatores, dentre eles
os entraves do ingresso e do acesso, mencionados anteriomente. No
entanto, é relevante destacar que quando falamos de inclusão não
estamos nos referindo apenas ao acesso à educação. Uma educação
que prime pela inclusão deve ter, necessariamente, investimentos
em materiais pedagógicos, em qualificação de professores, em infraestrutura adequada permanência e estar atento a qualquer forma
discriminatória.
Há, também, uma maior necessidade de preparação da comunidade acadêmica para receber os alunos com deficiência. Diante
disso, torna-se indispensável buscar uma maneira para qualificar
o profissional do ensino superior, que ao longo de sua trajetória
como docente poderá defrontar-se não apenas com a falta de conhecimentos em ensinar esses alunos com deficiência, mas também com dificuldades em lidar com a grande diversidade dos seus
alunos como um todo (cultural, social, econômica, entre outras).
Essa situação exige uma preparação que vai além do conhecimento
científico, que é indispensável, mas, também, como, por exemplo,
incertezas, singularidades e conflitos de valores que fazem parte do
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cotidiano acadêmico, e que o professor deve enfrentar (Castanho
& Freitas, 2005).
O histórico da formação dos professores de Educação Física
foi evidentemente técnico, competitivo e pouco pedagógico, assim
é patente a necessidade dessa área fortalecer seus conhecimentos
para o exercício da docência e da inclusão no âmbito educacional
(Souza, 2008).
O conceito de formação é amplo e requer muita atenção quando se trata de pontos específicos, como é o caso da pessoa com
deficiência. Muitos professores de Educação Física não receberam,
em sua formação, conteúdos relativos à inclusão ou à pessoa com
deficiência. Desta forma, a maioria não acredita ter formação/conhecimentos suficientes para incluir em suas aulas estudantes com
deficiência (Aguiar & Duarte, 2005). De um modo geral, a formação para a docência universitária foi fortemente influenciada pelo
paradigma da racionalidade técnica, incorporando a ideia de que
uma disciplina pedagógica, ou a transposição de teorias para os
professores, seria a formação necessária e o suficiente para deixá-los
aptos a “dar uma boa aula”, o que equivaleria à formação para a
docência universitária (Zanchet et al., 2012).
Brancatti (2008) reforça essa ideia afirmando que uma disciplina específica em um curso tem papel fundamental em auxiliar
e informar sobre seus objetivos, mas cabe ao curso e às demais disciplinas técnicas e práticas abordarem em seus conteúdos, pontos
importantes que reflitam a realidade das pessoas com deficiência.
A formação para o exercício profissional em Educação Física, oferecida em nível de graduação, necessita do envolvimento das demais
disciplinas que compõem o referido curso – nas discussões relativas
ao atendimento prestado às pessoas com deficiência – contribuindo
para adensar a competência profissional almejada (Cruz, 2005).
Há a necessidade de uma reforma coletiva de pensamento na
área educacional e na sociedade, como explica Mantoan (2006).
Essa reforma significa uma articulação de apoio mútuo em que o
auxílio e a compreensão por intermédio de estudos em conjunto e
de organização da educação diante da nova realidade, visto que a
formação inicial historicamente mostrou-se frágil nessa área. Caso
o curso Educação Física continue insistindo em um modelo individualista de pensar, a segregação e o isolamento dos professores
debilitam qualquer tentativa de inclusão (Falkenbach et al., 2006).
Nogueira & Nogueira (2010) consideram que para os docentes
da educação superior lidar com a inclusão de estudantes com deficiência é preciso não só predisposição para lidar com o novo, mas,
supostamente, um reaprender a olhar sobre: o que se ensina; como
se ensina; o que se aprende; como se aprende; o que partilhar; como
partilhar; o que sentir; como sentir; o que esperar; por que esperar;
o que devo fazer; como fazer; o que é meu; o que não é meu; até
onde posso ir; até onde quero ir.
Dessa forma, o estudo teve como objetivo analisar a experiência
pedagógica e a formação dos docentes dos cursos de Ciências do
Desporto e Educação Física das universidades portuguesas face ao
processo de inclusão de forma a identificar as suas lacunas visando
um contributo para a melhoria de qualidade da formação oferecida.

Método
Natureza e participantes do estudo
O presente estudo é de natureza quantitativa (Gatti, 2004). O
grupo participante foi constituído por 60 professores de cursos de
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Ciências do Desporto e Educação Física, 70% (n= 42) do sexo
masculino (M=44,43 e DP=12,84 anos) e 30% (n= 18) do sexo
feminino (M=42,44 e DP=9,37 anos), de nove Instituições de
Ensino Superior (IES) Portuguesas, sendo sete públicas e duas privadas. Constatamos que 70 % (n=42) dos inquiridos apresentavam
o grau de doutor, 21,7% (n=13) possuíam mestrado, enquanto que
8,3 % (n=11) apresentavam apenas a licenciatura.

A Tabela 1 apresenta os valores relativos à formação acadêmica
dos docentes de Educação Física referente à temática de Educação
Especial.
Tabela 1 – Formação acadêmica em Educação Especial.

Instrumento

Legenda: EE: Educação Especial.
Fonte: elaboração própria.

Utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário (Campos, Ferreira & Block, 2014) de caracterização biosocial
com 14 perguntas (fechadas e abertas). Esse questionário permite entender a formação e experiência dos docentes dos cursos de
Ciências do Desporto e Educação Física. Foram selecionados aspectos relacionados aos dados biográficos (gênero e idade) e aos
dados profissionais (tempo de serviço, ano de escolaridade que lecionam habilitações acadêmicas, formação em Educação Especial,
experiência no ensino de indivíduos com deficiência, qualidade de
experiência e competência percebida para intervir com alunos com
deficiência nas aulas de Educação Física).

Procedimentos para coleta e análise dos dados
Para iniciarmos o estudo entramos em contato com as coordenações/direções dos cursos na área de Ciências do Desporto e
Educação Física em Portugal, de modo a obter permissão para contactar os docentes dos cursos de Educação Física, apresentar o projeto e seus objetivos da pesquisa e o desenho metodológico, assim
como assegurar o anonimato do estudo e identificar eventuais riscos
e benefícios para os participantes. Prestados todos os esclarecimentos foram solicitadas as declarações de consentimento livre e esclarecido2 a todos que decidiram participar no estudo, viabilizando
início de coletas de dados.
A coleta de dados decorreu entre outubro de 2013 a março de
2014. A análise dos dados utilizou a estatística descritiva (média,
desvio padrão e tabelas de frequência). O tratamento estatístico dos
dados foi realizado utilizando um software informático apropriado,
o programa SPSS 21.0 © for Windows.

Resultados e discussão dos dados
Apresentaremos a seguir sete tabelas relativas à formação acadêmica dos professores de Ciências do Desporto e Educação Física
em Educação Especial; a formação continuada dos professores de
Ciências do Desporto e Educação Física em Educação Especial; a
experiência dos professores Ciências do Desporto e Educação Física
face ao ensino de alunos com deficiência; a condição de deficiência dos alunos a quêm os profissionais haviam lecionado nas suas
aulas de Educação Física; o tempo de experiência dos docentes de
Ciências do Desporto e Educação Física no ensino a alunos com
deficiência; à qualidade da experiência dos professores de Ciências
do Desporto e Educação Física face à inclusão do aluno com deficiência nas Instituições de Educação Superior; a competência percebida dos professores de Educação Física para intervir com alunos
com deficiência.
Esse estudo tem aprovação da Plataforma Brasil, com o número do parecer:
439.400.

2
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Formação acadêmica em EE

n
37
23
60

Sim
Não
Total

%
61,7
38,3
100

Dos 60 participantes do estudo, 61,7% (n=37) dos professores
afirmaram possuir algum tipo de formação em Educação Especial
obtido ao longo de sua vida acadêmica. Por mais que percebamos
avanços no campo das formações dos professores de Educação
Física, há urgência em se repensar uma mudança em seu currículo,
principalmente, para as temáticas relacionadas à inclusão. A transformação no currículo proporcionará aos professores ferramentas
para favorecer o aprendizado de cada indivíduo no grupo, repeitando as suas potencialidades e fragilidades (Falkenbach et al., 2006),
talvez quebrando com padrões consagrados há mais de um século.
A Tabela 2 caracteriza os valores relativos à formação continuada dos docentes de Educação Física em Educação Especial.
Tabela 2 – Formação continuada em Educação Especial.
Formação continuada em EE

n

%

Sim
Não
Total

18
42
60

30,0
70,0
100

Legenda: EE: Educação Especial.
Fonte: elaboração própria.

Averiguamos que 70,0% (n=42) dos docentes relataram não
ter recebido/participado de formação continuada em Educação
Especial.
É preciso ressaltar que a formação não se encerra na formação
inicial, oferecida pelos cursos de graduação. A mesma deve ser continuada e em serviço. Essa questão, além de ser importante, também é inquietante, devido à necessidade do educador buscar alternativas que visem diminuir as barreiras da inclusão face ao ensino
de alunos com deficiência.
Esse cenário é instigante para analisar o caso dos “jovens” recém-doutores e/ou mestres que acorrem à carreira docente, nestes
tempos de expansão da educação superior, na expectativa de encontrar um espaço de profissionalização (Gil, 2008). Realizaram seus
cursos de mestrado e doutorado, aprendendo a trajetória da pesquisa e, em geral, aprofundaram um tema de estudo verticalmente,
num processo progressivo de especialização. Quando se incorporam
à educação superior, descobrem que deles se exige uma gama maior
de saberes, em especial para o exercício da docência, para o qual,
na maioria das vezes, não estão preparados (Zanchet et al., 2012).
A Tabela 3 apresenta os valores relativos à experiência dos professores Educação Física face ao ensino de alunos com deficiência
em suas aulas.

Tabela 3 – Experiência com alunos com deficiência.
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Experiência
Sim
Não
Total

n
23
37
60

%
38,3
61,7
100

Fonte: elaboração própria.

Quando inqueridos quanto à experiência com alunos com deficiência 61,7% (n=37) afirmaram não terem experiência com aluno
com deficiência em suas aulas no curso de Ciências do Desporto e
Educação Física.
O ingresso de alunos com deficiência na Educação Superior é
uma discussão que tem tomado força, na sociedade e nos meios
acadêmicos, nos últimos anos. Porém, não basta que esse aluno ingresse na universidade. É necessário que o mesmo permaneça e,
principalmente, tenha acesso ao conhecimento, consiga apropriar-se dele e conclua com êxito o seu processo de formação.
A Tabela 4 apresenta os valores relativos à condição de deficiência dos alunos a quêm os profissionais haviam lecionado nas suas
aulas de Educação Física.
Tabela 4 – Condição de deficiência dos alunos.
Condição de deficiência
Física
Visual
Auditiva
Intelectual
Outros
Sem Resposta
Total

n
15
6
12
5
7
34
79

%
25
10
20
8,3
11,6
56,7
131,6

Fonte: elaboração própria.

É fundamental esclarecer que vários dos docentes inqueridos
assinalaram mais do que um tipo de deficiência. Desta forma, a
percentagem de respostas a esta questão é superior a 100%.
Os resultados obtidos demostraram que 25% (n=15) dos alunos dos docentes que lecionavam a alunos com deficiência apresentavam deficiência física. Por outro lado, 56,7% (n=34) dos professores não responderam a essa questão, uma vez que não possuíam
experiência alguma de lecionar para alunos com deficiência nos
cursos Superiores de Educação Física.
Neste contexto de diversidade e pluralidade de alunos, os docentes são confrontados com a necessidade de adaptar a sua forma
de ensinar, privilegiar metodologias mais ativas, mais diversificadas,
que estimulem a aprendizagem dos alunos, em detrimento das metodologias mais expositivas, em que se presume que todos os alunos
aprendem de maneira igual (Almeida, 2012).
Os valores relativos ao tempo de experiência dos docentes no
ensino a alunos com deficiência são apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Tempo de experiência de ensino a estudantes com deficiência.
Tempo de experiência

n

%

1 a 5 anos
6 a 10 anos
Sem resposta
Total

22
3
35
60

36,7
5
58,3
100

Fonte: elaboração própria.

Do universo de 60 docentes dos cursos de graduação em
Educação Física 58,3% (n=35) não responderam a esta questão,
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uma vez que nunca lecionaram, nem tão pouco possuíam experiência com alunos com deficiência em suas aulas nos curso de
Educação Física da Educação Superior.
A Tabela 6 apresenta os valores relativos à qualidade da experiência dos professores de Educação Física face à inclusão do aluno
com deficiência nas Instituições de Educação Superior.
Tabela 6 – Qualidade da experiência.
Qualidade da experiência
Nada positiva
Positiva
Muito positiva
Sem experiência
Sem resposta
Total

Fonte: elaboração própria.

n
1
14
14
20
11
60

%
1,7
23,3
23,3
33,3
18,3
100

No presente estudo, 33,3% (n=20) dos docentes assinalaram a
categoria sem experiência visto que a maioria nunca lecionou para alunos com deficiência em suas aulas de Educação Física e os poucos que
lecionavam não se sentiam preparados para esta prática pedagógica.
Destacamos a urgência de se contar com professores mais bem preparados, capazes de lidar com a diversidade de perfis dos alunos, à luz
de uma nova sociedade, onde o conhecimento e os muitos e variados
universos culturais de seus alunos colocam novos desafios na procura
de um ensino de melhor qualidade (Libâneo, 2010).
A Tabela 7 apresenta os valores obtidos sobre a competência
percebida dos professores de Educação Física para intervir com alunos com deficiência.
Tabela 7 – Competência percebida.
Competência percebida
Nada competente
Com alguma competência
Muito Competente
Sem resposta
Total

n
6
20
13
21
60

%
10
33
21,7
35
100

Fonte: elaboração própria.

Embora 33% dos docentes se sentissem com alguma competência para intervir diante do ensino de alunos com deficiência nas
aulas de Educação Física, isso é insuficiente e preocupante face ao
grande número de professores universitários que reconhecem a necessidade de conhecimento e habilidades pedagógicas específicas
para um desempenho adequado da função docente para estes grupos (Gil, 2008).

Conclusão
Constatamos o quanto é importante a formação de professores
para a construção da inclusão e ficou evidente que os docentes do
ensino superior português ainda se sentiam despreparados para o
ensino dos estudantes com deficiência nos cursos de Ciências do
Desporto e Educação Física da Educação Superior
É preciso que haja um comprometimento desses professores
com seus alunos, além de uma reforma no currículo e nos conteúdos que fazem parte da graduação destes docentes. O que se pode
concluir até aqui é que Portugal ainda precisa avançar muito no que
diz respeito às condições de poder dar conta de oferecer educação
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em nível superior para um contingente maior de sua população, em
especial, aos alunos com deficiência.
Acreditamos que a superação da cultura de negação da necessidade de formação pedagógica para a atuação docente no ensino
superior passaria necessariamente por mudanças na concepção dos
professores já atuantes em nas Instituições de Ensino Superior, pois,
é através do corpo docente, atualmente em exercício, que as novas
gerações de professores são formadas e as políticas educativas elaboradas e concretizadas.
A educação inclusiva só será efetivada se o sistema educacional
for renovado, modernizado, abrangendo ações pedagógicas, porque
a inclusão é desafiadora e os docentes na universidade devem fazer
parte dessa mudança.
Sabemos que a inclusão é um processo que não está finalizado,
mas que, coletivamente, pode ser enfrentado. Uma universidade
com atitudes inclusivas é um grande desafio: sugere a desestabilização do instituído e o reconhecimento de que nossa sociedade
é matizada pela diversidade, pela diferença, e que o ser humano é
pluralidade e não uniformidade.
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Prática Pedagógica e Inclusão Escolar:
Concepção dos Professores de Educação Física
School Practice and Schoolar Inclusion:
the Physical Education Teacher’s Conception
Maria Luiza Salzani Fiorini
Eduardo José Manzini
Faculdade de Filosofia e Ciências - Unesp, Marília, São Paulo, Brasil

RESUMO: objetivou-se analisar como os professores de Educação Física de uma cidade da região Centro-Oeste do Estado de São
Paulo, que tinham alunos com deficiência regularmente matriculados, concebiam a sua prática pedagógica em relação à inclusão escolar.
Participaram da pesquisa seis professores de Educação Física da Rede Estadual do Ensino Fundamental – ciclo II e Ensino Médio. Os
dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada. Para a análise das informações, utilizou-se a análise temática. Os resultados
indicaram que a prática pedagógica foi concebida, pelos professores participantes, tendo como referência seis subtemas: 1) a avaliação
do professor sobre as próprias aulas; 2) a influência da inclusão do aluno com deficiência no modo como o professor de Educação Física
ministra as aulas; 3) a participação do aluno com deficiência nas aulas práticas e teóricas; 4) as estratégias de ensino; 5) os recursos pedagógicos, e 6) as dificuldades.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial. Educação Física. Concepção de professores.
ABSTRACT: The objective was to analyze how the Physical Education, who have students with disabilities regularly enrolled, conceive
school practice in relation to inclusion. Semistructured interviews with six physical education teachers who worked belong to the State
Elementary Schools (5th grade/6th grade to 8th grade/9th grade) and High Schools. Ever interview was transcribed verbatim, and afterwards the content was analyzed, and thus the thematic analysis. The results indicated that the six physical education teachers conceive
their school practice regarding the inclusion by reference to six sub-themes: 1) the evaluation of the teacher about their own classes; 2)
the influence of the inclusion of students with disabilities in the way physical education teacher teaches the classes; 3) the participation of
disabled students in practical and theoretical classes; 4) teaching strategies; 5) pedagogical resources, and 6) difficulties.
KEYWORDS: Special Education. Physical Education. Teachers’ conceptions.

Introdução1
Por razões legais, sociais e educacionais, o aluno com deficiência está no Sistema Regular de Ensino, mas apenas a matrícula
desse aluno não garante e nem ao menos assegura que ele esteja
incluído (Manzini, 2002). Não se trata apenas de cumprir a lei e
admitir a matrícula, é preciso que as aulas oferecidas sejam de qualidade para todos os alunos.
Particularmente em relação ao aluno com deficiência, há a
necessidade de propiciar uma participação plena e prazerosa, em
todas as atividades do planejamento pedagógico do professor, e
também, da escola. Não basta que as crianças estejam presentes
nas aulas se não estiverem participando de fato (Seabra Júnior &
Araújo, 2006).
Especificamente no que se refere às aulas de Educação Física,
torna-se uma prática rotineira que alguns alunos com deficiência
realizem atividades diferenciadas dos demais alunos. Assim como
aponta Pedrinelli (2002), percebe-se o aluno com deficiência presente nas aulas de Educação Física, porém, sem participação efetiva
nas atividades desenvolvidas.
1

Espera-se que, frente ao processo de inclusão, o professor de
Educação Física desenvolva estratégias de ensino que proporcionem
a participação do aluno com deficiência nas atividades propostas
em aula (Florence, 2002). Todavia, Seabra Júnior (2006) destaca
que, o profissional de Educação Física consegue responder e estabelecer relações de conhecimento sobre o quê ensinar, mas, ainda encontra dificuldades em responder e estabelecer relações sobre quem
aprende e como aprende.
Frente a esse contexto, configura-se o seguinte problema de pesquisa: como os professores de Educação Física de uma cidade da
Região Centro-Oeste do Estado de São Paulo, que tinham alunos
com deficiência regularmente matriculados, concebem a sua prática
pedagógica em relação à inclusão escolar?

Objetivo
Analisar como os professores de Educação Física de uma cidade
da região Centro-Oeste do Estado de São Paulo, que tinham alunos
com deficiência regularmente matriculados, concebiam a sua prática pedagógica em relação à inclusão escolar.

Apoio: Processo FAPESP 2009/04469-8
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Metodologia
Participantes
A seleção dos professores de Educação Física seguiu três critérios:
1) ministrar aulas entre o 6° e 9° ano, do Ensino Fundamental, ou
no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino; 2) ministrar aulas
para um ou mais alunos com deficiência regularmente matriculados;
3) aceitar, voluntariamente, participar da pesquisa. Após um mapeamento realizado nas escolas do Município, foram selecionados seis
professores de Educação Física. Desse total, dois ministravam aula
para alunos com deficiência auditiva, dois para alunos com deficiência física, e os outros dois para alunos com deficiência visual.

Coleta de dados
Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada. Este tipo de entrevista é caracterizado por partir de um roteiro
prévio, com questões abertas, que auxilia na obtenção dos dados
(Manzini, 2003). O roteiro foi elaborado com 20 questões, que
estavam divididas em cinco grupos temáticos: 1) experiência no
ensino de Educação Física para alunos com deficiência; 2) prática
pedagógica; 3) estratégias de ensino; 4) recursos pedagógicos, e 5)
percepção dos professores frente à proposta da inclusão.

Procedimento de análise dos dados
As seis entrevistas foram transcritas na íntegra, de acordo com as
normas de Marcuschi (1986). Esse autor criou um sistema composto por 14 simbologias para auxiliar na transcrição de falas, como,
por exemplo, pausa curta (+), prolongamento de vogais (:::), caixa
alta para som mais elevado, dentre outros.
Para a análise das informações utilizou-se a análise temática, em
que os trechos dos relatos verbais transcritos são separados em temas, de acordo com os temas da entrevista (Bardin, 2000; Manzini,
1990/1991).
O conteúdo das seis transcrições passou, inicialmente, por uma
etapa de diferenciação, em que a pesquisadora pode identificar todos os pontos abordados nos relatos dos seis professores. Os trechos representativos - exemplares de fala que fazem referência ao
objetivo da pesquisa - de cada ponto abordado pelos professores
foram devidamente sinalizados ao longo da transcrição por meio do
recurso “realce” do Microsoft Office Word. Em seguida, todos os trechos realçados foram reagrupados por semelhança, ou seja, foram
reagrupados segundo o critério de categorização, que foi o temático. Diante do conteúdo das seis entrevistas, foram estabelecidos três
grandes temas: 1) inclusão; 2) prática pedagógica, e 3) formação
acadêmica e continuada.
A partir dos exemplares de fala selecionados houve a identificação das concepções referentes a cada um dos três temas. Cabe aqui
definir o termo concepção. Para Ponte (1992), a concepção é essencialmente cognitiva e atua com a função de filtro, estruturando
o sentido que as pessoas atribuem às coisas. A concepção é a soma
de ideias, o pensamento, a crença sobre algo, é a descrição em que
alguém entende alguma coisa (Ardictionary..., 2010).

sobre as próprias aulas tendo como base a inclusão; 2) a influência
da inclusão do aluno com deficiência no modo como o professor de
Educação Física ministra as aulas; 3) a participação do aluno com
deficiência nas aulas práticas e teóricas; 4) as estratégias de ensino;
5) os recursos pedagógicos, e 6) as dificuldades. Os professores de
Educação Física entrevistados serão mencionados como P1, P2, P3,
P4, P5 e P6, respectivamente.

A

avaliação do professor sobre as próprias aulas tendo

como base a inclusão

Durante as entrevistas, foi perguntado aos seis professores:
“Você acha que as suas aulas são inclusivas?”. Por meio dos relatos,
foram identificadas três concepções a respeito das próprias aulas.
A primeira concepção foi a de que a aula de Educação Física é
inclusiva porque o aluno com deficiência “não fica isolado” (P1),
porque ele participa (P2). Entretanto, para o professor entrevistado
P1, é o aluno que se adapta ao todo:
P: Ahan (+) e você acha que as suas aulas são inclusivas?
P1: [...] (+) então em nenhum momento eles ficam isolados (+) não”
isso ai a gente não deixa” (+) eu acho que ela acaba sendo INCLUSIVA
mas assim (+) é ele se adaptando ao todo entende? (+) não é o todo
que tá se adaptando a ele (P1).

A segunda concepção foi identificada nos relatos de P3 e P6,
sendo que para eles a aula de Educação Física não é inclusiva porque o professor não está “preparado” (P3 e P6), e porque o conteúdo a ser trabalhado não favorece a inclusão (P3), como exemplificado nos trechos a seguir:
P: Ahan (+) e na sua opinião as suas aulas (+) são inclusivas?
P1: (3,0) A::i (3,0) vamos falar do visual né (2,5) no caso do V. eu acho
que não foi (+) e no caso do M. também que é o defici /é o:: neurológico né que teve a paralisia não é inclusivo não [...] P: E você atribui
esse não /uma aula não inclusiva à que? [...] E3: (2,5) à falta de preparo
talvez (+) MEU e também do conteúdo que veio assim de uma forma
que não inclui nada (+) né e você têm aquela pressão de que têm que
fazer (+) têm que fazer” (+) não adianta, (P3).
P: E você acha que as suas aulas são inclusivas?
P6: (4,0) eu acho que não, [...] por conta de tudo isso que eu te falei
da T. (+) que eu eu tenho dificulda::de (2,0) de:: (2,0) de tá fazendo
um trabalho com ela (P6).

Por fim, a terceira concepção, sobre as próprias aulas, foi a de
que a aula de Educação Física é inclusiva porque o professor trata o
aluno com deficiência “como se fosse um aluno normal” (P4)
De modo geral, os relatos revelaram duas concepções favoráveis
à inclusão, uma vez que os professores atribuíram o caráter inclusivo às suas aulas, e uma concepção desfavorável à inclusão, em que
o professor justifica a aula não inclusiva devido ao “despreparo”.
Algo semelhante foi identificado por Souza & Boato (2009), sendo
que para 17 professores as suas aulas eram apropriadas, e para 13
professores a aula não era adequada.

A

influência da inclusão do aluno com deficiência no

modo como o professor de educação física ministra aulas

Resultados e discussão
O tema prática pedagógica será discutido por meio de seis subtemas que o representam, sendo eles: 1) a avaliação do professor
16

A partir dos relatos, foram identificadas três concepções que revelaram a existência ou não de uma reflexão, por parte do professor,
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no modo de ministrar aulas, diante da experiência da inclusão do
aluno com deficiência.
A primeira concepção indicou que, segundo os relatos de P1 e
P6, a reflexão sobre as aulas existe, mas as reais condições de trabalho não permitem mudanças na prática. O participante P1 destacou o fato de os professores não possuírem o conhecimento “adequado” para a inclusão, além do fato de o aluno com deficiência
“ser resistente” a participação em aula (P6).
Como segunda concepção, identificou-se que existe uma reflexão sobre as aulas, o que faz o professor de Educação Física “se
adequar” (P5), e “mudar” situações (P3). O entrevistado P5 foi enfático em seu relato:
P: Ahan (2,0) e na sua opinião as experiências que você passou dando
aulas de Educação Física pra alunos com deficiência (+) fizeram você
é:: repensar” os modos como você dá aulas?
P5: Não aí têm que repensa/ têm que adequa (+) eu falo nem repensa
você têm que se adequa (+) não têm como (+) você têm que se adequa
(+) porque é:: se não consegue/o único problema é a quantidade de
crianças né (P5).

E a terceira concepção, identificada nos relatos de P2 e P4, foi a
de que a experiência em ministrar aulas para alunos com deficiência
permite uma reflexão por parte do professor de Educação Física,
auxiliando-o a entender o seu aluno e suas características, como
exemplificado no trecho a seguir:
P: E:: na sua opinião (+) as experiências que você passou (+) dando
aulas de Educação Física pra alunos com deficiência (+) fizeram com
que você pensa-se no seu modo de dar aulas?
P5: [...] (+) a experiência que TROUXE pra mim foi assim vê que::
EMBORA eles tenham o limite (+) que eles têm né é:: eles podem
muito mais (+) do que a gente acha’ (+) a gente acha que eles né vão
fica LIMITADOS (+) mas isso não é verdade eles podem muito mais
(+) eles lutam (+) pelo espaço que eles têm (P4).

Participação do aluno com deficiência nas aulas de educação física

Aulas práticas
Uma vez que os professores entrevistados ministravam aulas
para alunos com deficiência auditiva, física e visual, os resultados
serão apresentados de acordo com cada tipo de deficiência. Diante
dos relatos, foram identificadas oito concepções sobre a participação do aluno com deficiência nas aulas práticas: duas sobre a participação do aluno com deficiência auditiva, três sobre a participação
do aluno com deficiência visual, e três sobre a participação do aluno
com deficiência física.
A primeira concepção identificada foi que a participação do aluno com deficiência auditiva acontece em todas as atividades, tanto
as coletivas como as individuais (P1). O exemplar de fala, a seguir,
exemplifica a concepção:
P: Ai (+) pensando na sala que têm um aluno com deficiência (+) é
possível trabalha com essas atividades individuais?
P1: É é possível (+) é porque (+) o caso dele ele trabalha entende? (+)
ele trabalha normal (+) individual coletiva ele trabalha (+) ele va::i (+)
no coletivo ele faz tu:;do (+) ele participa de tu::do (P1).

A segunda concepção foi que os meninos com deficiência auditiva são mais participativos do que as meninas com deficiência auditiva (P2). De acordo com o relato de P2, os meninos com defici-

Revista da Sobama, Marília, v. 16, n. 2, p. 15-22, Jul./Dez., 2015

Artigos / Articles

ência auditiva participam de “tudo”, em contrapartida, as meninas
com deficiência auditiva participam das atividades “mais calmas”, e
“se afastam” na hora do jogo coletivo, sendo necessário um trabalho
com jogos, por exemplo, “dama e xadrez” (P2).
A terceira concepção identificada foi que a participação do aluno com deficiência visual ocorre em todas as atividades propostas
(P3). O exemplar de fala, a seguir, enfatiza a terceira concepção:
[...] no caso dele ele é muito: flexível de mais o M. (+) ele joga futsal
ele joga vôlei (2,0) ele pode não ver a bola” (+) a bola bate nele” (+) mas
ele nã::o se importa (P3).

Em oposição à concepção anterior, a quarta concepção identificada foi que o aluno com deficiência visual prefere participar de
atividades isoladas ou com um grupo de “colegas” com quem ele se
identifica (P4).
A quinta concepção foi que a participação do aluno com deficiência visual, nas aulas de Educação Física, acontece apenas em uma
atividade mais adequada a ele, uma “atividade alternativa” dentro
do mesmo conteúdo, como por exemplo, fazer súmula do jogo
(P3), como exemplificado no relato de P3:
P: E assim (+) por exemplo fundamentos (+) em que cada um têm que
fazer de uma vez (+) pensando nesse individual (+) é possível também?
P3: [...] mas no caso do V. era mais problemático porque como você
dá um fundamento de vôlei pra ele (2,0) um TOQUE por exemplo
né levanta (+) um levantamento de bola sem uma bola com som? (+)
Ele não têm a visão, né (+) então você têm que dar um ou::tro tipo de
atividade pra ele DENTRO do vôlei (2,0) então por exemplo o vôlei
ele não jogava (+) mas ele marcava os pontos (P3).

O aluno com deficiência física foi o alvo das três últimas concepções. Assim, a sexta concepção identificada foi que a participação do aluno com deficiência física ocorria apenas nas atividades
“mais lentas” (P5).
Semelhante a uma das concepções que fazem referência à participação do aluno com deficiência visual, a sétima concepção foi
que a participação do aluno com deficiência física, nas aulas de
Educação Física, acontece em uma atividade mais adequada a ele,
como auxiliar o professor durante uma atividade (P5), e em jogos
de tabuleiro (P6).
Como oitava concepção, identificou-se que, a falta de acesso até
a quadra faz com que o aluno com deficiência física não participe
das aulas de Educação Física (P6).
É possível inferir que, a respeito do tipo de atividade em que o
aluno com deficiência participava, houve o indicativo de prevalência de atividades não coletivas, e também de atividades diferenciadas para alunos com e sem deficiência. Para uma discussão sobre
as atividades que os alunos com deficiência participam, segundo
os relatos dos professores, as atividades como fazer súmula, ser o
árbitro do jogo e ser o ajudante do professor serão denominadas de
“atividades alternativas”. A partir do momento que os professores
relataram que o aluno com deficiência participa da aula fazendo
uma “atividade alternativa”, é possível questionar: será que existe, para os professores, a ideia de inclusão parcial, em que o aluno
está incluído porque está em contato com os demais, tem ganhos
sociais, mas, no momento da aula prática ele deve assumir uma
função passiva? Nos casos em que o aluno com deficiência participa apenas das denominadas “atividades coletivas” comprova-se a
concepção social da inclusão.
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Aulas teóricas
A categoria aulas teóricas foi criada em decorrência dos relatos,
sendo que os próprios professores separaram, em seu discurso, a
participação em aula prática da participação em aula teórica.
Novamente, os resultados serão apresentados de acordo com
cada tipo de deficiência. Diante dos relatos, foram identificadas três
concepções sobre a participação do aluno com deficiência nas aulas
teóricas: duas sobre a participação do aluno com deficiência auditiva, e uma sobre a participação dos alunos com deficiência física
e visual.
Assim, a primeira concepção identificada foi que a participação
do aluno com deficiência auditiva, nas aulas teóricas de Educação
Física, não é válida para o aluno, uma vez que ele “viaja” e “não
aproveita” (P1). O trecho a seguir exemplifica a concepção:
P: Ahan (+) e :: você acha que você tá preparada (+) pra inclusão?
P1: [...] (+) agora na parte teórica (+) como têm hoje em dia têm muita
teoria (+) em função das apostilas a gente têm que cumpri uma parte
nas salas (+) fazer os trabali::nhos” e tal (+) nessa parte eu acho que é::
ele viaja assim ele viaja (+) não aproveita não (P1).

Na escola do participante P1 não há sala de recursos e também
não há intérprete de Libras acompanhando a aula.
Em contrapartida, a segunda concepção identificada foi que a
participação do aluno com deficiência auditiva, nas aulas teóricas
de Educação Física, existe em função das condições oferecidas pela
escola, como intérprete de Libras e sala de recursos para deficiência
auditiva (P2).
Salienta-se que na escola do participante P2 há intérprete de
Libras em cada uma das salas em que um aluno com deficiência auditiva está matriculado, a escola possui sala de recursos para deficiência
auditiva, e os professores também fazem o curso de Libras, na própria
escola, como foi explicado pelo entrevistado P2 em seu relato:
Faço” as aulas de Libras (+) no HTPC da esco::la (+) que têm as menina (+) que tá sempre passando alguma co::isa pra ge::nte (+) como
por exemplo tomar á::gua ((fez o sinal de libras)) (+) ir ao banhei::ro
((fez o sinal de libras)) (+) estou com dor de cabe::ça ((fez o sinal de
libras)) (+) é:: bom dia ((fez o sinal de libras)) (+) boa tarde ((fez o
sinal de libras)) (+) e o::i ((fez o sinal de libras)) (+) né’ coisinhas mais
simples que elas ensina nós ali na sala (+) durante meia hora (+) toda
segunda-feira’ (P2).

Em função do contexto de trabalho diferenciado, dos professores participantes, houve duas concepções distintas.
A terceira concepção foi identificada nos relatos dos professores P3, P5 e P6, e se refere aos alunos com deficiência física e visual, sendo que a participação destes alunos, nas aulas teóricas de
Educação Física, ocorre “normalmente”. De acordo com o relato do
participante P3, que ministrava aula para um aluno com deficiência
visual, a participação existe porque o aluno “está ouvindo” todas as
explicações.
Diferentemente dos resultados encontrados sobre a participação
dos alunos com deficiência em aulas práticas de Educação Física,
as concepções sobre a participação nas aulas teóricas se mostraram
inversas, isto é, houve a concepção de que alunos com deficiência
física e visual participam “normalmente”, e que os alunos com deficiência auditiva participam apenas em função das condições oferecidas pela escola ou então “viajavam” durante as aulas.
O destaque é para o aluno com deficiência auditiva, concebido,
pelos participantes, como o aluno que não causa (ou quase pou18

quíssima) dificuldade, e também, que a sua participação, nas aulas
práticas, acontece em todas as atividades, tanto as coletivas como as
individuais. É justamente o aluno com deficiência auditiva que teve
sua participação em aula teórica concebida de modo mais crítico.
Essa concepção pode demonstrar a fragilidade dos professores em
se comunicar com seus alunos com deficiência, prevalecendo a comunicação oral, o falar e o escutar. Por outro lado, mostra também,
que existem soluções, como a apresentada por um dos participantes, que frequenta a aula de Libras.

Estratégias de ensino
Apesar da relevância deste subtema, foram identificadas apenas
quatro concepções que se relacionam às estratégias de ensino para o
aluno com deficiência, nas aulas de Educação Física, nos relatos dos
seis professores entrevistados.
A primeira concepção identificada foi que para o participante
P5 a estratégia de ensino é a “forma de você dar aula”, e para os
participantes P3 e P6, a estratégia de ensino é “adaptar”. Percebe-se
a imprecisão, por parte dos participantes, em definir estratégia de
ensino.
Cabe aqui definir o termo estratégia, que segundo Manzini
(2010), é:
[...] uma ação que acontece no momento do ensino ou da avaliação do
aluno. Porém, deve ser planejada anteriormente, levando em consideração as características da deficiência, as potencialidades do aluno, o
objetivo que se pretende com a realização da atividade e o nível de
complexidade da atividade exigida (Manzini, 2010, p. 14).

A segunda concepção identificada nos relatos de P1 e P5 foi
que o professor não precisa mudar um conteúdo de aula, mas ele
precisar ter estratégias de ensino para “passar” esse conteúdo. O
participante P5 foi bastante enfático ao dizer sobre a manutenção
do conteúdo:
[...] quando nós temos (+) algu::m alu::no com deficiência a gente vai
se adequar/como eu falei pra você (+) você não muda um conteúdo
em torno dele né (2,0) é:: vamo supor (+) tô dando um câ::mbio que é
mais para::da (+) ele consegue faze::r sabe (+) a gente vai se adequando”
(+) cada sala a gente vai/NÃO PRECISA MUDA O CONTEÚDO é
só a forma de você dar aula né (P5).

A terceira concepção identificada foi que é preciso ter estratégias
de ensino, mesmo que não se saiba ao certo qual (P1). Segue um
exemplar de fala de P1 que exemplifica a concepção:
P: Ahan (+) e numa sala que têm um aluno com deficiência (+) pensando nele (+) você acha que é necessário utiliza alguma es-tra-té-gi-a
específica?
P1: É:: precisaria ter né, (+) eu acho que (+) têm que ter” (+) pra você
pode é (+) passa mais conhecimento pra esse menino né (+) porque eu
acho que ele perde muito” né (+) então (+) têm que ter mais eu não
sei te dizer qual, (P1).

A segunda e terceira concepção são muito próximas e se complementaram: para os professores entrevistados, quando há um aluno com deficiência nas aulas de Educação Física, o professor não
precisa mudar o conteúdo, mas, necessita de estratégias de ensino
para transmitir este conteúdo, todavia, os participantes não souberam dizer quais podem ser estas estratégias. Esta ocorrência não
é algo exclusivo da Educação Física, mas da Educação como um
todo. Reganhan & Manzini (2009) observando os relatos dos par-
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ticipantes de sua pesquisa, professores do Ensino Regular, identificaram a dificuldade de os professores perceberem e descreverem
as estratégias de ensino. Os autores salientam que este parece ser
um problema de formação conceitual, necessário para o ensino de
alunos com ou sem deficiência.
Mesmo diante da não percepção dos próprios professores sobre estratégias que eles indicaram utilizar, foi possível identificar,
ao longo das seis entrevistas, ações de cada um dos professores que
se caracterizam como estratégias de ensino, mesmo que eles não
as tenham definido como estratégias. Para Manzini (2010), as estratégias podem ser identificadas pelos verbos de ações das orações
no plano de ensino do professor. Nesta pesquisa, as estratégias foram identificadas pelos verbos de ações relatados nas entrevistas,
por exemplo, fazer, solicitar, comunicar, planejar, permitir, utilizar,
realizar, entre outros.
Ao todo, foram identificadas 10 diferentes estratégias de ensino, que os seis professores entrevistados indicaram utilizar em suas
aulas. Nota-se que há estratégias específicas para cada deficiência,
como o caso de demonstrar o movimento para o aluno com deficiência auditiva, assim como há, também, estratégias que foram
mencionadas para os três tipos de deficiência - auditiva, física e
visual - como o caso de solicitar o auxílio de um colega da sala para
que acompanhe o aluno com deficiência, e realizar uma conscientização dos alunos da sala, para aceitarem e acolherem o aluno com
deficiência.
Cabe aqui mencionar quais ações os professores entrevistados
indicaram estabelecer visando a inclusão do aluno com deficiência.
Nas aulas práticas, quando há um aluno com:
• Deficiência auditiva: 1) fazer o movimento e o aluno “observa” (P1); 2) solicitar o auxílio de um colega de sala para que
acompanhe o aluno com deficiência (P1); 3) comunicar os
exercícios e os alunos fazem a leitura labial (P2), e 4) planejar
as atividades “1 e 2” caso a primeira não funcione (P2);
• Deficiência visual: 1) solicitar o auxílio de um colega de sala
para que acompanhe o aluno com deficiência (P3 e P4); 2)
permitir que o próprio aluno “ache o seu caminho”, ao invés
de adaptar algo em função dele (P3); 3) planejar uma atividade
para que todos os alunos possam participar, ao invés de fazer
algo isolado para o aluno com deficiência (P3); 4) utilizar um
apito que “funciona como atenção” para interromper a atividade e explicar o que está ocorrendo para o aluno com deficiência visual (P3); 5) realizar uma “sondagem” das habilidades
motoras do aluno, para verificar as reais condições (P4), e 6)
realizar um trabalho de conscientização de toda a classe, para
que haja “respeito”, “carinho” e “aproximação” dos alunos sem
deficiência para com o aluno com deficiência (P4);
• Deficiência física: 1) solicitar o auxílio de um colega de sala
para que acompanhe o aluno com deficiência (P6); 2) realizar
um trabalho de conscientização de toda a classe, para que os
alunos sem deficiência entendam que o aluno com deficiência
“também faz parte da classe” (P6), e 3) disponibilizar jogos de
tabuleiro para que o aluno com deficiência jogue enquanto os
demais alunos fazem as atividades na quadra (P6).
A estratégia indicada por todos os seis participantes de solicitar o auxílio de um colega da sala para que acompanhe o aluno
com deficiência, é algo criado e amplamente divulgado nos Estados
Unidos, e recebe o nome específico de Colega Tutor - Peer Tutor
(Nabeiro, 2010). Para Souza (2008), na Educação Física, um dos
procedimentos pode ser a Tutoria, em que um aluno determinado

Revista da Sobama, Marília, v. 16, n. 2, p. 15-22, Jul./Dez., 2015

Artigos / Articles

como tutor acompanha o aluno com deficiência, sendo um meio
efetivo para instruir o aluno com deficiência.
Para as aulas teóricas foram identificadas, nos relatos dos professores de Educação Física, ações visando a inclusão do aluno com
deficiência auditiva e visual. Quando há um aluno com:
• Deficiência auditiva: 1) “passar” o conteúdo na lousa, conversar
de frente para o aluno e “falar pausadamente” (P1 e P2) e 2)
trabalhar sempre com a intérprete de Libras na sala de aula (P2);
•

Deficiência visual, o professor indicou: 1) “ditar” o conteúdo
ao invés de escrever na lousa (P3).

Identificou-se assim, a quarta concepção, a qual indicou que,
para os participantes, há estratégias de ensino específicas para aulas
práticas, assim como há estratégias para as aulas teóricas.

Recursos pedagógicos
Por meio dos relatos dos seis professores de Educação Física, foi
possível identificar uma concepção que se relaciona com os recursos
pedagógicos para o aluno com deficiência.
A concepção unânime apresenta uma visão ampla sobre o recurso pedagógico, uma vez que, de acordo com o relato de quatro
professores (P1, P3, P4 e P6), o recurso pedagógico foi concebido
como importantíssimo para a inclusão, um auxílio ao processo de
ensino e aprendizagem do aluno com deficiência. Para os participantes, o recurso oferece segurança para o aluno (P3) facilita o trabalho do professor (P1 e P4) melhora a qualidade das aulas (P6),
e estimula a participação do aluno com deficiência (P1 e P6). Os
exemplares de fala, a seguir, condizem com esta concepção:
P4: Ah sim lógico” (+) você têm (+) o RE-CUR-SO (+) ai te oferecendo o recurso tudo fica mais fácil né.
P: Te auxiliaria em que sentido?
P4: Nossa” em todos os sentidos, (+) você vai trabalhar com mais facilidade.
P: Você acha que te au-xi-li-a-ri-a?
P6: [...] (3,0) A pra você tá:: (+) tá melhorando a qualidade das suas
aulas’ né (+) porque de repente com aquele material diferente (+) você
também vai tá trabalhando diferente né (+) é:: pode ser assim (+) vai
estimular” mais esse alu::no (+) à tá participando né (P6).

Diante da análise dos relatos, ficou evidente que não há, por
parte dos professores de Educação Física participantes da pesquisa, uma dissociação entre: 1) os recursos pedagógicos específicos
da Educação Física, como bola, cone, e 2) os recursos pedagógicos
destinados à inclusão do aluno com deficiência, como bola com
guizo, fitas amarelas para sinalização. É totalmente compreensível
e justificável, uma vez que se caracteriza como uma antiga “briga” da disciplina, por maior quantidade de materiais nas escolas.
Consequentemente, quando indagados sobre a disponibilidade de
recursos pedagógicos para a inclusão, os participantes realizavam
comparações com a não disponibilidade de matérias específicos da
disciplina.
É possível levantar a hipótese de que os professores participantes, não sabiam ao certo, definir um recurso, visto que, para um
deles (P4), o recurso é o professor “inteirar do assunto”, como pode
ser observado no exemplar de fala a seguir:
O ÚNICO recurso ((riso)) pedagógico é você dar uma inteirada no
assunto (+) fazer a sonda::gem e:: (+) e ver o que dá pra ser feito (P4).
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Tendo como contexto o ensino do aluno com deficiência física, mais especificamente o aluno com paralisia cerebral, Manzini
(1999) e Manzini & Deliberato (2007) conceituaram o recurso
pedagógico como um estímulo concreto, manipulável e que a esse
estímulo seja atribuído uma ou mais finalidades pedagógicas.
Apesar de não ter havido um consenso sobre os recursos pedagógicos, três professores afirmaram, com certeza, que não há recurso pedagógico para a inclusão do aluno com deficiência:
[...] só que vai vê se têm uma bolinha lá com choca::lho (+) vai vê (+)
vai vê O QUE É QUE MANDOU PRA NÓS DAS ESCOLAS? (+)
não têm material nenhu::m” (+) então se você tive um DV você vai se
vira” porque vo-cê (+) NÃO TÊM” (P1)
[...] e que o ideal seria que a gente tivesse:: ESTRUTURA pra esses
alunos (+) material adequado” (+) no caso da bo::la (+) pro deficiente
visual é muito importante a bola com guizo dentro” (+) né e não tivemos a oportunidade de ter essa bola (2,0) né seria bem legal (P3).
P: Ahan TÁ (+) e:: a escola têm algum recurso pedagógico (+) pra alunos com deficiência que você possa usa (+) na Educação Física?
P6: Não::, (+) na Educação Física não (P6).

E os outros três professores ficaram na dúvida e relataram que
“achavamm” que não havia recurso pedagógico:
P: E (+) a escola têm algum recurso pedagógico que você possa utilizar?
P2: Se têm” eu (3,0) nunca peguei (P2).
P: E a escola têm algum recurso pedagógico (+) pra alunos com deficiência (+) que você possa usar na Educação Física?
P4: O::lha (+) sinceramente ((tom baxinho)) (+) bom, se tiver eu não
tenho conhecimento ((tom baixinho)) né (2,0) que que eu saiba eu
não tenho conhecimento de nada (P4).
P: Ahan (+) e a escola têm algum recurso pedagó::gico (+) específico
pro aluno com deficiência que você possa usar (+) na Educação Física?
P5: Acho que não, ((sonoriza um não com a boca)) (2,0) porque:: (+)
na verdade a gente têm dificuldade até com relação a recurso material
bola mesmo né (P5).

Diante da não disponibilidade de recursos pedagógicos específicos para a inclusão do aluno com deficiência, os professores entrevistados indicaram duas práticas: 1) utilizar do mesmo material
específico da Educação Física, disponível na escola, para aluno com
e sem deficiência (P2 e P4) e 2) adaptar do material disponível na
escola, especificamente em relação ao aluno com deficiência visual,
como por exemplo, usar “uma bola de handebol vermelha”, com
o objetivo de facilitar a visualização por parte do aluno com baixa
visão (P3), e colocar uma bola dentro de um “saquinho de supermercado” para que com o som emitido, ela possa ser perceptível
auditivamente (P5).

Dificuldades
Durante a realização das entrevistas, seguindo o roteiro de
perguntas, os seis professores foram indagados sobre a existência
de dificuldades em incluir um aluno com deficiência nas aulas de
Educação Física. Ao todo foram identificadas nove concepções a
respeito da existência ou não de dificuldade.
A primeira concepção, identificada no relato de (P4), foi que
em função da participação em “treinamentos e capacitações” os
quais transmitiram, segundo ele, toda a informação necessária, não
há dificuldade, como pode ser observado no trecho a seguir:
P: E nesses 3 a 4 anos você encontrou alguma dificuldade?
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P4: (+) NÃO porque a:: eu pelo menos né é:: os treinamentos e a capacitação que teve lá na D.E. (+) eu pudi participar e (+) procuraram
passar pra gente (+) da forma ma::is clara mais (+) possível pra você
entender né (+) então nu::m e algumas coisas eu fui busca (+) em
alguns livros a gente vai, dá uma pesquisada (P4).

A segunda concepção, advinda do relato de (P1), foi que a
dificuldade da inclusão do aluno com deficiência, nas aulas de
Educação Física, é “passar” o conteúdo de aula para esse o aluno,
como o próprio participante P1 relata:
P: I:: pensando nesses dois anos que você trabalha com eles (+) você
encontrou alguma dificuldade?
P1: Encon, / É encontrei assim nesse sentido, neh de:: (+) TENTA
(+) como passa o conteú::do (+) pra eles neh (+) se::m (+) sem tê uma
noção” [...](+) entã::o senti muita dificuldade (+) e sinto ainda’ porque:: (+) com esse menino (2,0) eu não sei assi::m ((indignada)) como
CHE-GA neh assim a/ sabe? (+) porque têm hora” que fala a verdade
(+) a gente até esquece” que você têm um aluno assim entende? (P1).

A terceira concepção identificada foi que a dificuldade está na
descontinuidade do trabalho realizado com o aluno com deficiência
(P2), isto é, devido ao fato de não trabalhar anualmente com um
aluno com deficiência. O participante P2 justifica que em função
de ser admitido em caráter temporário, pode ficar um período de
tempo sem lecionar, pode estar em uma escola diferente a cada ano,
e assim, não ter contato com alunos com deficiência.
A quarta concepção também identificada no relato de P2 foi
que a inexperiência, devido tanto à idade quanto à inexperiência
docente em ministrar aulas para alunos com deficiência, é um fator
gerador de dificuldade.
A respeito da pouca experiência docente devido ao reduzido
tempo de trabalho como professor, pesquisas comprovam que a experiência escolar tem uma relação negativa com a percepção em
relação ao aluno com deficiência, sendo que quanto menor o tempo de experiência docente, mais positiva a percepção em relação
a inclusão do aluno com deficiência nas aulas de Educação Física
(Gorgatti & De Rose Júnior, 2009). Assim, há uma relação entre
a experiência profissional com a crença de viabilidade da inclusão
(Sanches Júnior, 2009). Na contramão do que foi relatado por P2,
sendo a inexperiência um fator gerador de dificuldade, Morley et
al. (2005) concluíram que, para os participantes de sua pesquisa, a
experiência docente foi relatada como fundamental na conquista
de confiança no trabalho com alunos com deficiência, mas, embora
necessária, não foi definida como condição suficiente para a inclusão confiante e competente.
Prosseguindo na apresentação das concepções referentes às dificuldades relatadas, têm-se como quinta concepção, que a dificuldade está no próprio professor, isso porque transmite aos seus alunos
com deficiência que está inseguro (P3).
P: E ao longo desses cinco anos (+) você encontrou alguma dificuldade?
P3: (2,0) A:: sim (+) bastante” no que diz respeito à:: a deficiência
visual (+) [...] mas é um problema que eu causo assim eu:: eu acho que
eu transmito” pro aluno que eu estou insegura [...] pra eles não têm
dificuldade (+) a dificuldade É MINHA (+) não é deles (P3).

A insegurança relata pelo participante P3 parece representar,
além de uma dificuldade a ser enfrentada, um sentimento recorrente em professores de Educação Física que atuam com alunos com
deficiência. Nas pesquisas identificadas que abordaram a temática
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de percepção, concepção e atitude de professores de Educação física em relação à inclusão do aluno com deficiência, em sua grande
maioria, os resultados demonstram os sentimentos de insegurança, pessimismo, incapacidade total ou parcial, frustração, medo,
incertezas e aflições por parte dos participantes (Florence, 2002;
Gorgatti & De Rose júnior, 2009; Sanches Júnior, 2009).
A sexta concepção revela que a figura do professor foi alvo de
mais uma concepção. Nesta, tem-se que a ação docente é falha frente à inclusão. De acordo com o relato de (P6), o professor não “busca o que está faltando”:
Você têm que tá indo busca ma::is (2,0) ACHO QUE TAMBÉM a
falha esteja ahn:: no professor mesmo eu eu até admito que:: talvez, eu
não esteja indo busca’ né o que tá faltando, (P6).

A sétima concepção identificada origina-se de algo importante
que foi mencionado pelo participante (P2). Esta revela que o fator
“tempo” é um empecilho para a prática mais adequada, havendo
por parte do professor uma ausência de tempo para organizar uma
aula adequada.
A oitava concepção, de acordo com os relatos, revela que o aluno com deficiência, devido às suas características e comportamentos, é a dificuldade a ser enfrentada. Para (P3), o aluno “se sente
diferente” e com isso o professor encontra dificuldade em “fazer o
aluno chegar na aula prática”.
A nona e última concepção identificada foi que o professor encontra dificuldade por não haver um “assistente” que o auxilie no
trabalho com o aluno com deficiência (P5), dentro, e principalmente, fora da quadra, como pode ser observado no exemplar de
fala a seguir:
P: Como (+) pra você seria possível minimizar as dificuldades encontradas (+) no trabalho pro aluno com deficiência?
P5: [...] então:: seria a deficiência assim de alguém de um assistente pra
te ajuda:: (+) até no sentido de médico (+) vô dá uma palavra forte (+)
não é você chega e joga (+) o professor vai se vira (+) fica difícil” (+)
vô trabalha (+) as dificuldades que eu tenho (+) eu acabo encontrando
dentro da quadra (+) mas e fo:ra? (+) quem vai leva ele ao banheiro?
(+) essa dificuldade eu tenho” (P5).

Algo interessante a ser destacado é a importância atribuída ao
“assistente”. Enquanto P5 revela ter encontrado algum tipo de dificuldade por não haver um “assistente”, o participante P2 mencionou e enfatizou em sua entrevista, que ele não tem dificuldade alguma justamente por haver intérprete de Libras que acompanham
diariamente as atividades escolares dos alunos com deficiência auditiva na escola onde trabalha P2. A hipótese que surge é que os professores têm a intenção de compartilhar as responsabilidades com
o “assistente”, e se sentem mais confiantes, no trabalho com um
aluno com deficiência, se houver um “assistente” durante as aulas.

Conclusões
Partindo do pressuposto de que as concepções são revestidas de
significado e sentido para a pessoa ou grupo de pessoas que as possuem, conclui-se que o mesmo fenômeno foi concebido de diferentes modos, sendo que muitas concepções sobre a prática pedagógica
em relação à inclusão escolar foram compartilhadas por dois ou
mais professores, entretanto, tantas outras concepções se formaram
de modo individual. Conclui-se, ainda, que a concepção sobre a
própria prática pedagógica perpassa pela compreensão dos diferentes elementos que a compõem, como: a autoavaliação; a influência
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da inclusão escolar no modo de ministrar as aulas; a participação do
aluno com deficiência nas aulas práticas e teóricas; as estratégias de
ensino; os recursos pedagógicos, e as dificuldades.
Diante dos resultados é possível concluir, também, que três fatores influenciaram a concepção dos seis professores de Educação
Física sobre a própria prática pedagógica em relação à inclusão escolar. Primeiramente, as condições físicas, arquitetônicas e de recursos
humanos disponibilizadas na escola em que cada professor atuava,
sendo que quanto melhores as condições de trabalho, mais favorável tende a ser a concepção em relação à inclusão. Em segundo
lugar, as características e tipo de deficiência apresentada pelo aluno
também geraram influência nas concepções expressas pelos participantes. O terceiro fator influenciador foi a formação acadêmica,
uma vez que, segundo os relatos, em função do “despreparo profissional”, a inclusão era concebida sob o ângulo desfavorável.
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Exercícios Multifuncionais para Pessoas com
Deficiência Física: um Estudo Exploratório
Multifunctional Exercises for People with Physical
Disabilities an Exploratory Study
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Unesp. Rio Claro, São Paulo, Brasil
RESUMO: este estudo objetivou desenvolver e verificar o efeito de um programa de exercícios físicos multifuncionais no desempenho
de capacidades e habilidades motoras de pessoas com deficiência física. Participaram do estudo 10 pessoas com deficiência física (cadeirantes), de ambos os sexos (média de idade de 43,6±10,31 anos). Os participantes responderam um questionário de anamnese e tiveram
suas capacidades motoras avaliadas por meio dos seguintes testes: tempo de reação da mão; velocidade de 20 metros e resistência de força
de membros superiores. O programa de exercícios multifuncionais foi desenvolvido em oito semanas, com frequência de duas sessões
semanais, com duração de 90 minutos cada sessão. Os resultados apontaram significativa melhora com relação ao desempenho no tempo
de reação em 66% dos participantes; além disso, 50% melhoraram sua velocidade sobre a cadeira de rodas e 86% melhoraram a resistência
de força de membros superiores. Assim, pode-se dizer que o programa foi eficiente em melhorar as capacidades físicas avaliadas.
PALAVRAS-CHAVE: Habilidades Motoras. Deficiência Física. Atividade Física Adaptada.
ABSTRACT: This study aimed to develop and verify the effect of a multifunctional exercise program in the performance of motor skills
in people with physical disabilities. The study included 10 people with disabilities (wheelchair user), of both sexes (mean age 43.6 ±
10.31 years). The participants answered a history questionnaire and had their motor skills evaluated by the following tests: Hand reaction
time; speed of 20 meters and strength endurance of upper limbs. The multifunctional exercise program was developed in eight weeks,
with frequency of two sessions per week and time of 90 minutes per session. The results showed improvement in 66% of participants in
reaction time performance, 50% the speed of wheelchairs and 86% improved their strength endurance of the upper limbs. Therefore, we
can be said that the program was effective in improving the physical capabilities evaluated.
KEYWORDS: Motor Skills. Physical Disability. Adapted Physical Activity.

Introdução
É conhecido que a prática de atividade física regular e sistematizada é uma importante ferramenta no combate às doenças crônicas não transmissíveis e degenerativas (Silva, Cotta & Rosa, 2013).
Além disso, benefícios motores (Cardoso, 2011; Garber et al.,
2011; Baptista et al., 2014), cognitivos (Radák et al., 2001; Weuve
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et al., 2004; Teixeira-Arroyo et al., 2014) e psicossociais (Heyman
et al., 2012; Gobbi et al., 2013), têm sido observados como efeito
de programas de atividade física, em diferentes populações.
Porém, atualmente, é possível constatar que alguns segmentos
populacionais ainda não possuem acesso a programas de exercitação e/ou projetos visando melhorias perante sua condição física,
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influenciando negativamente em sua qualidade de vida, a exemplo
das pessoas com deficiências físicas (Noce, Simim & Mello, 2009).
Ressalta-se, assim, que pessoas com deficiência física tendem
a apresentar baixo nível de atividade física e raramente estão envolvidos em programas de exercícios físicos (Mauerberg-deCastro,
2005; Siqueira et al., 2009).
Com a divulgação dos esportes em cadeira de rodas em jogos
paralímpicos, pessoas com deficiência física têm procurado a prática desses esportes (Cardoso, 2011), muitas vezes sem o preparo
físico adequado para a realização da modalidade (Winnick, 2004;
Cardoso, 2011). Ainda, além de pensar no preparo físico voltado ao
esporte, não se pode negligenciar a importância da independência
funcional para as atividades da vida diária.
Entretanto, embora essas necessidades sejam conhecidas, poucos são os estudos, principalmente na literatura científica nacional,
que propõem programas de atividade física voltados à melhora e
a manutenção das capacidades/habilidades motoras dessas pessoas.
Destarte, este estudo buscou desenvolver um programa de exercícios físicos multifuncionais para pessoas com deficiência física,
voltados especificamente para a realização das atividades da vida
diária e para os esportes adaptados, em especial ao basquetebol sobre rodas. Ainda, avaliou o efeito de 15 sessões do programa, no
desempenho de capacidades e habilidades motoras de pessoas com
deficiência física.

Materiais e Método
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro
Universitário Unifafibe (Caae: 32847114.1.0000.5387) e foi desenvolvido no Centro Esportivo e de Convivência do Unifafibe, na
cidade de Bebedouro/SP.
Participaram no estudo 10 pessoas com deficiência física de ambos os sexos, com idades entre 28 e 54 anos, que jogavam basquete
em cadeira de rodas uma vez por semana de forma recreativa.
Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: a) questionário de anamnese, para caracterização da amostra
(tipo de lesão, idade, sexo, outros problemas de saúde); b) teste
de tempo de reação visuo-manual, adaptado de Johnson & Nelson
(1979); c) teste de passes de longa distância, extraído da Bateria de
Beck (Gorla et al., 2011). Este teste avalia a habilidade em realizar
passes longos. São duas tentativas, com a realização de três passes
em cada; d) teste de velocidade de 20 metros, extraído da Bateria de
Beck (Gorla et al., 2011); (e) teste de resistência de força para membros superiores, adaptado da Bateria de testes da American Alliance
for Health, Physical Education, Recreation and Dance (Aahperd).
Para este teste foram utilizados halteres de 2 Kg (para as mulheres)
e 4 Kg (para os homens). A variável analisada no teste de resistência de força foi o número de repetições no tempo de 30 segundos
(Gobbi, Villar & Zago, 2005).
Todos os testes foram aplicados antes e após a participação em
um programa de exercícios multifuncionais. O programa contou
com oito semanas de treinamento (15 sessões), com duração de
90 minutos cada sessão e com uma frequência de duas vezes por
semana.
As sessões foram estruturadas da seguinte forma: Parte inicial
– constituída de atividades recreativas e exercícios preparatórios
da musculatura e articulações principais da respectiva sessão; Parte
Principal – composta por exercícios que atendiam aos objetivos
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principais da sessão. Esta parte apresentou aumento progressivo do
volume, intensidade e complexidade dos exercícios e procurou trabalhar de forma equilibrada a força de membros superiores, a agilidade, a coordenação, o equilíbrio de tronco e resistência cardiorrespiratória. A Parte Final – trabalhou exercícios de alongamento e
relaxamento. Após as sessões de intervenção os participantes foram
reavaliados.
Para a análise dos dados foi utilizada estatística descritiva com
médias, desvios padrão e análise de frequência. Cálculo do delta foi
para verificar a diferença no desempenho pré- e pós-intervenção
(Δ=resultado pós – resultado pré-intervenção).

Resultados e discussão
Este estudo objetivou desenvolver e verificar o efeito de um
programa de exercícios físicos multifuncionais no desempenho de
capacidades e habilidades motoras de pessoas com deficiência física. A média de idade dos participantes foi de 43,6±10,3 anos e a
amostra foi composta de nove homens e uma mulher. Com relação
aos tipos de deficiência física, destaca-se que nove indivíduos tinham lesão medular e um possuía amputação de membro inferior,
acima do joelho. Quanto à condição motora, sete indivíduos eram
diplégicos, dois apresentavam tetraplegia e um tinha amputação de
membro inferior direito.
Salienta-se que apenas sete indivíduos cumpriram as três etapas da pesquisa (pré-teste, intervenção, pós-teste). Assim, os dados
dos sujeitos 01, 03 e 10 foram retirados das análises. Os principais
motivos para o não cumprimento das fases da pesquisa por parte
dos referidos participantes foram: falta de disponibilidade para a
realização das avaliações finais; dificuldades no transporte para a
frequência nas atividades e, ainda, problemas pessoais. Os resultados para cada uma das capacidades/habilidades analisadas estão
apresentados nas Tabelas 1, 2, 3 e 4.
Na Tabela 1, o resultado é dado em centímetro e quanto menor
melhor o resultado do teste.
Tabela 1 - Valores do tempo de reação para cada participante, média e desvio padrão do grupo.
Tempo de Reação (cm)
Participantes

Pré-teste

Pós-teste

(Δ)

2

12,7

10,6

-2.1*

5

11,4

15,5

4.1

6

15,1

13,9

-1.2*

7

16,1

8,8

-7.3*

8

26

28,7

2.7
-0.7*

17,5

16,8

Média

16,46

15,71

Dp

5,17

7,03

9

Legenda: (*) Indica ganho positivo do pré- para o pós-teste.
Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 2, o resultado é dado em segundos e quanto menor o
tempo melhor o resultado do teste.
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Tabela 2 - Valores de velocidade para cada participante, média e desvio padrão do grupo.
Velocidade sobre cadeira de rodas (s)
Participantes

Pré-teste

Pós-teste

(Δ)

2

8,26

8,44

0.18

4

8,23

9,31

1.08

5

10,53

14,63

4.1

6

8,61

8,24

-0.37*

8

10,24

9,13

-1.11*
-1.15*

20,54

19,39

Média

11,06

11,52

DP

4,74

4,52

9

Legenda: (*) Indica ganho positivo do pré- para o pós-teste.
Fonte: elaboração própria.

Na tabela 3, o resultado é dado em número de repetições e
quanto maior melhor o resultado.
Tabela 3 - Valores de resistência de força de membros superiores
para cada participante, média e desvio padrão do grupo.
Resistência de força de membros superiores (repetições)
Participantes

Pré-teste

Pós-teste

(Δ)

2

29

34

5*

4

30

35

5*

5

30

39

9*

6

32

30

-2

7

31

32

1*

8

29

36

7*

9

27

37

5*

Média

29,71

34,71

DP

1,60

3,039

Legenda: (*) Indica ganho positivo do pré- para o pós-teste.
Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 4, o resultado é dado em pontos e quanto maior
melhor o resultado.
Tabela 4 - Valores do teste de passes de longa distância de ambos
os membros superiores, para cada participante e média e desvio
padrão do grupo.
Passes de longa distância (pontos)
Membro superior direito
Participante

Pré-teste

Pós-teste

Ganho
(Δ)

Membro superior esquerdo
Pré-teste

Pós-teste

(Δ)

2

15

15

0*

15

12

-3

4

19

16

-3

19

13

-6

5

15

12

-3

15

12

-3

6

17

18

1*

17

14

-3

7

12

13

1*

11

9

-2

8

22

18

-4

22

16

-6

9

5

6

1*

5

6

1*

Média

15,0

14,0

14,8

11,7

DP

5,4

4,2

5,5

3,3

Legenda: (*) Indica ganho positivo do pré- para o pós-teste.
Fonte: elaboração própria.
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Apesar de o trabalho de tempo de reação (Tabela 1) não ter sido
enfatizado no programa de treinamento, aparentemente, o programa promoveu melhoras indiretas nessa capacidade para a maioria
dos participantes. Para os dois participantes que não apresentaram
melhoras, características individuais podem estar envolvidas, como
o tipo e a severidade/comprometimento da lesão. Contudo, o tempo de reação não é uma tarefa estritamente motora, pois envolve
processamentos cognitivos, em especial a tomada de decisão e a
atenção (Barcelos et al., 2009) e emocionais (Volchan et al., 2003).
Tarefas com tempos de reação envolvem dois sistemas, o bioestrutural (capacidade do cérebro de produzir respostas às demandas
motoras solicitadas pelo nosso organismo, natureza mecânica do
movimento) e o bio-operacional (a leitura feita pelo cérebro proporciona maior qualidade à ação considerando a situação ou a demanda da tarefa, intimamente ligado ao processamento do sistema
nervoso central). Assim, o treinamento do sistema bio-operacional
(qualitativo) pode promover adaptações neuroplásticas, enquanto
o treinamento bioestrutural (quantitativo) promove adaptações de
caráter fisiológicas (Silva, 2000). Entretanto, a observação mostra
uma predominância do treinamento da técnica do movimento
(bioestrutural), em detrimento dos estímulos cognitivos (bio-operacional) (Barcelos et al., 2009).
Desta forma, pensando principalmente em tempo de reação é
importante que o treinamento envolva estímulos cognitivos como
a tomada de decisão e a atenção concentrada. Para Barcelos et al.
(2009), a medida que ocorre a adaptação a instabilidade do ambiente e a variedade do estímulo, o indivíduo cria sua própria inteligência esportiva ou relacionada à uma situação específica, podendo
solucionar de forma mais rápida e precisa situações inesperadas.
Acredita-se que esse tipo de treinamento facilite as adaptações
motoras do indivíduo com deficiência física, fazendo com que o
mesmo encontre estratégias mais eficientes de movimento para a
realização de uma mesma tarefa motora.
Em relação à velocidade (Tabela 2) metade da amostra não
apresentou melhora no desempenho após o treinamento. Para a realização deste teste a condição motora dos membros superiores deve
ser considerada, pois é exigida no manuseio da cadeira. Muitos dos
atletas no dia a dia se utilizam de cadeiras motorizadas, deixando
de trabalhar os membros superiores. Ainda, durante o treinamento
proposto, a velocidade foi trabalhada em exercícios de agilidade,
com velocidade e mudanças de direção, diferentemente do realizado no teste de velocidade, contrariando o princípio da especificidade do treinamento (Bompa, 2002). Assim, o principio da especificidade, as características individuais de cada lesão e a não utilização
da cadeira mecânica no dia a dia podem ajudar a explicar os baixos
índices de ganhos positivos entre os participantes.
Entre os participantes, é importante ressaltar o caso do participante 9. Apesar da tetraplegia, esse participante foi o único que
melhorou o desempenho no arremesso com ambos os membros
superiores. Para a realização do teste de arremesso no pré-teste, foi
necessária uma adaptação para que o participante pudesse segurar
a bola para o arremesso. Porém, no pós-teste a adaptação pôde ser
dispensada e, mesmo sem esse acessório, foi observado ganho em
desempenho.
Embora não fosse parte do protocolo do teste aplicado, durante
os arremessos foi observada à direção dos mesmos. No pré-teste
os participantes conseguiram maiores distâncias, mas com falta de
controle na direção da bola, que foi arremessada, na maioria das
vezes, longe do perímetro das marcas do teste. No pós-teste os ava-
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liados melhoraram na direção, mantendo a bola mais alinhada e
paralela ao local dos cones. Aparentemente no pós-teste os participantes priorizaram a precisão do arremesso para a realização da
tarefa, perdendo em distância para o arremesso.
Acredita-se que esse resultado seja tão importante quanto à distância alcançada, pois pode indicar melhora no controle do movimento. Os participantes podem ter priorizado no pós-teste a direção do movimento, comprometendo a força e, consequentemente,
a distância do arremesso.

Conclusão
Pode-se concluir que o programa de exercícios multifuncionais foi eficiente em melhorar diferentes habilidades/capacidades
dos participantes. Cabe salientar que aqueles participantes que não
cumpriram todo o programa de exercícios propostos, na maioria
das vezes, justificavam as faltas em função da ausência de transporte
adaptado para o transportá-los até o local dos treinamentos. Esse
fato ilustra as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiências físicas no Brasil, especialmente no que tange às questões de
acessibilidade.
Constatou-se também que o período de intervenção foi demasiadamente curto para o estudo. Acredita-se que períodos mais
longos poderiam promover melhores respostas neurofisiológicas e
funcionais. Ademais, os aspectos cognitivos, psicológicos e sociais
também devem ser investigados em próximos estudos, uma vez que
estão relacionados com as capacidades funcionais e com a qualidade
de vida.
Por fim, uma dificuldade percebida para a avaliação de pessoas
com deficiência física foi o reduzido número de testes específicos e
com sensibilidade para detectar as respostas motoras dessas pessoas
ao exercício. Assim, as pesquisas para a adaptação e a validação de
instrumentos de avaliação motora para pessoas com deficiências físicas se fazem necessárias.
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O Acesso à Tecnologia Assistiva a Partir das
Iniciativas Públicas para a Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil
The Access to Assistive Technology from the
Public Initiatives for Research and Development in Brazil
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Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CNRTA), Campinas, São Paulo. Brasil
Andressa Ipólito Fonseca Zanetti
Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação (Facti), Campinas, São Paulo. Brasil
RESUMO: a garantia do acesso do idoso e da pessoa com deficiência aos recursos de Tecnologia Assistiva (TA), está diretamente relacionado à garantia de oportunidades de inclusão e vida plena. Após a finalização do mapeamento dos núcleos de TA da Rede Nacional
de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva (RNPDTA), este artigo tem o objetivo de promover uma reflexão quanto às
dificuldades enfrentadas pelas pessoas no acesso a produtos de TA no Brasil e as iniciativas públicas tomadas para melhorar este cenário.
Assim, analisando os resultados deste mapeamento, pode-se afirmar que o Brasil vem criando mecanismos para assegurar este acesso. De
uma forma geral, nota-se uma mudança significativa na área, entretanto, existe ainda um caminho a ser percorrido tanto pelas políticas
públicas, quanto pelos próprios atores envolvidos com este processo para a efetiva mudança do cenário nacional.
PALAVRAS CHAVES: Tecnologia Assistiva. Acesso. Políticas Públicas.
ABSTRACT: The guarantee of access by the elderly and people with disabilities from the assistive technology resources is directly related
to ensuring opportunities for inclusion and full life. Upon completion of mapping results of the [...] institutions and research centers which have works on assistive technologies (AT)from the National Network of Research, Development at Assistive Technology (RNPDTA), this
article has the objective of promoting a reflection in considering any pratical difficulties faced for people in order to access AT products
and services in Brazil and the measures taken by public initiatives to get better this scenario. Hence, analysing the results, it might be
said that Brazil has been creating mechanisms to assure this access. In general, there is a significant change in the area, however, there is
a still path to cross both due to public policies as the actors involved in this process to assure an effective change in the national scenario.
KEYWORDS: Assistive Tecnology. Access. Public Policies.

Introdução
De acordo com os dados do último censo brasileiro, 45.606.048
ou 23,9 % da população possuem algum tipo de deficiência, dentre
estas, 13.273.969 possuem deficiência motora e 4.442.246 deficiência motora severa. Além destes dados, vale lembrar que o Brasil
está envelhecendo, alcançando a marca de 23,5 milhões de idosos
e com uma perspectiva de aumento deste porcentual em grandes
proporções nos próximos 10 anos (Brasil, 2010a).
Neste sentido, as Ajudas Técnicas ou Tecnologia Assistiva (TA)
tornam-se soluções para estas perdas motoras e funcionais de modo
a garantir a execução de atividades cotidianas e possibilitar a participação ativa nas atividades sociais.
A garantia do acesso do idoso e da pessoa com deficiência aos
recursos de Tecnologia Assistiva está diretamente relacionado à garantia de oportunidades de inclusão e vida plena.
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De acordo com Galvão Filho (2009a) a Tecnologia Assistiva auxilia na construção do aprendizado de muitas crianças e jovens com
deficiência que frequentam as escolas, ampliando os horizontes até
mesmo de alunos com deficiência bastante graves. Para garantia de
direitos e igualdade social, nos últimos anos o Brasil buscou iniciativas de reorganizar e favorecer o acesso desta população aos recursos de Tecnologia Assistiva, favorecendo o processo de inclusão social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e/ou idosos.
Desta maneira, considerando o acesso aos recursos de TA como
fator preponderante das políticas públicas, o artigo pretende promover um resgate histórico das iniciativas nacionais no sentido de
redesenhar o cenário brasileiro com relação à pesquisa, desenvolvimento e inovação de Tecnologia Assistiva, promovendo uma reflexão quanto a alguns resultados, e considerando como ferramenta o
mapeamento da Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em
Tecnologia Assistiva (RNPDTA), realizada pelo Centro Nacional
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de Referência em Tecnologia Assistiva (CNRTA) referente ao período de 2013 e 2014.

Objetivo
O objetivo deste artigo é o de, com base nos resultados do mapeamento dos núcleos de TA da RNPDTA, realizado pelo CNRTA,
promover uma reflexão quanto às dificuldades enfrentadas pelas
pessoas no acesso a produtos de TA no Brasil e as iniciativas públicas tomadas para melhorar este cenário.

Contextualização Teórica
A partir do momento em que o Brasil passou a ser signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência, em 25 de agosto de 2009, por meio do decreto nº
6.949, o cenário de exclusão social da pessoa com deficiência, incapacidades ou com idade avançada passou a ser uma grande preocupação para a política pública nacional brasileira. Logo, alguns
mecanismos vieram para assegurar o pleno exercício dos direitos
básicos destas pessoas. A inclusão passou a ser prerrogativa na composição da maioria das políticas públicas desde setor (Brasil, 2009).
Sabe-se, entretanto, que ações que visam facilitar o acesso aos
recursos de TA pelos usuários são de difícil execução e de alto custo,
e exigiu do governo uma estratégia multi-rotas para alcance dos resultados necessários, ou seja, as áreas da saúde, educação, moradia,
acessibilidade urbana, entre outras precisavam receber investimentos para acontecer alguma verdadeira mudança.
Um dos grandes desafios do cenário de TA no país é o mercado
nacional, que alimentado com produtos importados elevam os preços destas tecnologias que se concentram nas mãos de quem possui
algum poder aquisitivo para adquiri-las.
Desta forma, a partir da implantação do Plano Nacional dos
Direitos das Pessoas com Deficiência - Plano Viver sem Limite, cuja
prospecção foi ações nos eixos acessibilidade, saúde, educação e inclusão social, nasceu a missão, destinada à Secretaria de Ciência e
Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS) de aprimorar e fomentar os
processos de desenvolvimento de pesquisas e inovação em Tecnologia
Assistiva, bem como divulgar os produtos disponíveis no mercado
nacional como forma de promover o acesso aos devidos usuários.
O CNRTA nasceu vinculado à SECIS, previsto no eixo da
acessibilidade, é resultado de uma parceria entre os órgãos MCTI,
SECIS, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq)
e Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil). Sua principal tarefa é
contribuir para o planejamento, elaboração e implementação da
Política Nacional de Tecnologia Assistiva ao articular nacionalmente uma rede cooperativa de pesquisa, desenvolvimento e inovação
nesta área, impulsionando também a criação de um novo modelo
de política industrial em TA (Brasil, 2011a).
Paralelo a criação do CNRTA, o MCTI publicou em 23 de
maio de 2012 o documento de referência para apresentação, habilitação e seleção de Núcleos de Tecnologia Social e Assistiva em instituições de ensino de todo país. Este documento visava a seleção dos
núcleos que pertenceriam à Rede de Núcleos e descrevia o núcleo
com as seguintes características:
[…] obrigatoriamente de natureza multidisciplinar, agregar grupos de
pesquisa da mesma instituição ou de instituições diversas que estejam
interessados em realizar projetos de pesquisa, desenvolvimento ou ino-
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vação voltados para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com
deficiência (Brasil, 2012).

Desta forma em 2012, 25 instituições acadêmicas foram selecionadas para compor a Rede de Núcleos. Esta ação foi divulgada
pela Portaria SECIS/MCTI nº 65 de junho de 2012, que consolidou a Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia
Assistiva, totalizando 29 núcleos de pesquisa e desenvolvimento em
TA, uma vez que já se contava na época com outros quatro núcleos
de pesquisa (Brasil, 2012).
Vale mencionar também que pouco antes ao nascimento do
CNRTA e da RNPDTA, algumas chamadas públicas já foram disponibilizadas para fomento em pesquisa desenvolvimento e inovação em TA com o objetivo de mudar o panorama nacional no que
se refere à pesquisa, desenvolvimento, produção e disponibilização
de TA ao usuário brasileiro.
Em 2010 foi lançada uma Chamada Pública MCT/FINEP que
se referia a uma seleção de propostas para apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia Assistiva, cujo objetivo era
apoiar iniciativas de desenvolvimento de tecnologias de baixo custo
e/ou as que contemplem, na sua concepção, o conceito de desenho
universal, além de apoiar iniciativas de desenvolvimento e fabricação de equipamentos e dispositivos com vistas a substituição de
importações (Brasil, 2010b).
Em 2011, outra Chamada Pública do MCTI/SECIS/FINEP/
FNDCT teve como objetivo selecionar projetos cooperativos entre
empresas e instituições científicas e tecnológicas (ICTs) para o desenvolvimento tecnológico e inovação em produtos de Tecnologia
Assistiva. Este Edital deixou claro em seus objetivos o intuito de
redução dos custos de fabricação e a nacionalização de produtos
visando o atendimento ao mercado interno, com redução do custo
de aquisição dos produtos e significativo domínio da engenharia do
produto no País (Brasil, 2011b).
A Chamada Pública MCTI/SECIS/FINEP/FNDCT lançada em
2013, nos mesmos moldes da de 2011, com objetivos detalhados em
seu edital, que priorizavam o desenvolvimento tecnológico de produtos ou soluções inovadoras destinadas a promover a funcionalidade
relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (Brasil, 2013a).
Finalmente, ainda em 2013, foi lançado a Chamada Pública
CNPq n°84/2013 de Tecnologia Assistiva, intimamente ligada
ao trabalho do CNRTA, e cujo foco foi selecionar propostas para
apoio financeiro a projetos de pesquisa sobre Tecnologia Assistiva,
notadamente oriundos da RNPDTA, com a finalidade precípua de
desenvolvimento e entrega de produtos ou serviços tecnológicos
voltados ao atendimento das necessidades de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia,
independência, qualidade de vida e inclusão social (Brasil, 2013b).
Entende-se que a RNPDTA nasceu da necessidade de articulação entre os pesquisadores de TA, em torno da prospecção da demanda social e das perspectivas de inovação a partir da articulação
com o setor produtivo. O seu foco está em potencializar a pesquisa,
o desenvolvimento e inovação, voltados para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros com deficiência.
O CNRTA por sua vez, tem se dedicado a contemplar os objetivos determinados pela sua portaria, com enfoque na articulação da
RNPDTA. Em 2012 um primeiro mapeamento dos núcleos pertencentes à rede foi realizado pelo CNRTA, sendo que nesta época
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eram 28 instituições de pesquisa e 29 projetos. Neste período a rede
já apresentava representações em quase todas as regiões brasileiras.
Em 2014 com a expansão da rede, um novo mapeamento detalhado foi realizado pelo CNRTA, com o objetivo de conhecer seus
integrantes com profundidade, identificar suas forças, fragilidades
e legitimidade, além de oferecer apoios que viessem a contribuir
na pesquisa, desenvolvimento e inovação de TA no Brasil, sendo
posteriormente publicados seus resultados no Relatório Técnico em
2015 (CNRTA, 2015).

AnÁlIse e dIscussão dos resultAdos
A discussão dos resultados deste artigo versará sobre o recente
Mapeamento da RNPDTA, realizado pelo CNRTA.
O Mapeamento dos Núcleos da RNPDTA foi uma pesquisa
desenvolvida pelo CNRTA em parceria com o núcleo de TA da
Universidade Federal da Paraíba - UFPB, e teve como objetivo
identificar dados que retratassem o status de cada núcleo pertencente a rede e de seus projetos de pesquisa, além de confirmar dados
de cadastro. Foi possível obter dados sobre as áreas da Tecnologia
Assistiva contemplada pelos núcleos, os produtos já produzidos e os
números de patentes depositadas, além de identificar quais serviços
são prestados pelos núcleos e o nível de participação de usuários de
TA no desenvolvimento de suas pesquisas. Os dados captados para
este mapeamento foram referentes a 2014 (CNRTA, 2015).
A Pesquisa Nacional de Tecnologia Assistiva (PNTA) é uma pesquisa também viabilizada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia
para a Inclusão Social (SECIS), do Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com o Instituto de
Tecnologia Social (ITS Brasil). Trata-se da identificação e caracterização das instituições que produzem Tecnologia Assistiva (Ajudas
Técnicas ou Produtos de Apoio) para a inclusão social de pessoas
com deficiência e/ou Idosos. É voltada às instituições de ensino superior, empresas e entidades do terceiro setor que realizaram projetos de inovação tecnológica (pesquisas, produtos e serviços) no
campo da Tecnologia Assistiva durante o período compreendido
entre os anos de 2005-2006, 2007-2008 (ITS Brasil, 2012). Neste
artigo vamos considerar o período de 2007-2008.
A primeira constituição da RNPDTA (2012-2013) teve uma
configuração peculiar, que foi a de não possuir instituições privadas
no grupo. Importante salientar que esta questão referiu-se exclusivamente à dificuldade enfrentada em relação à transferência de
recursos financeiros da SECIS para as instituições privadas e não
pela inexistência das pesquisas de TA nas mesmas.
Neste aspecto, no mapeamento do CNRTA, nota-se uma configuração institucional acadêmica e com prevalência de instituições
públicas federais. Já nos resultados da PNTA, predominaram as instituições privadas, uma vez que esta pesquisa é mais abrangente e
acumula dados de um cadastro geral de pesquisas e pesquisadores
de TA, sem compromisso exclusivo com academias, o que incluiu
neste contexto, fundações, órgãos filantrópicos, além de empresas
que há anos atuam neste setor (CNRTA, 2015; ITS Brasil, 2012).
A PNTA de 2008 não apresentou esta restrição para as instituições privadas, e detectou entre os seus resultados que estas instituições representavam 66% dos projetos e que as instituições privadas
sem fins lucrativos respondiam por mais da metade dos projetos
cadastrados (52,3%) (ITS Brasil, 2012).
Na segunda fase de constituição de núcleos para a Rede, após
a Chamada Pública CNPq n°84/2013 de Tecnologia Assistiva,
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a RNPDTA se configurou com 52 instituições, entre elas:
Universidades Federais, Estaduais, Tecnológicas e Privadas, além de
Institutos Federais e Institutos de Pesquisa, totalizando 84 projetos
financiados pela SECIS, ou seja, várias instituições têm mais do que
um projeto em andamento contemplado pela chamada pública.
Com relação a distribuição de núcleos pelo país, o trabalho realizado pelo CNRTA apontou que, desde 2012, o Brasil já possuía
representação de núcleos de TA financiados pela SECIS por quase
todo território nacional, sendo que o sudeste se destacou desde o
início com o maior número de pesquisas (CNRTA, 2015).
Na configuração da rede em 2014, a identificação de pesquisas
na região sul aumentou consideravelmente em relação às outras regiões. As Figuras 1 e 2 demonstram claramente a distribuição destes
núcleos de pesquisa pelo país de 2012 a 2014 (CNRTA, 2015).

Figura 1 - Distribuição dos projetos do núcleo da RNPDTA, por
região do país em 2012.
Fonte: CNRTA (2015).

Figura 2 - Distribuição dos projetos dos núcleos da RNPDTA, por
regiões do país em 2014.
Fonte: CNRTA (2015).

Nos resultados da PNTA é possível visualizar que o sudeste e
sul já se destacavam com a maioria das pesquisas de TA no Brasil,
sendo que 36 projetos eram do Rio Grande do Sul, 31 de advindos
de São Paulo e 17 do Rio de Janeiro (ITS Brasil, 2012).
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Figura 4 - Distribuição das especialidades que compõe as equipes
de pesquisa da RNPDTA-2014.
Fonte: CNRTA (2015).

Figura 3 - Distribuição das graduações dos coordenadores dos núcleos de Tecnologia Assistiva da RNPDTA- 2014.
Fonte: CNRTA (2015).

Outro aspecto importante diz respeito à multidisciplinaridade de profissões identificada entre os coordenadores dos núcleos.
Nada RNPDTA é um aspecto que vem confirmar a abrangência
de áreas que a Tecnologia Assistiva abarca (Figura 3). Entre as profissões dos coordenadores de núcleos foram identificadas como
predominantes, Ciências da Computação ou Informática, seguidas
por Engenharia Elétrica e Mecânica além de Terapia Ocupacional,
Fisioterapia, e Pedagogia estarem presentes em quantidade significativa entre os coordenadores destes núcleos (CNRTA, 2015).
Os dados colhidos pelo mapeamento do CNRTA trazem dados
consonantes com outro aspecto muito abordado quando nos referimos a Tecnologia Assistiva: a questão da interdisciplinaridade das
especialidades que compõe as equipes de pesquisa. A interdisciplinaridade aparece na interação de profissionais das engenharias (exatas), saúde (biológicas) e (humanas) (Figura 4) (CNRTA, 2015).

Uma das questões que interfere no desenvolvimento e assertividade das pesquisas, e que consequentemente pode impactar a preocupação nacional de mudança do cenário no que diz respeito ao
acesso de TA pelo usuário brasileiro, refere-se à importância da participação dos usuários nas pesquisas de TA, de modo a garantir que
o suprimento das demandas desta população. Este aspecto embora
alertado pelo CNRTA em todos os momentos de articulação com
os núcleos e estar pontualmente citado no documento de diretrizes
da RNPDTA e alinhado com os coordenadores da primeira fase da
rede, ainda merece atenção.
Estudiosos enfatizam a necessidade de um progressivo “empoderamento” da pessoa com deficiência no processo de apropriação
e implementação de soluções de TA, principalmente por meio da
formação do usuário, que, conhecendo melhor sobre todos os aspectos que envolvem essa área, torna-se melhor instrumentalizado
para assumir seu papel de sujeito ativo em todas as decisões desse
processo (Galvão Filho, 2009a, p.152-53).
O mapeamento do CNRTA revelou um dado preocupante neste aspecto, dos 84 núcleos da RNPDTA, 54 não apresentaram nenhuma informação quanto à participação do usuário nas pesquisas,
isto considerando todas as formas de levantamento de dados utilizadas para o mapeamento. No entanto, foi possível observar que a
participação do usuário poderia ter acontecido, visto que existem
na rede diversas parcerias entre diferentes instituições de atendimento às pessoas com deficiência (Figura 5) (CNRTA, 2015).

Figura 5 - Representação (%) da participação do usuário de TA nos
projetos de Tecnologia Assistiva da RNPDTA-2014.
Fonte: CNRTA (2015).
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Quanto à classificação dos recursos de Tecnologia Assistiva,
considera-se mais atual e adequada a organização de acordo com
objetivos funcionais a que os recursos se destinam. A classificação
utilizada no mapeamento dos núcleos pelo CNRTA foi desenhada
com base na American with Disabilities Act (ADA), um conjunto de
leis que regulamenta os direitos dos cidadãos com deficiência nos
EUA e compreende o termo Assistive Technology como recursos e
serviços (Galvão Filho, 2009b).
Esta classificação tem sido utilizada por diversos órgãos públicos e foi utilizada pelo Edital 84 na distribuição das linhas temáticas
das pesquisas a serem fomentadas (Figura 6).

Figura 6 - Distribuição dos projetos de pesquisa da RNPDTA por
categorias (ADA) de Tecnologia Assistiva -2014.
Fonte: CNRTA (2015).
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computador e da Internet. No levantamento da RNPDTA ficou
muito claro que o uso de recursos de tecnologias digitais (TICs) é
visto como uma ferramenta muito importante para a viabilização
curricular das pessoas com deficiência nas escolas, oportunizando
e facilitando os processos de aprendizagem, a comunicação, e ao
estabelecimento de pontes para o contato com o mundo social, aspectos aliados e imprescindíveis na busca da autonomia, da atividade e participação das pessoas com deficiência, que utilizados como
recursos de TA favorecem as ações de inclusão social.
O número de pesquisas na área de mobilidade aparece após as
TICs, com maior quantidade de projetos, seguido por pesquisas
em CAA.
Adaptações veiculares e projetos arquitetônicos de acessibilidade e controle ambiental, ainda são muito pouco explorados nas
pesquisas e quiçá nas produções nacionais.
Dados sobre o tipo de projeto desenvolvido, na PNTA apenas
23% dos projetos estão relacionados ao desenvolvimento de produtos de TA (bens), portanto a maioria dos projetos cadastrados estava
efetivamente relacionada à pesquisa (52,2%) ou a serviços (24,8%).
Para explicar este fenômeno, a PNTA concluiu que a ausência de
recursos financeiros era uma das maiores dificuldades encontradas
para o desenvolvimento dos projetos e produtos no Brasil, o que
reforça a importância de aumento de incentivos públicos e financeiros para potencializar a área.
A análise dos dados da RNPDTA-2014 concluiu que existiam
na época do levantamento 29 projetos com produtos já finalizados
e disponibilizados aos usuários, um total de 115 produtos, conforme Figura 8.

A Classificação utilizada na PNTA foi a da ISO 9.999, diferindo-se assim das categorias utilizadas pelo mapeamento dos núcleos
da rede do CNRTA, entretanto os resultados podem ser considerados comparativos uma vez que ambas as contabilizações apontaram
para resultados similares entre si no que diz respeito às áreas de
classificação (Figura7).

Figura 8 - Distribuição dos produtos de Tecnologia Assistiva na
RNPDTA em 2014.
Fonte: CNRTA (2015).

Figura 7 - Distribuição dos projetos de pesquisa por categorias de
Tecnologia Assistiva - (ISO 9 999) -2008.
Fonte: PNTA (2012).

Em 2012 este dado parece confirmar uma tendência perceptível no mercado e nas pesquisas, que é a tendência a uma crescente oferta de produtos de TA relacionados ao uso das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC), principalmente o uso do
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No entanto, é importante destacar que muitos destes produtos
identificados pelo mapeamento foram desenvolvidos nos núcleos
em projetos anteriores à Chamada Pública CNPq n°84/2013 –
Tecnologia Assistiva, uma vez que os produtos levantados durante
o mapeamento nem sempre estavam relacionados com o projeto
contemplado pelo edital e alguns deles já tinham, comprovadamente, divulgação na internet em datas anteriores ao edital.
O mapeamento da RNPDTA ainda cruzou estes resultados
com as regiões brasileiras, apontando que o maior número de produtos desenvolvidos pelos núcleos é a região Sudeste, seguida pela
região Sul. Observou-se também que o número de patentes não
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coincidia com o número de produtos levantados. Foram citados
pelos núcleos um total de 26 patentes, sendo que destas, 16 são
referentes a registros de softwares.
Outro aspecto identificado pelo mapeamento da RNPDTA diz
respeito aos serviços prestados pelos núcleos. Do total, 16 núcleos
relataram realizarem prestações de serviços em TA, sendo que, em
sua maioria, são cursos de formação na área ou prescrições, adaptações, treinamentos com os produtos de TA, além de serviços de
manutenção de equipamentos.

Figura 9 - Tempo de existência dos núcleos que já oferecem produtos de Tecnologia Assistiva na RNPDTA-2014.
Fonte: CNRTA (2015).

É possível refletir sobre outro dado do estudo da RNPDTA, o
tempo de existência de cada núcleo relacionado com produtos já disponibilizados revelou que 22 dos núcleos que apresentavam grande
número de produtos já tinham um tempo de vida superior a um ano
de idade. É possível observar ainda, em número menor, que alguns
núcleos com tempo de existência inferior a um ano já ofereciam produtos de TA mesmo que na forma de protótipo. Este resultado promove uma reflexão do tipo: Quanto tempo é necessário para que uma
pesquisa na área de TA se transforme em produtos? E após tornar-se
produtos, qual o caminho para chegar à mão do usuário? Quais os
entraves ainda precisam ser superados para que a meta nacional de
mudança de paradigma e de autossustentabilidade em produtos de
TA, no mercado nacional, ainda precisam ser superados?

consIderAçÕes FInAIs
A história da luta das pessoas com deficiência é marcada por
desafios e conquistas importantes, mas que recentemente, com o
momento político favorável à inclusão social, vive uma grande alteração do cenário social.
Compreendendo a facilitação do acesso aos recursos de TA
como primordial para a garantia da inclusão de fato e indispensável
na construção das ações de políticas públicas, e considerando em
especial o mapeamento da RNPDTA como subsídio de análise, é
possível neste artigo obter informações sobre o cenário das pesquisas no país e quais os principais desafios ainda a serem alcançados
pelas iniciativas nacionais para garantia do acesso de TA.
A implementação das ações do Plano Viver sem Limite, em especial a criação da Rede nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
em TA, incentivou significativamente o desenvolvimento de pesquisas na área, mas entende-se, que do amadurecimento das pesquisas para produtos ao alcance por parte dos usuários leva tempo,

34

devido a alguns fatores, entre eles, as articulações necessárias dos
setores acadêmicos, indústria, empresa e comércio.
Estima-se que o investimento atual do governo na pesquisa e
desenvolvimento ainda acrescentará muito ao cenário atual, inclusive com relação ao alcance dos recursos de TA pelas pessoas, porém,
entende-se que as pesquisas iniciadas por estes últimos incentivos
ainda precisam de tempo e mais maturidade para chegarem ao
mercado, o que nos leva a refletir sobre a necessidade de novos e
contínuos empenhos governamentais para garantir a produção nacional e sua disponibilização no mercado, e de estudos quanto aos
melhores novos focos para investimento.
Mesmo que seja visível o avanço social e político da TA no
Brasil, ainda é possível notar que os produtos internacionais continuam representando a maioria das opções para o consumidor brasileiro.
Uma questão importante explanada nos resultados deste artigo
refere-se à necessária investigação sobre as principais queixas e solicitações no que se refere a apoio funcional por parte das pessoas
com deficiência. Não existem grandes estudos sobre as demandas
das pessoas com deficiência, isto promove uma reflexão do tipo:
Como podemos facilitar o acesso das pessoas aos recursos de TA
se nosso conhecimento sobre suas reais necessidades no cotidiano
ainda são incipientes? A garantia de usabilidade dos novos recursos
e do não abandono por parte dos usuários pode estar diretamente
relacionada a esta questão.
Ainda do ponto de vista da assertividade das pesquisas, verificou-se nos resultados do mapeamento do CNRTA que existe uma
lacuna no entendimento sobre como se dá a participação do usuário no desenvolvimento da pesquisa de TA, já que esta participação, quando existe, está muito ligada à fase de teste de protótipos
exclusivamente. Desta forma, sugere-se estudos e aprofundamentos
sobre o envolvimento do usuário na concepção e desenvolvimento
da pesquisa, a fim de evitar grandes investimentos em pesquisas que
poderão ser subutilizadas posteriormente pela população.
Em termos das principais áreas pesquisadas, também é possível
observar uma tendência em pesquisas nas áreas de acessibilidade
digital, auxílios de mobilidade e Comunicação Alternativa, entretanto pouco se sabe sobre as demandas de outras áreas que fazem
parte do dia a dia das pessoas, como adaptação veicular, automação residencial, eletrodomésticos acessíveis, entre outros. Reitera-se
desta forma, a importância dos estudos sobre a investigação das
demandas destas pessoas.
Espera-se que os dados apresentados possam servir de contribuição para novas ações de favorecimento ao desenvolvimento na
área da Tecnologia Assistiva no Brasil.
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Análise da Intensidade de Esforço Durante o
Jogo de Rugby em Cadeira de Rodas
Analysis of Stress Intensity During the Game Rugby in Wheelchair
Renata Maria dos Santos
Luis Gustavo Pena
José Irineu Gorla
Faculdade de Educação Física da UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil
RESUMO: o rugby em cadeira de rodas (RCR) é um esporte paralímpico desenvolvido para pessoas com tetraplegia. O desempenho dos
atletas de RCR depende muito das tecnologias empregadas e do desemprenho físico do atleta. A frequência cardíaca (FC) é um importante parâmetro fisiológico utilizado para o controle de treinos nos esportes coletivos, graças a sua boa aplicabilidade prática. No presente
estudo esta é utilizada no paradesporto, levando em consideração as modificações fisiológicas e metabólicas presentes nos atletas com lesão
medular. O objetivo deste estudo foi analisar a intensidade de esforço através do comportamento da FC dos atletas com lesão da medula
espinhal durante uma partida de RCR. A presente amostra trata de 6 atletas de RCR com lesão na medula espinhal, acima de T6, do sexo
masculino, durante 9 jogos, onde os mesmos foram monitorados por meio da FC. A média da FC encontrada foi de 138±18bpm (batimentos por minuto), tal valor encontra-se próximo aos valores apresentados pela literatura, a zona de intensidade presente em 54,52% do
jogo foi a zona de treinamento de recuperação que não é condizente com a literatura, porque neste estudo não foi efetuado um teste de FC
máxima, a mesma foi estimada por meio de equações e por se tratar de indivíduos tetraplégicos, acabou por superestimar a FC máxima.
Conclui-se que atletas de RCR possuem FC reduzida, alcançando a máxima média de 138 bpm durante o jogo, não havendo correlação
entre FC máxima encontrada e posicionamento de jogo e não sendo possível por limitações da pesquisa afirmar que determinada zona de
intensidade encontrada corresponde ao esforço real do atleta.
PALAVRAS CHAVE: Rugby em cadeira de rodas. Frequência Cardíaca. Monitoramento de jogo.
ABSTRACT: The Wheel Chair Rugby (WR) is a Paralympic sport designed for people with tetraplegia. The performance of WR athletes
relies heavily on the technology used and the athlete’s physical capaticy. The heart rate (HR) is an important physiological parameter
used to control training in team sports, thanks to its good practical applicability. In the present study it is used in parasports, taking into
account the physiological and metabolic changes present in athletes with spinal cord injury. The objective of this study was to analyze the
intensity of effort by HR behavior of athletes with Spinal Cord Injury during a match of WR. This present sample comes to 6 athletes
from WR with spinal cord injury above T6, male, while 9 games, where they were monitored through their HR. The average HR found
was 138 ± 18bpm (beats per minute), this value is close to the values presented in the literature. The intensity zone in 54.52% of the game
was the recovery training zone that is not consistent with the literature, because in this study was not performed one maximal HR test,
it has been estimated by equations and because it is tetraplegic individuals, turned out to overestimate the maximum HR. It was concluded that WR athletes have reduced HR, reaching the maximum average of 138 bpm during the game, there was no correlation between
maximal HR found and playing position and it is not possible, for search limitations, state that certain intensity zone found matches real
effort of the athlete.
KEYWORDS: Wheel Chair Rugby. Heart Rate. Game Tracking.

Introdução
O rugby em cadeira de rodas (RCR) é uma modalidade coletiva paralímpica, voltada a pessoas com deficiência física. Surgiu
como opção de prática esportiva para pessoas com tetraplegia, na
década de 1970, devido à dificuldade na participação do basquetebol em cadeira de rodas (IWRF, 2013). É considerada uma das
modalidades paradesportivas com maior crescimento desde a sua
inserção no programa dos Jogos Paralímpicos, em 1996 (Porretta,
2004), devido ao grande dinamismo do jogo. Segundo a Federação
Internacional de rugby em Cadeira de Rodas (IWRF, 2015), atualmente 27 países estão listados no ranking internacional.
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O RCR é jogado em quadra de basquete com a adaptação da
marcação de uma chave. Para que um ponto seja marcado o jogador
deve estar de posse da bola e conduzi-la até que duas rodas de sua
cadeira ultrapassarem a linha de fundo dentro da chave da quadra
adversária (linha do gol). O jogo ocorre em quatro tempos de 8 minutos, sendo contado o tempo em que algum jogador tem a posse
da bola. São realizados intervalos de dois minutos entre o 1º e o 2º
quarto e entre o 3º e o 4º e de 5 minutos entre o 2º e o 3º quarto.
Podem estar em quadra no mesmo momento quatro jogadores de
cada equipe, sendo que a equipe não pode exceder a soma de oito
pontos de classificação funcional em quadra (IWRF, 2015).
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Para que se determine a classificação de um atleta é observado
como o atleta executa uma variedade de movimentos. Inicialmente,
são testados os membros dos atletas para a força, a flexibilidade,
sensação, tônus muscular e tronco dos atletas para equilíbrio, a capacidade de curvar-se e levantar-se e a capacidade de girar para ambos os lados. O atleta é então observado realizando a manipulação
de bola e habilidades para cadeiras de rodas anteriores ao jogo e
durante o mesmo (IWRF, 2015).
Existem sete classes variando de 0,5 a 3,5 com características
funcionais identificadas para cada classe de atleta, onde a classe 0,5
inclui aqueles atletas com menor funcionalidade e a classe 3,5 inclui atletas com a maior funcionalidade elegível para o esporte. O
número total de pontos permitidos em quadra a qualquer momento do jogo é no máximo 8,0. Por uma questão estratégica os atletas
com classificação funcional mais baixa (pontos baixos) costumam
jogar na defesa e os atletas com classificação mais alta (pontos altos)
costumam jogar no ataque (IWRF, 2015)
Muitos indivíduos, após terem uma lesão medular (LM), acabam por tornarem-se sedentários por uma dificuldade por parte da
pessoa de encontrar uma prática a qual consiga se adequar. Tal falta
de prática de exercícios acaba por gerar vários problemas a saúde da
pessoa, que já possui por conta da lesão medular um acúmulo de
gordura visceral maior (Nash, 2005). Indivíduos com LM possuem
maior risco cardíaco, decorrente de maior incidência de transtornos lipídicos, obesidade, síndrome metabólica, diabetes e falta de
exercícios físicos (Myers et al., 2007). É indicado, portanto, que
pessoas com LM pratiquem atividades físicas, sendo considerado
que tais atividades proporcionam uma melhora em sua qualidade
de vida (Nash, 2005).
A prática esportiva surge como uma das principais atividades
realizadas por pessoas com deficiência física durante e/ou após o
processo de reabilitação. Contudo, a prescrição de exercícios para
as populações com deficiência física tem particularidades inerentes
às adaptações das modalidades e também inerentes às características
específicas de cada deficiência, principalmente, quando se trata de
atletas com lesão da medula espinhal (LME).
O RCR é uma das principais modalidades paralímpicas praticadas por usuários de cadeira de rodas. O avanço tecnológico dos
equipamentos utilizados em jogo e o nível de condicionamento físico dos atletas são os principais componentes competitivos que se
destacam durante as competições desde seu surgimento na década
de 1970 (IWRF, 2010). Para promover avanços nos sistemas de
treinamento em modalidades paradesportivas coletivas em cadeira
de rodas é preciso que se faça um controle das demandas físicas,
técnicas e táticas durante os jogos, o que geraria uma intervenção
consciente nos métodos de treinamento na modalidade, podendo
proporcionar assim um melhor desempenho e diminuir o risco de
lesões por overtraining.
A prática da modalidade é realizada por indivíduos com deficiência física diagnosticados com tetraplegia ou que apresentem
quadros de tetra-equivalência, como por exemplo, deficiência física
neurológica congênita ou adquirida em pelo menos três membros,
ou não neurológica em pelo menos quatro membros (amputações)
(IWRF, 2011). A LME é a deficiência predominante entre os atletas
praticantes de RCR no Brasil (ABRC, 2012), e possui alterações a
níveis metabólicos (Devillard et al., 2007; Shah et al., 2008), neuromusculares (Nash, 2005; Gorgey & Dudley, 2007; Pelletier &
Hicks, 2011) e fisiológicos (Myers et al., 2007; Ares & Cristante,
2007), destacando-se as disfunções simpáticas da FC que acarre-
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tam no desenvolvimento da fadiga precoce (Valente et al., 2007;
Devillard et al., 2007; Hicks et al., 2003; Furmaniuk et al., 2010),
comprometendo os elevados níveis de exigência do condicionamento físico para suportar a intensidade de jogo.
Entretanto, é senso comum que o nível de condicionamento físico está diretamente relacionado ao treinamento em que os atletas
são submetidos. Este tem por finalidade proporcionar o aumento
da condição física de forma adequada e consistente para suportar
as demandas energéticas solicitadas durante o jogo, porém, o controle do treinamento aparece como processo imprescindível para
que o atleta consiga alcançar os níveis de treinabilidade exigida pela
modalidade e minimizar os riscos de lesões (Lourenço et al., 2007;
Borresen & Lambert, 2009).
Por este motivo, conhecer a modalidade em termos de quantificação de esforços e de ações técnico-táticas é processo fundamental
e que servirá para o controle do treinamento (Borin et al., 2007).
A FC é um dos principais parâmetros fisiológicos utilizados no
controle do treino em modalidades coletivas convencionais devido
a sua fácil aplicabilidade prática (Arins & Silva, 2007; Montgomery,
Pyne & Minahan, 2010). Porém, em modalidades paradesportivas,
como o RCR, são encontradas apenas iniciativas para análise do
comportamento da FC em ações técnicas isoladas (Barfield et al.,
2010), mas não foram observados estudos que apresentem o comportamento dessa variável durante os jogos.
Apesar das controvérsias apresentadas em relação ao comportamento da FC frente à intensidade de esforço em indivíduos com
LME devido à disfunção simpática (Previnaire et al., 2012), acredita-se que a FC possa ser utilizada para o controle do treinamento,
mas apenas se empregada de forma cautelosa (Goosey-Tolfrey &
Tolfrey, 2008; Previnaire et al., 2012).
Com vistas a essas particularidades é que o processo de treinamento deve ser prescrito, de modo a promover a maximização
do desempenho dos atletas. Porém, tal maximização só pode ser
alcançada se o planejamento for realizado de forma específica e,
com a máxima garantia da margem de segurança na realização do
exercício.
Em vista de tal importância, este estudo visa analisar a intensidade de esforço através do comportamento da FC dos atletas
com tetraplegia em partidas oficiais de RCR. Buscando gerar informações acerca do comportamento da FC de jogo dos atletas por
posição e fornecer informações capazes de modelar o treinamento
para os atletas de acordo com as necessidades fisiológicas solicitadas
durante as partidas.

Revisão Bibliográfica
Os indivíduos com lesão medular (tetraplégicos) acabam por
possuir uma menor capacidade de fazer mudanças em relação a sua
regulação cardíaca autonômica (Ditor et al., 2004) durante o exercício. Esta gera, muitas vezes, uma limitação da FC do indivíduo a
130 batimentos por minuto, parte da limitação devido à perda do
estímulo parassimpático vagal (Valent et al., 2007).
A disfunção autonômica manifestada por tetraplégicos apresenta relações com o nível de comprometimento da lesão (Krassioukov
& West, 2014). Tal disfunção autonômica gera alterações na FC
que estabelece a mesma relação com o comprometimento da lesão. A FC pode ser considerada, em alguns casos, um parâmetro
fisiológico útil para controle de treinamento de pessoas com tetraplegia (Valent et al., 2007). Tais pessoas possuem uma FC máxima
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reduzida (Krassioukov & West, 2014), o que gera uma necessidade
de geração de protocolos apropriados, relacionados ao comprometimento da lesão.
Por estes motivos são necessários protocolos especializados para
o treinamento de atletas com tetraplegia. Não foi estabelecido um
consenso a cerca da intensidade, tipo de treinamento ou duração
do exercício de treino mais apropriado para esta população (Valent
et al., 2014). Uma das recomendações é que o treinamento em tetraplégicos seja feito acima ou em 70% da FC máxima, durante 30
minutos de exercícios rítmicos por um período de oito semanas,
sendo efetuado três vezes por semana, seria assim considerado um
exercício de resistência. Dessa forma, percebe-se a importância de
monitorar a FC máxima para que se prescreva tal programa de sobrecarga (Rimaud, Calmels & Devillard, 2005).
Em atletas de RCR, tais elementos descritos estão presentes na
grande parcela dos atletas com tetraplegia. Os valores de FC são
baixos em relação a testes submáximos, o que poderia estar relacionado com a diminuição da atuação simpática (Flores et al., 2013).
Em pesquisa com RCR todos os participantes do treino atingiram
70% da FC de reserva em algum momento e mantiveram uma média de FC acima de 50% FC de reserva, não sendo encontrada
nenhuma relação entre o alcance de um limiar maior e a funcionalidade do atleta (Barfield et al., 2010).

Metodologia
População e amostra

33,3±5,4

Tempo de
rugby - anos
5,4±1,9

Para o desenvolvimento deste estudo, a FC foi monitorada através do frequencímetro FIRTSBEAT modelo SPORTS Team 4.6®,
2015. A FC foi monitorada desde o aquecimento pré-jogo e durante toda a partida, sendo possível obter valores da frequência em
situações de jogo, bem como a recuperação, devido às substituições
realizadas. Também foram coletados os valores médios, máximo e
mínimo de FC em cada jogo de cada atleta.
Ao chegarem ao local do jogo os atletas foram equipados com
a cinta peitoral e foi verificado se o sinal do aparelho estava funcionando corretamente e possíveis ajustes foram realizados. Em alguns
casos, o aquecimento pré-jogo não foi monitorado em instâncias
de um jogo ser feito após o outro e o técnico não precisar realizar
os aquecimentos, além disso, os atletas foram monitorados durante
nove jogos.
Os dados de FC máxima foram analisados em relação à posição
dos atletas (defesa e ataque) por meio do software GraphPadPrism
6®. Para tal análise foram utilizadas as médias de todos os dados coletados por voluntário, eliminando apenas os dados que não atingiram o critério explicitado no tópico população e amostra. Também
foi efetuada uma análise em relação a intensidade de jogo, que é
calculado pelo software FIRTSBEAT modelo SPORTS Team 4.6®,
por meio da FC, para que se fosse analisada a intensidade à qual os
atletas de rugby eram expostos durante o jogo.

Materiais

A população deste estudo foi composta por 6 atletas com lesão na medula espinhal, a nível cervical, do sexo masculino, praticantes de RCR, com média de idade de 33,3±5,4 anos, tempo
médio de treino com RCR de 5,4±1,9 anos, tempo médio de
carga horária semanal de treino em RCR de 10±3,7 horas, tempo médio de lesão de 11,3±4 anos. Os atletas pertencem à equipe
UNICAMP/ADEACAMP e participaram de um torneio preparatório e do Campeonato Brasileiro da modalidade, totalizando 9 jogos. Utilizaram-se jogos para que se avaliasse o esforço do atleta em
competição para melhorar as futuras modulações de treinos.
Tabela 1- Dados sobre a amostra
Idade (anos)

Protocolo

Carga horária
semanal
10,5±3,7

Tempo lesão
(anos)
11,3±4

Fonte: elaboração própria.

Foram inclusos no estudo atletas com carga horária de treinamento sistematizada de no mínimo 6 horas semanais, ou seja, classificados como frequentes na escala de atividade física (Washburn
et al., 2002), do sexo masculino, que pratiquem a modalidade a
pelo menos um ano e com experiência em, pelo menos, uma competição.
Para maior confiabilidade nas informações da intensidade de esforço serão excluídos da análise dos dados os atletas que não apresentarem participação de no mínimo 1/3 do período de tempo de jogo.

Frequêncimetro Cardíaco – Firtsbeat
Para monitoramento da FC durante os jogos, foi utilizado o
monitor da marca FIRTSBEAT modelo SPORTS Team 4.6®, capaz de registrar a FC de vários atletas durante os jogos ou treinos
ao mesmo tempo. O equipamento é composto pela cinta peitoral (capaz de refletir a atividade do sistema nervoso autônomo) e
por um receptor que, ao acoplado a um computador com software
SPORTS Team 4.6, transmite os dados instantaneamente da sinta peitoral para o computador. Ao final da coleta foram gerados
gráficos a cerca da frequência e tabelas com FC mínima, FC máx.
(máxima) e FC média durante os jogos.

Resultados
O maior valor de FC encontrada em um jogo foi de 168bpm
(batimentos por minuto), sendo a média das frequências cardíacas
máximas encontradas durante a coleta de 138bpm±18. Após análise dos dados em relação ao posicionamento de jogo dos atletas,
defesa e ataque, não foi encontrada diferença estatística entre os
grupos (P>0,9999).
Na Figura 1 os dados de FC expostos em bpm (batimentos por
minuto).

Caracterização do estudo
De acordo com Thomas, Nelson & Silverman (2007), este estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva, de caráter correlacional
e apresenta um delineamento transversal.
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Comparação entre Atletas de
Ataque e Defesa
138
137,8
137,6

Média das FC Máximas
dos jogadores

137,4
137,2
Jogadores do
Ataque

Jogadores da
Defesa

Figura1 – Comparativo de média da frequência cardíaca (FC) máxima média de atletas de defesa e de ataque no rugby em cadeira
de rodas.
Fonte: elaboração própria.

Foram encontrados em relação à intensidade de esforço, durante um jogo, que os atletas permanecem em treinamento de recuperação durante 54,52% do tempo, na zona aeróbia 1, 30,57% do
jogo, na zona aeróbia 2, 11,65% do jogo, na zona de limiar anaeróbio 2,54% do jogo e na zona de alta intensidade 0,72% do jogo,
tais valores só consideram a FC acima de 50% da máxima (Figura
2). Sendo a zona de treinamento de recuperação correspondente a
FC a partir de 50% da FC máx. predita, a zona aeróbia 1 a partir
de 60% da FC máxima predita, a zona aeróbia 2 a partir de 70%
da FC máxima predita, a zona de limiar anaeróbio a partir de 80%
da FC máxima predita e a zona de alta intensidade a partir de 90%
das FC máxima predita.
2% 1%
Treinamento de
Recuperação

12%

Zona Aeróbia 1

esforço máximos para que tal máximo fosse confirmado, porém é
possível inferir com base em tal FC que o esforço realizado por tais
atletas é próximo ao seu máximo.
As FC máximas encontradas não apresentaram diferença entre jogadores de defesa e de ataque. A FC em tetraplégicos é apresentada por Krassioukov & West (2014) como sendo variável de
acordo com o nível de comprometimento do indivíduo, porém,
no rugby tal diferença pode não ter sido observada por se tratar de
uma amostra pequena e pela classificação funcional de atletas que é
utilizada para determinar o posicionamento do atleta em jogo entre
defesa e ataque. Tal classificação não depende exclusivamente de
seu nível de lesão, levando em conta o real comprometimento físico
ocasionado por tal lesão, tal comparação apresentou (P>0,9999),
não indicando portanto que haja uma diferença estatística entre os
grupos defesa e ataque.
A intensidade de jogo encontrada neste estudo foi corresponde
a treinamento de recuperação durante 54,52% do tempo de jogo,
zona aeróbia 1 durante 30,57% do jogo, zona aeróbia 2, 11,65%
do jogo, zona de limiar anaeróbio, 2,54% do jogo e zona de alta
intensidade, 0,72% do jogo, tal estudo apresentou uma intensidade menor do que a encontrada em outros estudos de intensidade.
Rhodes et al. (2015) afirmam que atletas de RCR de modo geral
passam 31% do tempo na zona de muito baixa velocidade e 47%
na zona de baixa velocidade. Tal diferença se deve ao fato de a intensidade do presente estudo ser referente a uma FC que é predita
por meio de equações que não consideram o indivíduo como tetraplégico, o que, portanto, faz com que a FC de tais indivíduos seja
superestimada e, por conseguinte não reflita o real esforço realizado
pelo atleta no momento da coleta.
Os atletas de RCR apresentaram uma FC reduzida, sem correlação com seu posicionamento em jogo (ataque e defesa).
Apresentando uma intensidade, na maior parte do tempo de jogo,
considerada como treinamento de recuperação. Porém, tal afirmação deve ser olhada com cautela, uma vez que a FC máxima dos
atletas foi superestimada.

Zona Aeróbia 2
31%

54%

Zona de limear anaeróbio

Zona de Alta intensidade

Figura 2 - Intensidade de esforço durante o jogo de rugby em cadeira de rodas.
Legenda: Os dados consideram apenas o tempo que o atleta permaneceu com sua
frequência cardíaca acima de 50% de seu máximo.
Fonte: elaboração própria.

Conclusão
O estudo atingiu parcialmente seus objetivos, pois, apesar de a
análise de esforço ter sido realizada, ela pode estar subestimando os
atletas por não ter havido teste de FC máxima anteriormente, não
sendo possível também gerar informações por nível de lesão e classificação funcional devido ao número reduzido de voluntários. Para
corrigir tais problemas são necessários novos estudos com um maior
número de voluntários e com um teste anterior de FC máxima,
podendo assim caracterizar posteriormente o esforço real realizado
pelos atletas durante um jogo.
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Discussão
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Tetraplégicos possuem uma diminuição em sua FC devido à diminuição na estimulação parassimpática vagal (Krassioukov & West,
2014), sendo que, Valent (2007) afirmou que em muitos casos,
tetraplégicos possuem uma redução da FC máxima, esta chegando muitas vezes a apenas 130bpm. Porém não necessariamente um
atleta atingirá seu máximo em um jogo, sendo necessários testes de
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Apresentação
A revista da Sobama é um órgão de divulgação da Associação Brasileira de
Atividade Motora Adaptada. A revista da Sobama foi criada para atender
às necessidades de divulgação e discussão da produção científica e de
assuntos da área de atividade motora adaptada. A revista da Sobama aceita
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áreas como educação física e esportes, fisioterapia, educação especial,
psicologia e outras cujos manuscritos tenham perfis direcionados à área
de atividade motora adaptada ou pertinente aos interesses dos leitores da
revista da Sobama. Cabe aos editores da revista da Sobama decidir sobre a
pertinência da colaboração.

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Ponto de Vista: Temas de relevância para o conhecimento pedagógico,
científico, universitário ou profissional, apresentados na forma de
comentários que favoreçam novas ideias ou perspectivas sobre o
assunto. Limitado a 12 páginas espaço duplo conforme especificações
do item III.

7.

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

8.

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

9.

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

10. Poderá também ser publicada, a critério do editor: Notícia: divulgação
de fato ou evento de conteúdo relacionado à área de atividade
motora adaptada, não sendo exigidas originalidade e exclusividade
na publicação. Limitado a 6 páginas espaço duplo conforme
especificações do item III.

II. Apreciação pelo conselho editorial
O manuscrito—nas categorias 1 a 8—é aceito para análise pressupondose que: (a) o mesmo não foi publicado e nem está sendo submetido para
publicação em outro periódico; (b) todas as pessoas listadas como autores
aprovaram o seu encaminhamento à revista da Sobama; (c) qualquer pessoa
citada como fonte de comunicação pessoal aprovou a citação.
Os trabalhos enviados serão apreciados pelo editor-chefe e pelos
editores-associados especialistas nas áreas afins, que deverão fazer uso de
consultores ad hoc. Os autores serão notificados da aceitação ou recusa de
seus manuscritos. Os manuscritos, mesmo quando rejeitados, não serão
devolvidos.
Pequenas modificações no texto poderão ser feitas pelo editor-chefe ou
pelos editores- associados. Quando estes julgarem necessárias modificações
substanciais, o(s) autor(es) será(ão) notificado(s) e encarregado(s) de fazêlas,
devolvendo o trabalho reformulado no prazo máximo de duas semanas.
Manuscritos re-submetidos depois do prazo de seis meses do envio do
último resultado da análise pelos consultores não serão considerados para
continuidade do processo de revisão. Neste caso, serão considerados como
uma submissão nova, e um novo processo de avaliação será reiniciado.

III. Forma de apresentação dos manuscritos
A revista da Sobama adota as normas de publicação da APA (American
Psychological Association), exceto em situações específicas onde há conflito
com a necessidade de se assegurar o cumprimento da revisão cega por pares,
regras do uso da língua portuguesa, normas gerais da ABNT, procedimentos
internos da revista, inclusive características de infraestrutura operacional.
A omissão de informação no detalhamento que se segue implica em que
prevalece a orientação do manual da APA. Os manuscritos devem ser
redigidos em português. Excepcionalmente, o inglês, o francês, o espanhol
e o alemão poderão ser aceitos, a critério dos editores. Os manuscritos
originais deverão ser submetidos pelo site: http://revistas.marilia.unesp.br/
index.php/sobama acompanhada de carta assinada por todos os autores
conforme descrito abaixo.
Os manuscritos devem ser digitados em espaço duplo, fonte tipo Courier,
tamanho 12, não excedendo, quando for o caso, o número de páginas
apropriado de cada categoria em que o manuscrito se insere. A página
deverá ser tamanho carta, com formatação de margens superior e inferior
no mínimo de 2,5 cm, esquerda e direita no mínimo de 3 cm. Para
estimar a equivalência considere que uma página impressa da publicação
corresponde a 3 páginas do manuscrito.
Arquivos a serem enviados:
1. Artigo salvo no formato word (.doc)

2. Ofício de encaminhamento assinado por todos os autores.
3. Cópia da carta de aprovação do Comitê de Ética (para relato de pesquisa).
Em caso de aceite do trabalho uma carta de acordo de publicação deverá
ser preenchida e assinada pelo autor principal para encaminhamento do
trabalho para prelo.
A apresentação dos trabalhos deve seguir a seguinte ardem:
1. Folha de rosto despersonalizada contendo apenas:
1.1. Título sem abreviações, em português, não devendo exceder 10
palavras.
1.2. Sugestão de título abreviado para cabeçalho, não devendo exceder 4
palavras.
1.3. Título sem abreviações, em inglês, compatível com o título em
português.
2. Folha de rosto personalizada contendo:
2.1. Mesma informação dos itens 1.1; 1.2 e 1.3. acima.
2.2. Nome de cada autor, seguido por uma afiliação
institucional apenas e por extenso por ocasião da submissão do trabalho.
2.3. Indicação do autor a quem o leitor do artigo deve enviar
correspondência, seguido de endereço completo, de acordo com as
normas do correio. Se disponível, o endereço eletrônico deve também
ser indicado.
2.4. Indicação de endereço para correspondência com o editor sobre
a tramitação do manuscrito, incluindo fax, telefone e, se disponível,
endereço eletrônico.
2.5. Se necessário, indicação de atualização de afiliação institucional.
2.6. Se apropriado, parágrafo reconhecendo apoio financeiro, colaboração
de colegas e técnicos, origem do trabalho (por exemplo, anteriormente
apresentado em evento, derivado de tese ou dissertação, oriundo de
coleta de dados efetuada em instituição distinta daquela informada no
item 2.4), e outros fatos de divu1gação eticamente necessária.
2.7. Indique na carta de encaminhamento, quando for o caso de estudos
envolvendo seres humanos ou animais, que o estudo obedeceu aos
requisitos da Resolução CNS 196/96 referente à Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (Conep) e que foi devidamente aprovado pelo comitê
de ética da instituição de origem do autor responsável pelo estudo.
3. Folha contendo o Resumo, em português.
O resumo deve ter no máximo 150 palavras para manuscritos na categoria
1, e 100 palavras para manuscritos nas categorias 2, 3, 4 e 5. As demais
categorias não admitem resumo. Ao resumo devem-se seguir 3 a 5
palavras-chave para fins de indexação do trabalho.
No caso de relato de pesquisa, o resumo deve incluir: descrição sumária
do problema investigado, características pertinentes da amostra,
método utilizado para a coleta de dados, resultados e conclusões, suas
implicações ou aplicações.
O resumo de uma revisão crítica ou de um estudo teórico deve incluir:
assunto tratado em uma frase, objetivo, tese ou construto sob análise,
fontes usadas (p. ex. observação feita pelo autor, literatura publicada) e
conclusões.
4. Folha contendo o abstract (resumo em inglês), compatível com o
texto do resumo em português.
O abstract deve obedecer às mesmas especificações para a versão em
português, seguido de keywords (palavras-chave em inglês), compatíveis
com as palavras-chave em português.
5. Texto propriamente dito.

Em todas as categorias de trabalho original, o texto deve ter uma
organização de reconhecimento fácil, sinalizada por um sistema de
títulos e subtítulos que reflitam esta organização. No caso de relatos
de pesquisa o texto deverá, obrigatoriamente, apresentar: introdução,
método, resultados e discussão. As notas não bibliográficas deverão
ser reduzidas a um mínimo e colocadas ao pé das páginas, ordenadas
por algarismos arábicos que deverão aparecer imediatamente após o
segmento de texto ao qual se refere a nota. As figuras, tabelas e quadros
já deverão estar inseridas no corpo do texto (não enviar as ilustrações no
final do artigo). As citações de autores deverão ser feitas de acordo com
as normas da APA, exemplificadas no item IV. No caso de transcrição
na íntegra de um texto, a transcrição deve ser delimitada por aspas e
a citação do autor seguida do número da página citada. Uma citação
literal com 40 ou mais palavras deve ser apresentada em bloco próprio,
começando em nova linha, com recuo de 5 espaços da margem, na
mesma posição de um novo parágrafo.
O tamanho da fonte deve ser 12, como no restante do texto.
Observações: Nunca utilize caixa alta em palavras inteiras (exemplo:
ATIVIDADE MOTORA) em nenhuma etapa do manuscrito, nem
mesmo nas citações de autores. Utilize, quando apropriado, apenas a
inicial em caixa alta (exemplo: Atividade Motora).
No caso de siglas que são compostas por partes das iniciais do nome de
um órgão ou entidade, a exemplo de Sobama, estas devem ser escritas
apenas com a primeira letra em caixa alta. O mesmo vale para siglas
com quatro ou mais letras (por exemplo, Vasp, Cobal, Masp, Varig)
a menos que cada uma de suas letras é pronunciada separadamente
(por exemplo, IPTU, BNDES). Algumas siglas têm letras maiúsculas
e minúsculas para diferenciá-las de outras iguais (por exemplo, CNPq,
UnB). Siglas com até três letras, devem ser escritas em letras maiúsculas
(USP, ONU, OMS). Quando utilizar a sigla: na primeira citação escreva
o nome completo e a seguir (nunca antes!), a sigla entre parênteses.
Abreviações devem ser evitadas, por exemplo síndrome de Down (SD),
deficiência física (DF). Prefira manter os termos escritos por extenso no
decorrer de todo o trabalho.
6. Referências, ordenadas de acordo com as regras gerais que se seguem.
Trabalhos de autoria única e do mesmo autor são ordenados por ano
de publicação, o mais antigo primeiro. Trabalhos de autoria única
precedem trabalhos de autoria múltipla, quando o sobrenome é o
mesmo. Trabalhos em que o primeiro autor é o mesmo, mas co-autores
diferem serão ordenados por sobrenome dos coautores. Trabalhos
com a mesma autoria múltipla serão ordenados por data, o mais
antigo primeiro. Trabalhos com a mesma autoria e a mesma data serão
ordenados alfabeticamente pelo título, desconsiderando a primeira
palavra se for artigo ou pronome, exceto quando o próprio título
contiver indicativo de ordem; o ano é imediatamente seguido de letras
minúsculas. Quando repetido, o nome do autor não deve ser substituído
por travessões ou outros sinais. O formato da lista de referências deve
ser apropriado à tarefa de revisão e de editoração apresentando além
de espaço duplo e tamanho de fonte 12, parágrafo normal com recuo
apenas na primeira linha, sem deslocamento das margens seguintes (cf.
exemplificado no item V). Os grifos deverão ser indicados unicamente
por um traço sob a palavra (isto é, palavra sublinhada). A formatação
dos parágrafos com recuo e dos grifos em itálico é reservada para a fase
final de editoração do artigo.
7. Anexos, apenas quando contiverem informação original importante,
ou destacamento indispensável para a compreensão de alguma seção do
trabalho. Recomenda-se evitar anexos.
8. Figuras, incluindo legenda, uma por página em papel e por arquivo
de computador, quando preparadas eletronicamente. Para assegurar
qualidade de reprodução as figuras contendo desenhos deverão ser
encaminhadas em qualidade para fotografia; as figuras contendo
gráficos não poderão estar impressas em impressora matricial. Como
a versão publicada não poderá exceder a largura de 8,3 cm para figuras
simples, e de 17,5 cm para figuras complexas, o autor deverá cuidar

para que as legendas mantenham qualidade de leitura, caso redução
seja necessária. O encaminhamento de arquivos eletrônicos das figuras
em formato JPG ou inseridos em documento MSWord ou Excel é
recomendado aos autores.
10. Tabelas, incluindo título e notas, deverão estar inseridas no corpo
do texto (não enviar as ilustrações no final do artigo). Na publicação
impressa a tabela não poderá exceder 17,5 cm de largura x 23,7 cm de
comprimento. Ao prepará-las, o autor deverá limitar sua largura a 60
caracteres, para tabelas simples de modo a ocupar uma coluna impressa,
incluindo 3 caracteres de espaço entre colunas da tabela, e limitar a
125 caracteres para tabelas complexas de modo a ocupar duas colunas
impressas. O comprimento da tabela não deve exceder 55 linhas,
incluindo título e rodapé(s). Para outros detalhamentos, especialmente
em casos omissos, o manual da APA deverá ser consultado.

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

V. Exemplos de tipos comuns de referência
IV. Tipos comuns de citação no texto

1. Relatório técnico.

Citação de artigo de autoria múltipla

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

1. Dois autores
O sobrenome dos autores é explicitado em todas as citações, usando
e ou & conforme abaixo: “O método proposto por Ulrich e Thelen
(1979)” ou “Este método foi inicialmente proposto para o estudo da
marcha automática (Ulrich & Thelen, 1979)”
2. De três a cinco autores
O sobrenome de todos os autores é explicitado na primeira citação, como
acima. Da segunda citação em diante só o sobrenome do primeiro autor
é explicitado, seguido de “et al.” e o ano, se for a primeira citação de uma
referência dentro de um mesmo parágrafo: “Mattos, Lima e Teixeira
(1994) verificaram que...” [primeira citação no texto]; “Mattos et al.
(1994) verificaram que...” [citação subsequente, primeira no parágrafo];
“Mattos et al. Verificaram...” [omita o ano em citações subsequentes
dentro de um mesmo parágrafo]. Exceção: Se a forma abreviada gerar
aparente identidade de dois trabalhos em que os coautores diferem, os
coautores são explicitados até que a ambiguidade seja eliminada. Os
trabalhos de Hayes, S.C., Brownstein, A.J. Haas, J.R. & Greenway,
D.E. (1986) e Hayes, S.C. Brownstein, A.J., Zettle, R.D., Rosenfarb, I.
& Korn, Z. (1986) são assim citados: “Hayes, Brownstein, Haas et al.
(1986) e Hayes, Brownstein, Zettle et al. (1986) verificaram que...” Na
seção de referências todos os nomes são relacionados.
3. Seis ou mais autores
No texto, desde a primeira citação, só o sobrenome do primeiro
autor é mencionado, seguido de “et al.” exceto se este formato gerar
ambiguidade, caso em que a mesma solução indicada no item anterior
deve ser utilizada: “Rodrigues et al. (1988)”.
Na seção de referências todos os nomes são relacionados.
Citações de trabalho discutido em uma fonte secundária O trabalho
usa como fonte um trabalho discutido em outro, sem que o trabalho
original tenha sido lido (por exemplo, um estudo de Lima, citado
por Silva, 1982). No texto, use a seguinte citação: “Lima (conforme
citado por Silva, 1982) acrescenta que estes estudantes...” · Na seção de
referências informe apenas a fonte secundária, no caso Silva, usando o
formato apropriado.
Citações de obras antigas reeditadas
Autor (data da publicação original/data da edição consultada). Ex.:
Campbell (1790/1946).
Citação de comunicação pessoal

2. Trabalho apresentado em congresso, mas não
publicado.
Haidt, J., Dias, M.G., & Koller, S. (1991, fevereiro). Disgust. disrespect
and culture: Moral judgement of victimless violations in the USA and
Brazil. Trabalho apresentado em Reunião Anual (Annual Meeting) da
Society for Cross-Cultural Research, Isla Verde, Puerto Rico.
3. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em
publicação seriada regular.
Tratar como publicação em periódico, acrescentando logo após o título a
indicação de que se trata de resumo.
Silva, A.A., & Engelmann, A. (1988). Teste de eficácia de um curso para
melhorar a capacidade de julgamentos corretos de expressões faciais de
emoções [Resumo]. Ciência e Cultura, 40(7, Suplemento), 927.
4. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em
publicação especial.
Tratar como publicação em livro, informando sobre o evento de
acordo com as informações disponíveis em capa. Mauerberg-deCastro,
E., & Moraes, R. (1962). Psicofísica do esforço: impacto no esporte
[Resumo]. In: Sociedade Brasileira de Psicologia (Org.), Resumos de
comunicações científicas. XXII Reunião Anual de Psicologia (p.666).
Ribeirão Preto: SBP.
5. Teses ou dissertações não publicadas.
Ribeiro, S.M.L. (2002). Caracterização do estado nutricional de indivíduos
portadores de deficiência motora praticantes de atividade física. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
6. Livros.
Mauerberg-deCastro, E. (2005). Atividade física adaptada. Ribeirão Preto,
SP: Tecmedd. Block, M. E. (2000). A teacher´s guide to including
students with disabiities in general physcial education. 2nd. ed.
Baltimore, Maryland: Paul.H. Brookes Publishing Co.
7. Capítulo de livro.
Munster, M.A., & Almeida, J.J.G. (2004). Atividade física e deficiência
visual. In: M.G. Gorgatti & R.F. Costa (Orgs.), Atividade física
adaptada (p.28-76). São Paulo: Manole. Rimmer, J. (1997). Alzheimer´s
disease. In: American College of Sports Medicine, ACM´s exercise
management for persons with chronic diseses and disabilities (pp.227229). Champaign, IL: Human Kinetics.
8. Livro traduzido, em língua portuguesa.

Winnick, J. P. (2004). Educação física e esportesadaptados. Tradução [da
3.ed.original] de Fernando Augusto Lopes. Barueri, SP: Manole.
Se a tradução em língua portuguesa de um trabalho em outra língua
é usada como fonte, citar a tradução em português e indicar, quando
constar na ficha catalográfica, ano de publicação do trabalho original.
No texto, citar o ano da publicação original e o ano da tradução:
(Mathews & Fox, 1976/1979).
9. Artigo em periódico científico.
Moore, J. M., Thompson, G., & Thompson, M. (1975). Auditory
localization of infants as a function of reinforcement conditions.
Journal of Speech and Hearing Disorders. 40, 29-34.
Informar número, entre parênteses e em seguida o volume, apenas
quando a paginação reinicia a cada número (e não a cada volume, como
a regra geral).
Mello, M.T., Esteves, A.M., Comparoni, A., Benedito-Silva, A.A., &
Tufik, S. (2002). Avaliação do padrão e das queixas relativas ao sono,
cronotipo e adaptação ao fuso horário dos atletas brasileiros participantes
da Paraolimpíada em Sidney – 2000. 8(3), 122-128.
10. Obras antigas com reedição em data muito posterior Cabral, P.A .
(1946). Tratado sobre o Brasil. Rio de Janeiro: Colombo (Originalmente
publicado em 1500).
11. Obra no prelo.
Não forneça ano, volume ou número de páginas até que o artigo esteja
publicado. Respeitada a ordem de nomes, é a última referência do autor.
Gorla, J.I., Gonçalves, H.R., Araújo, P.F., & Calegari, D.C. (no prelo).
Utilização de ergômetro de braço na determinação da potência
anaeróbia em atletas de basquetebol em cadeira de rodas. Revista da
Sobama.
12. Autoria institucional.
American Psychiatric Association (1988). DSM-III-R.-Diagnostic and
statistical manual of mental disorder (3 ed. revisada). Washington, DC:
Autor.
13. Obras publicadas na internet
Sobrenome do autor, primeira inicial. (data da publicação ou “sem
data” se não disponível). Título do artigo ou seção utilizada [Número
de parágrafos]. Título do trabalho completo. [Forma, tal como HTTP,
CD-ROM, E-MAIL]. Disponível em: URL completo [data de acesso].
Anjos, M. (2002). Dicionário de bioética. Revista Bioética, v.10, n.1.
Atualidades. [http]. Disponível em: http://www.cfm.org.br/revista/
bio10v1.htm [19 de julho de 2004]
Gorla, J. I, & Araújo, P. F. (s.d.). Avaliação em educação física adaptada.
[HTTP]. Disponível em: http://www.sobama.org.br, Revista Virtual.
[19 de julho de 2004].
Hara, N, & Kling, R. (2001). Students´Distress with a Webbased Distance
Education Course. Indiana University, Bloomington, Center for Social
Informatics (SLIS). [HTTP]. Avaiable at: http://www.slis.indiana.edu/
CSI/wp00-01.html. [March 30, 2002]
Endereços interessantes (s.d.). [HTTP]. Disponível em: http://www.
sobama.org.br, links. [27 de setembro de 2003]

VI. Direitos autorais
Artigos publicados na revista da Sobama
Os direitos autorais dos artigos publicados pertencem à revista da
Sobama. A reprodução total dos artigos desta revista em outras
publicações, ou para qualquer outra utilidade, está condicionada à
autorização escrita do editor da revista da Sobama. Pessoas interessadas

em reproduzir parcialmente os artigos desta revista (partes do texto que
excederem 500 palavras, tabelas, figuras e outras ilustrações) deverão
ter permissão escrita do(s) autor(es). O autor principal de cada artigo
receberá uma revista contendo o seu artigo.
Reprodução parcial de outras publicações
Manuscritos submetidos que contiverem partes de texto extraídas de outras
publicações deverão obedecer aos limites especificados para garantir
originalidade do trabalho submetido. Recomenda-se evitar a reprodução
de figuras, tabelas e desenhos extraídos de outras publicações.
O manuscrito que contiver reprodução de uma ou mais figuras, tabelas
e desenhos extraídos de outras publicações só será encaminhado para
análise se vier acompanhado de permissão escrita do detentor do direito
autoral do trabalho original para a reprodução especificada na revista
da Sobama.
A permissão deve ser endereçada ao autor do trabalho submetido. Em
nenhuma circunstância a revista da Sobama e os autores dos trabalhos
publicados nesta revista repassarão direitos assim obtidos.
Mitos sobre direitos autorais na internet
A seguir são apresentadas algumas considerações feitas com base no
trabalho de Templeton, B. (no date), cuja referência é:
Templeton, B. (no date). 10 Big Myths about copyright explained. [URL].
Available: http://www.templetons.com/brad/copymyths.html [2000,
May 11]
- “Se não tem um aviso sobre direitos autorais (ou copyright, em inglês)
não está protegido.”
Era verdade no passado, mas hoje a maioria das nações segue a
convenção de Berne copyright. Nos EUA quase tudo criado em caráter
privado após 1 de Abril de 1989 está protegido por lei tenha ou não
aviso sobre direitos autorais. Isto inclui figuras. “Scanear” figura da
internet é ilegal a menos que esteja explicitamente anunciado “domínio
público” ou “sem reservas autorais” ou “pode copiar à vontade.”
- “Se eu não usar com fins lucrativos ou usar com finalidades acadêmicas
ou educacionais, não é crime” Errado. Fatos e idéias não podem se
limitados nos direitos autorais, mas sua expressão escrita e estrutura
podem. Você sempre pode escrever sobre fatos com suas próprias
palavras.
- “Se eu criar minha própria história baseada em outro trabalho, meu novo
trabalho me pertence.”
Errado. Leis de direitos autorais são bem explicitas quanto aos “trabalhos
derivativos” —Você precisa de permissão autoral.
- “Se eu não causar danos a ninguém, tudo bem—na verdade é até
propaganda de graça.”
Errado. É decisão do autor se ele quer ou não propaganda
de graça.
VII. Endereço para encaminhamento

A correspondência que se fizer necessária, deve ser endereçada
para o e-mail:
Editor-chefe da Revista da Sobama
Eduardo José Manzini
manzini@marilia.unesp.br

Método Halliwick de natação

Artigos / Articles

Método Halliwick de Natação: Aplicação em Indivíduo com
Sequelas Ocasionadas pela Síndrome de Vivo
The Halliwick Swimming Method: Application to an Individual
With After Effects Caused by the de Vivo Disease
Larissa Natália Macêdo Moura Fujisse
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, São Paulo, Brasil
RESUMO: após a segunda guerra a prática de natação e de outras modalidades esportivas para indivíduos com deficiência começa a ser
estimulada. A partir disso, vários métodos para o ensino da natação começam a ser estudados, dentre eles o Método Halliwick, com um
programa de 10 pontos. Este estudo se propôs a aplicar e avaliar o método em um aluno com sequelas motoras e neurológicas da síndrome
De Vivo, conhecida também como síndrome de deficiência de Glut 1 e apontar os benefícios do método na natação. Participou deste
estudo um aluno de 16 anos do sexo masculino, sem experiências anteriores no meio aquático, com sequelas que afetaram suas condições
físicas e cognitivas, em um grau de comprometimento leve decorrente das sequelas ocasionadas pela síndrome, aplicou-se uma avaliação
pré e pós-intervenção, totalizando 3 meses de atividades desenvolvidas no método observando a sua evolução, quanto ao nível de autonomia na água. Na avaliação pré-intervenção, o aluno se mostrou confortável na água, mas mostrou algumas dificuldades, já na avaliação
pós-intervenção, o aluno apresentou bom desempenho em todos os pontos. Conclusão: Neste estudo os dados mostram uma melhora
em relação ao nível de autonomia do aluno, lhe trazendo aspectos antes nunca descobertos no meio aquático com a natação adaptada ao
Método Halliwick.
PALAVRAS-CHAVE: Método Halliwick. Síndrome De Vivo. Natação Adaptada.
ABSTRACT: After World War II, the swimming practice and other sports for hadicapped people started to be estimulated. From that
point, many swimming teaching methods begin being studied, among them, the Halliwick Method, with a 10 point program. This study
has proposed to apply and analyse the method at a student with motor and neurologic after effects from the De Vivo Disease, also known
as the Glut1 deficiency, and point to the method benefits in swimming. Participated from this study a 16 year old student, male, with
no previous experiences in the aquatic environment , with after effects which affected his physical and cognitive conditions, on a slight
degree of envolvement arising from the after effects caused by the disease, It has been Applied a pre and post intervention examination,
totaling 3 months of activities developed from the method, observing his evolution, through his autonomy level in the water. On the pre
intervention examination, the student seemed to be comfortable in the water, but demonstrated some difficulties, yet on the post intervention examination, the student showed a good development in all aspects. Conclusion: In this study, the data show an improvement
related to the autonomy level of the student, bringing him unknown aspects in the aquatic environment with the adapted swimming to
the Halliwick Method.
KEYWORDS: Halliwick Method. De Vivo Disease. Adapted swimming.

Introdução
De acordo com Greguol (2010), particularmente após a
Segunda Guerra Mundial, a prática da natação e de outras modalidades esportivas para indivíduos com deficiência, começa a ser
estimulada em grande escala e vem a se espalhar pelos diversos continentes. Rechineli, Porto & Moreira (2008), atribuem a prática da
Educação Física após este período, a fim de reabilitar os soldados
lesionados durante a 2ª guerra. Os países precursores da prática
foram a Inglaterra e os Estados Unidos. Na Inglaterra, a prática da
natação foi caracterizada inicialmente como forma de terapia, tendo expansão dentro de hospitais e clínicas; já nos Estados Unidos,
a atividade foi abordada como opção esportiva, praticada com o
intuito competitivo ou pela melhoria da condição física. No Brasil,
entretanto, a prática da natação para indivíduos com deficiência
vai se desvinculando aos poucos da ideia de hidroterapia, embo-
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ra existam circunstâncias em que as duas abordagens ainda sejam
confundidas.
Quando se trata de inserir crianças com algum tipo de deficiência, em qualquer modalidade esportiva, temos que ter em mãos o
seu histórico de vida, para reabilitarmos este indivíduo de forma em
que o contexto do trabalho ajude-o em vários aspectos do cotidiano
favorecendo os relacionamentos inter e intrapessoais. A deficiência
apontada neste estudo trata-se da síndrome De Vivo, também conhecida como síndrome de deficiência de transportador tipo 1 de
glicose (Glut1-DS). A Glut 1 é uma proteína que é elaborada pelo
gene SLC2A1, localizado no cromossomo 1 e se este gene apresenta
uma mutação na proteína não será processada e a glicose não pode
ser transportada até as células cerebrais (GLUT1 deficiency foundation, 2013). A síndrome de De Vivo, é descrita em recém-nascidos com quadro convulsivo, sendo atribuída a uma redução no
conteúdo de glicose nas células da barreira cerebral. Caracteriza-se
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por convulsões apresentadas durante a infância, retardos no desenvolvimento mental e motor e outros fenômenos neurológicos. Estes
quadros convulsivos trazem como consequência graus variados de
comprometimento cognitivo, que podem variar de incapacidade de
aprendizado e até mesmo retardo mental grave (Machado, 1998).
O Conceito Halliwick, que será o método aplicado nesta pesquisa, foi desenvolvido em 1949, na Halliwick School for Girls, na
cidade de Londres, pelo engenheiro, professor e técnico de natação,
James Mcmillan. Contudo, o método foi batizado com o mesmo
nome da escola para garotas deficientes onde o trabalho começou.
Por sua formação em engenharia, Mcmillan, tinha um vasto conhecimento em hidrostática e hidrodinâmica ajudando e compreendendo os problemas que as pessoas com deficiência tinham como
desafio na água, a difícil tarefa de equilibra-se e movimentar-se
com liberdade. Segundo Kelsey (2010), o método baseia-se nos
princípios científicos da hidrodinâmica e mecânica corporal e essa
concepção se mostra segura para qualquer indivíduo com ou sem
deficiência de todas as idades.
Este método difere-se de outras metodologias aplicadas na
água, tem fundamentos em princípios da ciência, nas reações corporais com a imersão e nas vantagens que as atividades aquáticas podem produzir quando já se tem os conhecimentos sobre os
fundamentos imprescindíveis para seu aprendizado (Associação
Brasil Halliwick, 2010).
O Método é subdividido por um programa de 10 pontos, seguindo uma continuidade coerente de padrões. Durante o progresso de trabalho, o aluno tem que ser motivado e incentivado sempre.
O programa dos 10 pontos é integrado de acordo com Kelsey
(2010):
1. “Adaptação mental
2. Desligamento
3. Controle da rotação transversal (antiga rotação vertical)
4. Controle da rotação sagital
5. Controle da rotação longitudinal (antiga rotação lateral)
6. Controle da rotação combinada
7. Empuxo
8. Equilíbrio e imobilidade
9. Turbulência e deslize
10. Progressões simples e movimentações básicas.
Adaptação mental: neste ponto, a adaptação do nadador com o
ambiente e o ajuste às mecânicas dos fluidos (empuxo, condições
de fluxo e onda) é de grande importância assim como o trabalho do
controle respiratório, dando prioridade para que seja estabelecida a
confiança do nadador no meio aquático.
Desligamento: este ponto possibilita a independência física e
mental do nadador, enfatizando o desprendimento quanto à necessidade de apoio que o instrutor lhe dá, porém os apoios devem ser
retirados gradativamente à medida que o nadador tenha o domínio
de algumas habilidades essenciais, sendo capaz de realizá-las corretamente de forma independente. Há algumas formas de desligamento: desligamento do contato físico, que se baseia na diminuição
do apoio recebido pelo instrutor; desligamento do contato visual,
onde há o avanço do apoio de frente para o apoio lateral, impedindo o contato visual entre nadador e instrutor a todo momento;
desligamento de um instrutor, já que há trocas de pares durante as
sessões, fazendo com que o nadador interaja com todos os instru44

tores e o desligamento de um clube ou academia, caso o nadador
participe de eventos recreativos externos.
Controle da rotação transversal (antiga rotação vertical): é a habilidade de controlar qualquer rotação realizada sobre o eixo fronto-transversal como, por exemplo, da posição deitada de costas para
a água, para a posição vertical (em pé), ou posição de cadeira de
balanço.
Controle da rotação sagital: é a habilidade de controlar qualquer rotação realizada sobre o eixo sagital, como por exemplo, realizar passos laterais.
Controle da rotação longitudinal (antiga rotação lateral): é a habilidade de controlar qualquer rotação realizada em torno do eixo
longitudinal, ou eixo da coluna vertebral, como por exemplo: da
posição em decúbito dorsal para decúbito ventral e vice-versa, realizando uma rotação completa em 360º. Esta rotação pode ser feita
na posição vertical, ou horizontal.
Controle da rotação combinada: é a habilidade de controlar
qualquer combinação de rotações em um único movimento como,
por exemplo, girando para posição de costas (supino) enquanto cai
à frente, ou da posição sentado na borda, entrar na água rolando
transversal e longitudinalmente parando na posição de flutuação de
costas (supino).
Empuxo: de acordo com Kelsey (2010, p.15) “[...] empuxo é
a força que causa flutuação de um corpo dentro da água, agindo
em direção oposta à gravidade”. Nesta fase, o nadador deve compreender que a água lhe dará apoio e que ele não afundará esta tal
confiança fará com que o nadador fique mais relaxado, e como consequência seu corpo ficará menos denso e o empuxo será mais efetivo. Nesta etapa faz-se necessário um maior controle respiratório do
nadador, para que possa submergir e perceber de forma prazerosa
que a água o joga pra cima, contra a ação gravitacional.
Equilíbrio e imobilidade: após a utilização das habilidades do
programa dos 10 pontos conquistadas até aqui, neste ponto o nadador terá a capacidade de manter a sua posição enquanto flutua,
parado e relaxado, sem estabelecer movimentos compensatórios de
braços ou pernas, podendo experimentar e aprender outras posições
de flutuação como, por exemplo, em diferentes decúbitos, dorsal,
ventral, entre outras.
Turbulência e deslize: deslize na turbulência é um movimento
em que o nadador faz, que resulta da turbulência feita na água, ou
seja, da esteira formada pela marcha do instrutor, quando o mesmo
caminha para trás, esta turbulência arrasta o nadador, sem contato
físico entre ambos. O nadador fica na posição de costas e não pode
fazer movimentos propulsivos, tentando controlar o corpo para não
realizar rotações indesejadas.
Progressão simples e movimentações básicas: nesta fase o nadador começa a realizar movimentos similares aos estilos da natação,
para que consiga progredir. Os primeiros movimentos propulsivos
que o nadador realiza são bem simples, as mãos realizam movimentos rentes ao corpo, como se fossem remadas. No início, Mac
Millan ensinou um nado semelhante ao nado de costas, onde o
nadador, em posição de decúbito dorsal, vai abrindo e deslizando
os braços na superfície da água, e então, puxando-os novamente em
direção ao corpo, adicionavam-se também movimentos de perna,
caso fosse preciso. Adequa-se este estilo a maioria dos nadadores,
porém, é admissível uma adaptação individual, conforme as necessidades do nadador e sua deficiência.
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Aponta-se a seguir alguns benefícios da prática da natação junto
ao Método Halliwick e de outras atividades físicas para pessoas com
deficiência. A prática da natação traz inúmeros benefícios, e não é
diferente para as pessoas com deficiência, pois além dos benefícios
físicos, nadar proporciona a integração social, a independência e
o aumento da autoestima nos atletas (Abrantes & Barreto, 2009).
Os autores Monteiro et al. (2008) e Araújo (2011) enfatizam que
a prática da atividade física estimula ganhos significativos no comportamento motor, social e na qualidade de vida de crianças com
algum tipo de deficiência.
Mendes, Vanicola & Teixeira (2008) enfatizam ainda que, os
benefícios primordiais do método, além da aquisição da habilidade
nadar, são: a melhora do equilíbrio da cabeça, a melhora da estabilidade do tronco, e da autoestima do nadador. Estes autores apontam
também que, outras características do método são: a contemplação
das características recreativas e a importância do contato entre instrutor e nadador, que resulta na confiança total do mesmo.
Em estudo atual, Noh et al. (2008) estimaram a estabilidade
e a força muscular em indivíduos com complicações causadas por
acidente vascular encefálico , os quais, foram submetidos a sessões
de reabilitação na água, firmando-se no Método Halliwick e na fisioterapia convencional, durante oito semanas. Os resultados confirmaram um aumento expressivo na força muscular, em especial
para a musculatura extensora do joelho e no equilíbrio.
Conforme Pereira (2009) e Brasil (2008), quando menciona-se
o termo reabilitação de pessoas com deficiência, a propósito se destaca a restauração de funções, vinculando-se também ao processo
de participação social da pessoa com deficiência em diversas atividades, abrangendo vários aspectos, como profissionais, pessoais,
funcionais, educacionais e psíquicos. Quanto à motivação, Oliveira
(2013), diz que representa para o desenvolvimento da otimização
para todos os processos de treinamento com esse público.
Vieira (2012) aponta que pessoas com deficiência que praticam
a atividade física, não só previnem as doenças secundárias à sua
deficiência, mas possibilitam a si mesmas testarem seus próprios
limites, suas qualidades, seu potencial e a descoberta da integração
social. Em relação aos benefícios da natação, Bijóias (2009), salienta ainda que há diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares.
As crianças percebem que no mundo das atividades motoras
existem alternativas de conviver com os colegas que são ditos como
normais. Por sua vez, os alunos sem deficiência terão a chance de
experimentar atividades que possam ser realizadas por pessoas com
deficiência, observando que independente das condições da mesma, ela pode ser ativa e capaz.
A adesão ao Método Halliwick por profissionais de Educação
Física e Fisioterapia que trabalham com grupos especiais tem aumentado, pois esse método é o que tem apresentado melhores resultados no que diz respeito à autoestima, autoconfiança e sociabilização de pessoas com limitações motoras e cognitivas. Essa é a
razão pela qual o Método Halliwick foi escolhido como foco para
a pesquisa.
Desta forma, este estudo se propôs a aplicar e avaliar o método
em um aluno com sequelas motoras e neurológicas da síndrome De
Vivo, conhecida também como síndrome de deficiência de Glut 1
e apontar os benefícios do método na natação.
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Materiais e métodos
Nesta pesquisa, a abordagem utilizada foi o estudo de caso, visto
que se trata de um fenômeno (a natação pelo Método Halliwick),
ocorrendo em um contexto estabelecido, envolvendo apenas um
participante. O estudo assumiu uma característica qualitativa, cujo
artifício básico é a descrição, com registros que apresentem o progresso (ou não) do aluno/nadador no decorrer das sessões.
De acordo com Vilelas (2009), a pesquisa qualitativa avalia que
há grande relação ente o sujeito e o mundo real, onde as atitudes
essenciais no processo são a explicação dos fenômenos e a atribuição
de significados.
A pesquisa qualitativa não necessita da utilização de técnicas estatísticas, a coleta dos dados acontece diretamente no seu ambiente
natural, e o pesquisador é o instrumento chave, e tende a examinar
de forma individual os seus dados (Vilelas, 2009).

Participantes
O presente estudo foi realizado com um aluno do sexo masculino, de 16 anos, sem experiências anteriores no meio aquático, no
que diz respeito à habilidade nadar, com sequelas que afetaram suas
condições físicas e cognitivas, em um grau de comprometimento
leve decorrente das convulsões ocasionadas pela Síndrome De Vivo.
Após reunião com os pais, e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, descobriu-se então a necessidade e a vontade
que o aluno apresentava em aprender a nadar, já que seus pais também frequentavam a natação.
O comportamento motor do aluno foi observado e descrito,
apresentando tremores e dificuldade no controle da postura e na
fala, contudo, se locomove de forma independente.

Materiais e método
•

•

•
•
•

Utilizou-se para o estudo:
Piscina semiolímpica, com profundidade mínima de 0.9 metros e profundidade máxima de 1.5 metros, sendo a temperatura mantida entre 30º a 33ºC.
Materiais para jogos e brincadeiras, como argolas, bambolês e
bolas, mas nenhum material que possa ajudar na flutuação já
que neste método não se utiliza nenhum material que venha
auxiliar de alguma forma na flutuabilidade, fazendo com que o
indivíduo, então, tenha que descobrir e controlar o equilíbrio
de forma natural.
Ata de planejamento e anotações para descrever o desempenho
e o que foi feito em cada sessão.
Ficha de identificação contendo os dados pessoais do aluno.
Avaliação baseada no Método Halliwick em relação ao apoio
oferecido ao aluno por níveis.

Tendo em vista a inabilidade do aluno ao meio, inicialmente
antes de inserir os 10 pontos de trabalho, visou-se a adaptação do
mesmo ao ambiente, fazendo o reconhecimento da piscina, e dos
outros professores que ajudariam no processo, contando também
com a participação dos pais que tiveram grande importância neste
estágio inicial.
Após este estágio foram realizadas duas avaliações de desempenho pré e pós-intervenção, baseando-se no Método Halliwickliwick,
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visando observar o nível de autonomia do indivíduo no meio líquido em relação ao apoio oferecido, dividindo-se em 5 níveis: o apoio
total; menos apoio; apoio mínimo; sem apoio e adaptado mentalmente. Nestas avaliações as atividades no pré e pós- intervenção
foram as mesmas, exatamente para não haver desarmonia no processo. As atividades serão detalhadas a seguir e constituíram-se por
base nos estudos de (Gomide Neto, 2013).
A partir dos registros obtidos na primeira avaliação pré-intervenção, dividiram-se as sessões de treino em 60 minutos cada, no
período noturno, sendo 5 sessões na semana, de segunda a sexta-feira, das 19h00 às 20h00, totalizando 3 meses de trabalho finalizando-o com a avaliação pós-intervenção. As tarefas do método foram
aplicadas de abril de 2013 a junho de 2013.
A seguir serão apresentadas algumas atividades desenvolvidas
nesta pesquisa, com base no estudo de Gomide Neto (2013).

Atividades do ponto 4 – Controle da Rotação Sagital
•

•

•

Passos laterais: nesta atividade, o aluno caminha lateralmente
de uma borda a outra da piscina, e o apoio quando for necessário é feito nas costas ou nas mãos do aluno, o professor
mantém as mãos voltadas para cima e o aluno as mão voltadas
para baixo.
Círculos e passos laterais: nesta atividade, o aluno terá que realizar passos laterais, caminhando em roda, o professor oferece apoio ao aluno mantendo-se de frente. O professor poderá
cantar músicas, fazendo a roda cantada, girando ora para o
lado esquerdo, ora para o lado direito.
Tic-tac: nesta atividade, o aluno fica com as pernas afastadas
apoiadas nas coxas do professor, de frente para o aluno realiza o
apoio segurando o tronco do aluno, com as mãos espalmadas,
balançando-o lateralmente, reproduzindo os movimentos do
pêndulo do relógio.

Atividades do ponto 1 – ajuste mental
•

•

•

Assoprar alguns objetos que flutuem como, por exemplo, bolas
de plástico e ao mesmo tempo se deslocar pela piscina, treinando o fôlego, e a capacidade de expirar, quando estiver com o
rosto próximo à água.
Fazer barulho de zumbir, onde o nadador com a boca na água
começa a reproduzir ruídos sonoros (brummm), fazendo bolhinhas de ar, sabendo expirar sempre que o seu rosto tiver
próximo a água.
Falar dentro da água, onde o nadador terá que colocar o rosto na água e pronunciar uma palavra, junto com o professor,
assim que estiver bem seguro, poderá afundar totalmente sua
cabeça e pronunciar frases, e o instrutor terá que descobrir o
que foi dito, e vice-versa, controlando a respiração, para que a
água não seja expirada, causando-lhe desconforto.

Atividades

do ponto

5–

controle da rotação longitu-

dinal

•

•

Não me deixe rolar: nesta atividade o aluno estará em decúbito
dorsal, e o professor realizará o apoio com as mãos abaixo das
escapulas do mesmo, o professor vai girar o aluno, fazendo
com que um ombro afunde e o outro saia da água e o aluno,
deve manter a cabeça sempre voltada para cima, enquanto o
professor o gira, para que não afunde o seu rosto, ou seja não
há movimentos de cabeça, somente o rolamento de tronco.
Rotação longitudinal parcial ou completa: nesta atividade o
aluno estará em decúbito dorsal, e o professor dará o apoio
ao aluno, segurando-o com uma mão no tronco e a outra na
perna para facilitar o rolamento, o instrutor deve se posicionar
na lateral do aluno, assim realizando com o aluno, um giro de
180º, e depois giros completos de 360º.

Atividades do ponto 2 – desligamento
Neste ponto, como o objetivo é deixar o nadador mais desprendido, mais independente e fazendo os exercícios sem apoio.
Repetiram-se as atividades do ponto um, porém o aluno deve ser
incentivado a realizá-las sozinho.

Atividades do Ponto 6 – controle da rotação combinada
•

Atividades do ponto 3 – controle da rotação transversal
•

•

•
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Passos do gigante: nesta atividade o aluno caminha de uma
borda a outra da piscina na parte mais rasa, executando passadas longas, o professor caminha de costas e sempre de frente
para o aluno.
Cadeira de balanço: nesta atividade o aluno vai da posição grupada ou em cadeira (joelhos próximo ao peito), para a posição
de costas para a água, em decúbito dorsal. Para dificultar o
movimento, pode também terminá-lo em decúbito ventral, de
barriga para baixo.
Ovos no café da manhã: nesta atividade, o professor coloca
várias bolinhas de plástico flutuantes (ovos), próximas aos pés
do aluno, o mesmo estará em decúbito dorsal, com apoio do
professor. O aluno terá que sair da posição de decúbito dorsal,
e ir para a posição de cadeira, tentando pegar o maior número
possível de ovos, no tempo estipulado.

•

Sair de bruços e chegar de costas: nesta atividade, o aluno desliza pela água em decúbito ventral, de barriga para baixo, e no
meio do percurso, ele vira e passa a flutuar em decúbito dorsal,
de barriga para cima, terminando o percurso desta maneira. O
professor pode dar um impulso no aluno, lhe oferecendo apoio
no começo e no fim do trajeto se necessário.
Deslizar através de um arco e girar: nesta atividade, o aluno estará flutuando em decúbito ventral, e ao passar no meio de um
bambolê, mudará a posição para decúbito dorsal, continuando
o deslize, até o fim do trajeto, o professor pode dar o auxilio
se necessário.

Atividades do Ponto 7 – empuxo
•

•

Sentar no fundo da piscina sem dar impulso: nesta atividade o
aluno terá que sentar no fundo da piscina, sentindo o empuxo
jogar o seu corpo para a superfície.
Caça ao tesouro: nesta atividade, o aluno terá que ir para a
parte funda da piscina, mergulhar e tentar pegar as argolas, que
fazem parte do tesouro, no fundo, tentando “lutar” contra o
empuxo para pegar todos os objetos.
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•

Fecha cogumelo: nesta atividade, o professor impulsiona o aluno para baixo, e o mesmo se mantém na posição grupada.

Atividades do Ponto 8 – equilíbrio e imobilidade
•

•

Em pé sem se mover: nesta atividade o aluno deve estar com
os dois pés fixados no chão da piscina, permanecendo parado,
buscando o equilíbrio. Quando o aluno estiver mais seguro
e dominar bem esta posição, o professor poderá fazer turbulência na água para que o aluno possa resistir e permanecer
imóvel.
Flutuando de costas imóvel: nesta atividade o aluno estará em
decúbito dorsal, sem apoio, o professor também farpa turbulências na água, a fim de tirar o equilíbrio do aluno, e o aluno
terá que permanecer na posição.

Atividades do ponto 9 – deslize na turbulência
•

•

Deslize por turbulência: nesta atividade o aluno, estará em decúbito dorsal, e o professor estará atrás do nadador, sem lhe
oferecer apoio algum, fazendo turbulências abaixo do aluno,
se deslocando pela piscina. Esta atividade assemelha-se a uma
pata arrastando através da turbulência seus filhotes pelo lago.
Mudando de direção: nesta atividade, o aluno e o professor
estarão no mesmo posicionamento, porém o professor se deslocará de formas diferentes, fazendo curvas e oscilações.

Atividades do ponto 10 – progressões simples e movimen-

Artigos / Articles

Resultados e discussão
Foram feitas neste estudo, como foi enfatizado anteriormente,
duas avaliações, uma pré-intervenção e outra pós-intervenção, após
os três meses de trabalho baseando-se no nível de autonomia do
aluno ao meio líquido, em relação ao apoio oferecido pelo professor, determinou-se quanto ao apoio uma escala de um a cinco. Os
níveis de apoio seguem o padrão oficial da Halliwick Association of
Swimming Therapy.
Os níveis de apoio foram divididos desde o apoio total (nível
mais baixo), até o adaptado mentalmente (nível mais alto).
Observou-se a execução das atividades e o desempenho do aluno ao realizá-las relacionando-os aos determinados níveis de apoio.
Os apoios oferecidos ao aluno foram mudando de acordo com a
evolução, sendo diminuídos conforme o aluno mostrava estar habituado aos exercícios propostos.
Os critérios utilizados em relação ao apoio serão detalhados no
quadro a seguir:
Apoio

Apoio Total

•

•

•

Remar na horizontal: nesta atividade o aluno estará em decúbito dorsal, flutuando sem apoio, e abrirá os braços simultaneamente, sem tirá-los da água, movimentando-os até a altura dos ombros, e depois os fechando até suas mãos chegarem
próximas ao seu tronco. O movimento é feito com os braços
entendidos e isso fará com que o aluno deslize pela água.
Braçadas de frente: nesta atividade o aluno estará em decúbito
ventral, flutuando sem apoio e vai girar os dois braços simultaneamente para frente, fazendo com que os braços saiam da
água e depois voltem a entrar e os braços devem passar rentes
ao corpo. Outra variação desta atividade é girar os braços alternadamente.
Nado Crawl: nesta fase o aluno, começa a vivenciar então o
nado crawl, em decúbito ventral e sem apoio o aluno, de forma
alternada vai girar os braços juntamente com a movimentação
das pernas, ajudando na propulsão do aluno.
Nado de Costas: nesta atividade o aluno flutuará de costas sem
apoio, e irá girar os braços alternadamente, fazendo com que
os mesmos saiam da água e depois voltem a entrar, os braços
devem passar rentes ao corpo, e o polegar do nadador deve sair
primeiro da água, e o dedo mínimo o primeiro a entrar. Esta
movimentação fará com que o aluno deslize pela água e a movimentação das pernas que estarão batendo de forma alternada
ajudará na propulsão do aluno.
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Quando o aluno
necessita de total
apoio para realizar as
atividades propostas.

O aluno necessita de
um pouco menos de
Menos Apoio apoio do que no apoio
total para realizar as
atividades propostas.

Desenvolvimento
de apoio

Escala

Esse apoio é realizado pelas Em uma escala
duas mãos do professor com de um a cinco,
muita intensidade.
corresponde a um.

Apoio desenvolvido pelas
duas mãos do professor e
com menos intensidade.

Em uma escala
de um a cinco,
corresponde a dois.

Apoio
Mínimo

As atividades são
realizadas pelo aluno
que recebe o apoio
do professor de forma
reduzida.

Apoio feito com uma mão e Em uma escala
pouca intensidade por parte de um a cinco,
do professor.
corresponde a três.

Sem Apoio

Quando o aluno
consegue realizar as
atividades propostas
sem receber o apoio do
professor.

Não ocorre o apoio, porém
o professor fica próximo
ao aluno.

Em uma escala
de um a cinco,
corresponde a
quatro.

Adaptado
Mentalmente

O aluno além de
não receber apoio do
professor, realiza as
atividades de maneira
tranquila e controlada.

Além de não ocorrer
o apoio, o professor
permanece afastado do
aluno. Isto ocorre porque
o aluno demonstra
independência ao realizar a
atividade.

Em uma escala
de um a cinco,
corresponde a
cinco.

tações básicas

•

Descrição
do apoio

Quadro 1 - Níveis de apoio do Método Halliwick.
Fonte: elaboração própria.

Na avaliação pré-intervenção, o aluno apresentou estar confortável no ambiente, tinha facilidades de colocar o rosto na água
sem maiores problemas, mas quanto às habilidades aquáticas em si,
apresentava dificuldades.
Ressalta-se ainda que o método dos 10 pontos, não pode ser
aplicado em um mesmo dia, portanto nas avaliações e nas aulas foram trabalhados dois pontos por sessão, sendo aumentadas as suas
dificuldades, conforme o nível de adaptação e de autonomia do
aluno.
Apresenta-se a seguir o gráfico da avaliação pré-intervenção
(Figura 1).
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Figura 1 - Gráfico da avaliação pré-intervenção.
Fonte: elaboração própria.

Na avaliação pré-intervenção, embora o aluno não apresentasse
muitas habilidades no meio, conseguiu colocar o rosto na água e
mergulhar, isso ajudou para que tivesse menos apoio já na primeira avaliação, no ponto 1 adaptação mental e no ponto 7 empuxo.
Sobre o controle do ponto 4 rotação sagital, o aluno apresentou
facilidades em realizar passos laterais, também precisando de menos
apoio (escala 2).
Durante as sessões, o aluno apresentou uma boa evolução transcrita sempre em uma ata para prever o que aconteceria na avaliação
pós-intervenção, e ele manteve a evolução que obteve durante as
aulas.
Apresenta-se a seguir o gráfico da avaliação pós-intervenção.
(Figura 2).

atividades do cotidiano de forma autônoma, melhorando a disposição para fazer as atividades diárias e favorecendo os aspectos afetivos
e sociais, indo ao encontro dos resultados dos estudos de Cardoso
(2011), Garcia et al. (2012) e Gomide Neto (2013).
Gomide Neto (2013), também mostra em seus estudos, que
os avaliados também demonstraram uma grande evolução com o
Método Halliwick, fazendo ao final do programa quase todos os
exercícios propostos de forma autônoma e sem apoio, porém, a individualidade de cada aluno e suas limitações devem ser respeitadas,
pois cada aluno atinge seus objetivos no seu momento, dependendo
de diversos fatores para que isso aconteça.
Apresenta-se a seguir o gráfico comparativo entre avaliação pré
e pós-intervenção (Figura 3), mostrando o desempenho do aluno
antes e após três meses de trabalho com o Método Halliwick.

Figura 3 - Gráfico comparativo entre avaliação pré e pós-intervenção.
Fonte: elaboração própria.

concluSão

Figura 2 - Gráfico da avaliação pós- intervenção.
Fonte: elaboração própria.

Na avaliação pós-intervenção, o aluno apresentou uma ótima
evolução em todos os pontos, no ponto 1 (adaptação mental), e
no ponto 2 (desligamento), o aluno apresenta-se adaptado mentalmente (escala 5), e faz as atividades de forma tranquila, sem apoio
e sem a necessidade do professor estar perto. No ponto 3 (controle
da rotação transversal, no ponto 4 (controle da rotação sagital), no
ponto 5 (controle da rotação longitudinal), no ponto 6 (controle da rotação combinada), no ponto 7 (empuxo), e no ponto 10
(progressões e movimentações simples) o aluno fez a atividades sem
apoio (escala 4), porém, o professor estava sempre perto, Já nas
atividades do ponto 8 (equilíbrio e imobilidade) e ponto 9 (turbulência e deslize), o aluno precisou de apoio mínimo (escala 3).
Diante dos dados obtidos e apresentados nos gráficos, comparando o desempenho apresentado pelo aluno, nas avaliações pré e pós-intervenção pode-se dizer, então, que o mesmo adaptou-se ao meio
aquático sem maiores dificuldades, apresentando uma melhora e o
desenvolvimento da autoestima, do autoconhecimento, da autovalorização e da expressão, desenvolvendo uma percepção positiva de si
mesmo, e quanto ao desenvolvimento das capacidades de lateralidade, ritmo, percepção espaço-temporal, desenvolvimento do esquema
corporal, equilíbrio e correções posturais, favorecendo a execução de
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Neste estudo os dados mostram evolução em relação ao nível de
autonomia do aluno, lhe trazendo aspectos antes nunca descobertos
no meio aquático com a natação adaptada ao Método Halliwick,
permitindo utilizar o meio aquático e sua extensão visando o desenvolvimento integral da pessoa em suas diferentes perspectivas. Ao
aplicar o método, a intenção foi trazer esta forma de ensinar, buscando propiciar ao aluno este desenvolvimento, mudando as suas
perspectivas em relação ao meio aquático, suas funcionalidades diárias e até mesmo as experiências de vida. A avaliação mostrou que
estes objetivos foram alcançados e os benefícios trazidos foram muito bem definidos, além de se deslocar de forma independente no
meio líquido, adquirindo a autonomia de realizar tarefas; melhora
no alinhamento postural e melhora do caminhar, já que antes o
aluno andava na ponta dos pés; melhora na atenção e concentração;
melhora nas suas relações com seus colegas na escola, e melhora na
autoestima, entre outros benefícios. Com toda certeza o contato
com natação e o Método Halliwick foi de grande importância para
o aluno e para sua família, rompendo as barreiras da deficiência.
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