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A Revista da SOBAMA - Associação Brasileira de Atividade Motora - disponibiliza aos seus leitores o volume 17, número 1, de 2016.
Este volume apresenta artigos inéditos advindos de pesquisas nacionais e internacionais.
O escopo da Revista caracteriza-se por trabalhos de profissionais e pesquisadores de diferentes áreas como Educação Física, Fisioterapia,
Educação Especial, Psicologia e outras, cujos manuscritos tenham perfis direcionados à atividade motora adaptada.
Dessa forma, será possível encontrar, neste volume, artigos que versam sobre o contexto da atividade motora adaptada a partir de
diferentes ângulos, tais como: formação de professores de Educação Física para a inclusão; uso de videogame em programas de terapia;
esporte e lazer para pessoas com deficiência; natação adaptada; saúde mental materna e motricidade de crianças e, atividade de treinadores
de esportes adaptados.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os autores pela submissão de seus manuscritos, os quais permitiram a elaboração
desse número, com o qual será possível a disseminação de conhecimento sobre a atividade motora adaptada e a veiculação da Revista da
SOBAMA.
Encorajamos os leitores para que também nos encaminhem suas pesquisas e, assim, possamos, cada vez mais, compartilhar o conhecimento que tem sido produzido em nossa área.
Uma excelente leitura a todos!
Eduardo José Manzini
Editor
Maria Luiza Salzani Fiorini
Coeditor
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Preparing Future Physical Educators for Inclusion: Changing
the Physical Education Teacher Training Program
Preparação de Futuros Professores de Educação Física para a Inclusão:
Mudanças no Programa de Formação de Professores de Educação Física
Martin E. Block
University of Virginia
Eun Hye Kwon
Texas A & M University
Sean Healy
Humboldt State University
ABSTRACT: Students with disabilities around the world are leaving special schools and special classes and are receiving their education in
general education schools. In addition to attending general education classes, these students with disabilities are attending general physical
education classes. Unfortunately, research has clearly demonstrated that physical educators do not feel prepared to include students with
disabilities into their general physical education classes. Such findings are not surprising given that the typical physical education teacher
education program in the United States only requires one course in adapted physical education, and in many countries around the world
not even one adapted physical education course is required. However, many physical education teacher education programs do not have
the space to add more adapted physical education classes, and other universities do not have professors with specialized knowledge to teach
adapted physical education. What can be done to better prepare future and current physical educators? Online education is a relatively
new method for delivering information about disability in general and more specifically how to include students with disabilities into
general physical activities. The purpose of this paper is to introduce online education and present preliminary research that supports the
use of online training with physical educators.
KEYWORDS: Inclusion. Physical Education. Teacher Training.
RESUMO: Os estudantes com deficiência em todo o mundo estão deixando as escolas especiais e as classes especiais e, estão recebendo a
sua educação em escolas de ensino regular. Além de assistir às aulas do ensino regular, esses estudantes com deficiência estão frequentando
aulas regulares de educação física. Infelizmente, a pesquisa demonstrou claramente que os educadores físicos não se sentem preparados
para incluir os estudantes com deficiência em suas aulas regulares de educação física. Tais resultados não surpreendem, dado que o típico
programa de formação de professores de educação física nos Estados Unidos requer apenas uma disciplina de educação física adaptada, e
em muitos países ao redor do mundo nem mesmo uma disciplina de educação física adaptada é necessária. No entanto, muitos programas
de formação de professores de educação física não têm o espaço para adicionar mais aulas de educação física adaptada, e outras universidades não têm professores com conhecimentos especializados para ensinar educação física adaptada. O que pode ser feito para melhor
preparar futuros e atuais educadores físicos? A educação à distância é um método relativamente novo para fornecer informação sobre a
deficiência em geral e, mais especificamente, como incluir estudantes com deficiência nas atividades físicas regulares. O objetivo deste artigo é introduzir a educação à distância e apresentar a pesquisa preliminar baseada no uso de treinamento on-line com os educadores físicos.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Educação Física. Formação de Professores.

In 1994 the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) emphasized the right to inclusive
education via the Salamanca Statement and Framework for Action
on Special Needs Education. As a result, governments around the
world began enacting legislation and policy to ensure children with
disabilities were included in one school system (Pecora, Whittaker,
Maluccio, & Barth, 2012). This international trend of including
students with disabilities in general education can be seen in
general Physical Education (GPE) classes all across the globe in
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places such as the Czech Republic (Kudl礪ek, V疝kov, Sherrill,
Myers, & French, 2002), Ireland (Meegan, & MacPhail, 2006),
Korea (Jeong & Block, 2011), Greece (Panagiotou, Evaggelinou,
Doulkeridou, Mouratidou, & Koidou, 2008, Israel (Hutzler &
Levi, 2008); Portugal (Campos, Feriera & Block, 2013), and Japan
(Sato, Hodge, Murata & Maeda, 2007).
Perhaps the most important factor in successful inclusion in
GPE is the attitude and perceived competence of GPE teachers.
Not surprisingly, research has revealed that a critical factor in GPE
9
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teachers’ perceived competence and confidence when including
students with disabilities is having strong academic preparation
(Elliot, 2008; Obrusnikova, 2008; ﾖzer et al., 2013; Tripp & Rizzo,
2006). Quality professional training, positive clinical experiences,
and adequate support and teaching conditions are critical in
facilitating a teacher’s sense of competence and teaching efficacy
(Hersman & Hodge, 2010; Sato & Hodge, 2009). Unfortunately,
studies suggest GPE teachers do not feel their professional
preparation and clinical experiences were adequate to prepare
them for inclusion (Fejgin et al., 2005; Hersman & Hodge, 2010;
Jerlinder et al., 2010; Sato & Hodge, 2009; Vickerman & Coates,
2009). In the U.S., most physical education teacher education
(PETE) programs require one introductory adapted physical
education (APE) class (Piletic & Davis, 2010). One introductory
APE course is not enough to prepare GPE teachers to accommodate
the wide variety of children with disabilities who are being included
in GPE class. However, is adding more specialized APE coursework
to the PETE curriculum the solution to preparing future physical
educators for inclusion?

Infusion approach to teacher preparation
Dating back to the 1990s some professionals have suggested
the best way to prepare future physical educators for inclusion is to
restructure PETE programs and infuse information about teaching
students with disabilities in other pedagogy-based courses (DePauw,
Goc-Karp, 1994; Kowalski, 1995; Tripp & Rizzo, 2006). The
infusion approach is a way to systematically introduce knowledge
about individuals with disabilities throughout the undergraduate and
graduate physical education curricula. It is composed of three levels:
additive, inclusion and infusion. The addictive level is the stage where
specific topic information of individuals with disabilities is added
to the course. Inclusion is a stage of questioning assumptions and
educational goals and allows students to have a learning experience
(e.g., practicum experience) through courses. Finally, the infusion level
suggests that all concepts of disabilities are interconnected throughout
the overall curriculum, so that pre-service teachers are likely develop
a competence to teach students with disabilities (Hodge et al., 2002)
along with a positive attitude (Hodge et al., 2003).
Studies revealed that an infusion-based curriculum model
could positively affect students’ attitudes toward individuals with
disabilities (Barrette, Holland Fiorentino, & Kowalski, 1993;
DePauw & Goc Karp, 1994; Lepore & Kowalski, 1992). For
example, Kowalski & Rizzo (1996) examined pre-service physical
educators’ perceived competence and their attitudes (N=133)
toward teaching individuals with disabilities who are enrolled in an
infusion-based curriculum. Results revealed that students who took
more infusion-based courses had more positive attitudes towards
teaching and working with individuals with disabilities. Hardin
(2005)’s study also showed that a student who experienced an
infusion curriculum had a higher amount of confidence in regards
to their ability to teach students with disabilities.
Clearly, there are many merits to the infusion approach, most
notably providing specific information related to accommodating
students with disabilities in GPE. For example, concepts about
modifying equipment and rules of games to accommodate children
with strength and coordination challenges can be infused into a
basketball or soccer course. Such information would be extremely
practical and useful to future physical educators and make them
more able to accommodate the needs of children with disabilities
10

in their programs. However, there are barriers to developing an
infusion approach, the most prominent being lack of disabilityspecific knowledge by pedagogy professors, reluctance by pedagogy
professors to add more information to their courses, and lack of
time or even availability of an APE professor to go into all the
pedagogy courses to infuse information on disabilities.

Online approach to infusion
How then can an infusion approach be implemented? Online
supplements can be created to infuse critical information about
disability in general and more specifically how to accommodate
children with various disabilities into GPE classes. Valian & Emami
(2013) presented a number of benefits that online education
presents. Online education offers greater flexibility than traditional
face-to-face teaching. For example, students enrolled in online
classes can complete online course readings and assignments to fit
their schedules and preferences. Related to this is the fact that online
education can save students time and money, particularly practicing
physical educators, by eliminating the time and cost of commuting
to a university. Moreover, online education provides availability of
a wide variety of online learning tools and unlimited accessibility
to the class content. Finally, open forums and discussion boards in
the online setting support interaction and collaboration between
students who may be more reluctant to participate in face-to-face
class discussions and activities.
With such benefits, it has become increasingly popular for
universities to utilize such a method of instruction to provide
courses to pre-service teachers (Radford, 2011). In an array of
teacher preparation courses, online education has been used and
proved highly effective in preparing teachers. For example, in the
area of special education distance education has proved to be an
effective solution for a paucity of qualified teachers (Knapczyk,
Hew, Frey, & Wall-Marencik, 2005). Such teacher training has also
benefited pre-service teachers to learn inclusive teaching practices.
Research by Andrews (2002) demonstrated how a web-enhanced,
case-based model of instruction proved to be a powerful model for
linking theory and knowledge with practice in teacher education.
Similarly, research on the effectiveness of a pre-service online
course on a technology applications in education course proved to
provide the student with independent and individualized learning,
enhancing their responsibility and initiative towards learning; all
in all, demonstrating the potential of online settings as a place to
implement active learning environments (Vonderwell, 2003).
At the University of Virginia we are exploring the use of
online supplements as a means of infusing information about
how to accommodate children with disabilities in GPE. As noted
previously, some of the advantage of online supplements is that
they do not require extra time in the physical education pedagogy
or sport-specific classes, they do not require time or expertise of an
APE professor, they can be viewed at anytime providing flexibility
for participants, and they are available for the physical educator to
refer to after the course is finished.
For example, Kwon (2014) recently created an online supplement
that presented information on how to accommodate children with
intellectual disabilities into team sports. An APE supplement was
developed based on the Instructional Design Model (Dick, Carey,
& Carey, 2005) to specifically strengthen the following three sources
of self-efficacy as outlined by Bandura (1997) in his self efficacy
theory: mastery experience (modifying lesson plans and sharing
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ideas with others about modifying team sports to include students
with intellectual disabilities and/or writing modification plans),
vicarious experience (watching others modify team sports to allow
the inclusion of students with intellectual disabilities), and social
persuasions (having others including the online teacher/facilitator
and peers provide positive feedback to students on modifying
lessons to includes students with intellectual disabilities). The online
supplement included written information, videos showing how
to make accommodations, and an online discussion that allowed
participants to share information with each other. Three groups of
pre-service teachers (N=75) took the same content supplement with
different delivery system, E-learning group receiving all information
online (n=25), traditional group (n=25) with printed handout, and
control group (n=25) without supplement. Two instruments, the
Physical Educators’ Situation-Specific Self-efficacy and Inclusion
Student with Disabilities in Physical Education (SE-PETE-D) and
a content knowledge test created especially for this study, were given
to all participants twice (i.e., pretest and posttest). A 3x2 mixed effect
ANOVA revealed that pre-service teachers’ perceived self-efficacy
(p=0.023) improved in the e-learning supplement group but not the
other two groups. However, there was no significant difference in
the level of content knowledge in any of the groups (p=0.248). A
modified Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) was
employed to measure the level of satisfaction toward the supplement.
The result indicated that the e-learning group showed significantly
higher satisfaction levels than the traditional group did in usability
and content quality.
Similarly, Healy (2015) used a randomized experimental design
study to determine the effectiveness of an online professional
development (OPD) course to prepare practicing physical
educators to develop and implement a peer-tutoring program in
their physical education classes. The study involved three elements:
(a) pre-test, post-test and retention test that assessed knowledge of
peer tutoring, (b) self report on ability to apply the course’s lesson
to determine their perceived ability to implement peer tutoring,
and (c) completion of a survey to assess perceptions of the online
environment as a setting for professional development. Results
revealed (a) participation in an OPD course resulted in a significant
increase in knowledge related to peer control group that did not
complete the OPD course; (b) participation in an OPD course
resulted in 22% of participants (n = 8) implementing all peer
tutoring preparation tutoring compared to a control and actually
implemented a peer tutoring program in one of their classes, (c)
47% (n = 17) completing some of the peer tutoring activities,
and (d) physical educators perceived the online environment as a
positive setting for PD.
Recently through the support of PE Central (<http://www.
pecentral.com>), we have created an OPD targeted at practicing
physical educators on creating and using visual supports with
children with autism. The OPD includes background information
on autism including definitions and basic characteristics, which
is then followed by detailed information on a rationale for using
visual supports, types of visual supports and directions for making
visual supports. The OPD concludes with each participant creating
three visual supports and implementing them with a student with
autism. While not research-focused, early reports from participants
(17 participants have signed up and have completed the 10
hour course to date) have been very positive, and all participants
have successfully created visual supports they can use with their
students with autism. A new OPD course is being created to infuse
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information about adapting team sports to pre-service physical
educators who are taking a team sports class.

Conclusion
Including students with disabilities is clearly the future of
educating students with disabilities. Many countries around
the world already have established inclusion as the model for
educating their children with disabilities, and many more countries
are moving towards inclusion. However, research questions how
well we are preparing physical educators for inclusion. In the
U.S. inclusion has been in place for over twenty years, and most
university physical education teacher education programs require
at least one introductory adapted physical education course. Yet,
too many studies continue to report physical educators do not feel
confident in their ability to accommodate students with disabilities.
Something needs to change in our teacher education model, and an
infusion approach via online supplements may be an effective way
to help better prepare physical educators for inclusion.
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Participação de Crianças com Paralisia Cerebral em
Programa de Gameterapia1
Participation of Child With Cerebral Palsy in Program Game Therapy
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RESUMO: O videogame torna uma terapia divertida e desafiante, proporciona interatividade nas tomadas de decisões e permite criar
estratégias para progressão dirigida para promoção da educação, saúde e bem-estar. O objetivo foi analisar o impacto de um programa de
videogame na participação em atividades no ambiente escolar, domiciliar e comunitário de escolares com paralisia cerebral. Participaram
do estudo cinco escolares com paralisia cerebral e os seus cuidadores. A intervenção consistiu em terapia com uso de jogos de videogame
durante quatro semanas, três vezes na semana por uma hora. Inicialmente os participantes foram classificados pelos instrumentos Sistema
de Classificação da Função Motora Grossa, Sistema de Classificação da Habilidade Manual e Sistema de Classificação da Função Motora.
Os cuidadores responderam pré e pós o programa de intervenção o Questionário de medida da participação e do contexto – crianças e
jovens (PEM-CY). Como resultado, não foi observada diferença significante entre os escores do questionário quando foi comparado o
período pré e pós intervenção. Conclui-se que a intervenção com videogame parece oferecer uma oportunidade agradável de estratégia na
participação para essas crianças e possibilita a prática de atividades motoras complexas.
PALAVRAS-CHAVE: Gameterapia. Participação. Paralisia Cerebral.
ABSTRACT: The videogame makes a terapy fun and challenging, provides interactivity to make decisions and can develop strategies to
progress aimed at promoting education, health and wellness. The goal was analyze the impact of a videogame program in the participation
in activities at school, home and community of children with cerebral palsy. Participated in the study five students with cerebral palsy and
their carers. The intervention consisted of therapy with the use of videogames for four weeks, three times a week with one-hour sessions.
Before starting the intervention was classified each participant using instruments: Gross Motor Function Classification System, Manual
Ability Classification System for Children, Functional Mobility Scale. Caregivers answered before and after the intervention program the
questionnaire of participation. No significant difference between the score of the questionnaire when it was compared to the pre and pos
intervention. Conclusion that the intervention with videogame seems to offer a nice opportunity to participate in the strategy for these
children and allows the practice of complex motor activities.
KEYWORDS: Game Therapy. Participation. Cerebral Palsy.

Introdução
O Censo demográfico apontou que 45.606.048 milhões de
pessoas tem pelo menos uma deficiência, sendo que 7,5% correspondiam a crianças de 0 a 14 anos de idade (Ibge, 2012). Na mesma perspectiva, o Censo Escolar constatou um aumento de 11,2%
no número de matrículas de alunos com deficiência no ensino regular (Inep, 2013).

1

A Paralisia Cerebral (PC) é considerada a forma mais comum
de deficiência motora na infância (Bax et al., 2005). Enquanto em
países desenvolvidos a incidência é menor, de 2.1 por 1000 neonatos na Europa (Cans & Guillem, 2002), 3.6 por 1000 nos Estados
Unidos da América (Yeargin-Allsopp et al., 2008), e em fase de
desenvolvimento na China 1.9 por 1000 (Li, Lin & Liu, 2001),
no Brasil segundo Edelmuth (1992) estima-se uma incidência de
17.000 novos casos de PC ao ano.

Apoio financeiro: FAPESP/PROEXT-MEC.

Trabalho originado do trabalho de conclusão de curso de Michelle Zampar Silva intitulado “PARTICIPAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS COM
PARALISIA CEREBRAL: programa de intervenção com realidade virtual”. Apresentado na Universidade Estadual Paulista – Campus de Marília, Programa de Graduação
em Fisioterapia, no ano de 2014.
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Estudos concluem que as funções motoras são bons indicadores do componente físico da qualidade de vida, porém são pobres
quando se trata do lado psicossocial. O modelo social da deficiência refere como um fator resultante da interação entre o indivíduo
e seu ambiente. A participação pode ser afetada pela deficiência
do indivíduo, e sua consequente limitação para atividades e fatores
contextuais, tanto ambientais quanto pessoais (Oliver, 1990).
Um estudo, nomeado de Sparcle foi realizado em nove regiões da Europa e concluiu que fatores de infância e adolescência
estão associados à participação e qualidade de vida na adolescência
de indivíduos com PC. Nesses indivíduos, a participação restrita
está fortemente relacionada a limitação na mobilidade, mais especificamente em atividades como transferências e locomoção, de
autocuidado, como se vestir e ir ao banheiro, de manter relações
sociais, recreativas e escolares (Armstrong, Rosenbaum & King,
1987; Kennes et al., 2002; Koman, Smith & Shilt, 2004; Colver,
Dickinson & Sparcle Group, 2010).
O indivíduo com PC tem maior limitação em sua capacidade
de participar plenamente em atividades escolares e na vida social
em comparação com os seus pares sem deficiência (Blum, 1991;
Stevenson, Pharoah & Stevenson, 1997).
Autores como Coster, Law & Bedell (2010) acreditam que a
participação inclui tanto a frequência com que uma criança faz às
atividades, quanto o envolvimento ao fazer atividades diárias importantes. Quando citado envolvimento, refere-se à forma que o
indivíduo está comprometido com a atividade utilizando de quaisquer suportes, assistência, adaptações ou métodos que tem disponível sobre o nível de atenção, concentração, engajamento emocional,
ou satisfação. Alguns fatores, como a disponibilidade de equipamentos ou apoios de outras pessoas, podem auxiliam a participação
da criança tornando a atividade mais fácil, assim, ter impacto direto no ambiente doméstico, no ambiente escolar, e na comunidade
(Coster, Law & Bedell, 2010).
Nessa perspectiva, a realidade virtual (RV) pode oferecer a
oportunidade de controle de estímulos pela consciência, tendo um
feedback em tempo real de performances, práticas independentes,
estímulos e modificações responsáveis que são contingentes com o
uso de habilidades psicológicas por meio do jogo. A RV possibilita
prévios testes, treinamentos, intervenções terapêuticas e motivação
ao participante com diferentes graduações, expondo-os a estímulos,
a habilidade da distração argumentadora e melhora na performance
(Fung et al., 2004).
Videogames podem proporcionar benefícios psicossociais que
inclui socialização, melhora na autoestima, apoio mútuo, com o
objetivo de otimizar a participação em atividade física, aumentar o
gasto energético, e tratar habilidades e interesses de diferentes populações (Wollersheim et al., 2010; Lieberman et al., 2011).
Com base no pressuposto teórico anterior busca-se nesse estudo
analisar o impacto de um programa de videogame na participação
em atividades no ambiente escolar, domiciliar e comunitário de escolares com paralisia cerebral.

Método
O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP – Marília com parecer
n° 235/2011. Os participantes do estudo assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
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Participantes
Participaram do estudo cinco crianças com paralisia cerebral
em idade escolar e seus cuidadores. Como critério de inclusão dos
cuidadores foi considerado ser o responsável principal pelo cuidado
da criança com idade entre nove e 13 anos com paralisia cerebral.
Utilizou-se como critério de inclusão das crianças terem diagnóstico de paralisia cerebral e estarem frequentando escola (Quadro 1).
Para a análise dos dados foram consideradas apenas as informações
referentes às crianças que tiveram no mínimo 80% de frequência
nos atendimentos proposto no programa de intervenção com videogame.
Todos os participantes tinham como responsáveis as mães
(100%). Sendo que a mãe com mais idade tinha 46 anos e a mais
nova 27 anos, sendo a média de idade 36,4 anos. Quanto a profissão da mãe uma era professora, uma operadora de máquina, duas
do lar e uma funcionária pública.
Participante

Tipo PC

Gênero

Idade

GMFCS

MACS

FMS

P1

Ataxica

Feminino

10

I

I

6.6.6.

P2

Hemiplégico

Feminino

13

I

I

6.6.6.

P3

Diplégico

Masculino

12

IV

II

1.1.1.

P4

Diplégico

Masculino

9

II

I

6.6.6.

P5

Diplégico

Masculino

11

I

I

6.6.6.

Quadro 1 - Características das crianças com paralisia cerebral participantes do estudo.
Fonte: elaboração própria.

Local
O estudo foi realizado no Laboratório de Análise de Desempenho
Motor (LADEMO) da Faculdade de Filosofia e Ciências.

Equipamentos e materiais
Os equipamentos utilizados na coleta de dados foram: televisão,
videogame Nintendo Wii, plataforma Wii Fit, videogame X-Box e
Kinect, consoles, oxímetro, estetoscópio infantil, esfigmomanômetro infantil, câmera filmadora, máquina fotográfica e os materiais
colchonete, bola suíça, caneleiras de 0,5Kg, cama elástica, cadeira
e mesa adaptada, bandagem kinesio taping, raquete e bolinha de
tênis, bola, skate e acessórios do Wii (raquete de tênis, skate, bastão
de beisebol, volante).

Procedimentos para a coleta de dados
Antes de iniciar o programa, foi realizada a classificação dos
participantes pelos instrumentos Sistema de Classificação Motora
Grossa (GMFCS), Sistema de Classificação da Habilidade Manual
(MACS), Sistema de Classificação da Função Motora (FMS).
No primeiro contato com os participantes do estudo foi entregue as mães das crianças o Questionário de medida da participação e do contexto – crianças e jovens (PEM-CY) (Coster, Law
& Bedell, 2010) traduzidos e validados para a população brasileira
(Martins & Ferreira, 2012).
As mães foram orientadas sobre o preenchimento do PEM-CY
e foi permitido que levassem para casa para que respondessem com
calma e tempo, e devolvessem para a pesquisadora no primeiro
atendimento. Após a finalização do programa de intervenção com
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o videogame foi entregue novamente os questionários para que as
mães respondessem em casa e devolvessem para a pesquisadora no
prazo de uma semana.
O PEM-CY pode ser respondido por pais de crianças e jovens,
com e sem deficiência, com idade entre cinco e 17 anos. O tempo
para respondê-lo varia de 25 a 40 minutos. O instrumento mensura a participação da criança em 25 tipos de atividades realizados
em diferentes ambientes e contextos. São realizadas mensurações
sobre a participação em atividades de computador e vídeo games,
em casa, em sala de aula, na escola, em passeios no bairro e na comunidade (Coster, Law & Bedell, 2010).

Programa de atendimento individualizado
Para cada criança com PC foi proposto um programa de atendimento individual com o uso do Videogame Wii e/ou X-BOX
sendo as atividades planejadas e supervisionadas pelo pesquisador.
Os objetivos para cada participante foram estabelecidos com base
na avaliação motora realizada com a Medida da Função Motora
Grossa (GMFM-88) (Russell, Rosenbaum & Avery, 2002) e as informações obtidas com os pais em relação a principal dificuldade
da criança.
Os atendimentos foram realizados três vezes por semana, por
quatro semanas com duração de uma hora por sessão.
O programa teve como estratégia inicial criar o avatar para
cada criança, para que ela pudesse acompanhar e se espelhar.
Posteriormente, foram utilizadas outras estratégias e recursos, como
o uso de jogos virtuais associados a circuitos de jogos reais com objetos concretos, o uso de materiais que complementavam a terapia
(colchonete, cama elástica, bola suíça, bandagem elástica, caneleira
entre outros); o uso de acessórios dos jogos que complementavam a
terapia (volante, bastão, raquete e outros) tornando a terapia mais
interessante para os participantes. Também, foram utilizados comandos verbais que estimulavam o participante; e o uso do ranqueamento no videogame para estimulá-los a melhorar sua pontuação.

Procedimentos de análise de dados
As respostas obtidas em cada questionário foram digitadas no
programa SPSS e os escores foram convertidos conforme estabelece
o manual (Coster, Law & Bedell, 2010) para a obtenção do índice
de participação para cada domínio.
Os dados obtidos nos questionários foram convertidos em escores. Posteriormente foi realizada análise estatística por meio do
Teste Wilcoxon, considerou-se significante p ≤ 0,05.
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Tabela 1 - Comparação da participação em casa, na escola e na
comunidade pelo questionário PEM-CY
Variável

Em Casa
Na Escola
Na Comunidade

Pré intervenção

Pós intervenção

Média (±Desv pad)

Média (±Desv pad)

Min-Máx

Min-Máx

78.00 (±34.93)

80.00 (±34.64)

20.00 – 100.00
72.00 (±22.80)

20.00 – 100.00
64.00 (±29.66)

40.00 – 100.00
50.00 (±24.50)

20.00 – 100.00
64.00 (±15.17)

10.00 – 70.00

40.00 – 80.00

Fonte: elaboração própria.

Na Figura 1 apresenta a comparação entre participantes pré e
pós intervenção em realidade virtual no quesito frequência em casa,
para os itens definidos.
Verifica-se que para frequência em casa, os itens “computador e
videogames”, “brincadeiras internas e videogame”, “tarefas domésticas” tiveram aumento na pontuação.

Figura 1 - Comparação entre os participantes nos itens relacionados
a frequência em casa, pré e pós programa de Realidade Virtual
Fonte: elaboração própria.

Na Figura 2 é apresentada a comparação entre os escores obtidos nos questionários no momento pré e pós intervenção com
realidade virtual para o quesito frequência na escola.
Verifica-se que para frequência na escola, não houve aumento
na pontuação.

Resultados
A comparação entre o momento pré e o momento pós intervenção, com o questionário PEM-CY, não foi verificada diferença
significante. No entanto, observa-se que houve um aumento nos
escores de participação em casa e na comunidade no momento pós
intervenção, diferente da variável participação na escola que o escore diminuiu (Tabela 1).

Revista da Sobama, Marília, v. 17, n. 1, p. 13-18, Jan./Jun., 2016

15

SILVA, M.Z. et al.

Figura 2 - Comparação entre os participantes nos itens relacionados
a frequência na escola, pré e pós programa de Realidade Virtual
Fonte: elaboração própria.

Na Figura 3 é apresentada a comparação entre os escores nos
momentos pré e pós intervenção com realidade virtual no quesito
frequência na comunidade.
Verifica-se que para frequência na comunidade, os itens “atividades físicas organizadas”, “organizações, grupos, clubes e voluntariado” e “reunindo com outras crianças da comunidade” tiveram
aumento na pontuação.

Figura 3 - Comparação entre os participantes nos itens relacionados a frequência na comunidade, pré e pós programa de Realidade
Virtual

Figura 4 - Comparação entre os participantes no envolvimento em
casa, pré e pós programa de Realidade Virtual
Fonte: elaboração própria.

Na Figura 5 é apresentada a comparação entre os escores obtidos nos momentos pré e pós intervenção com realidade virtual para
o quesito envolvimento na escola.
Verifica-se que para envolvimento na escola, não houve aumento na pontuação, quando comparado os escores.

Figura 5 - Comparação entre os participantes no envolvimento na
escola, pré e pós programa da Realidade Virtual
Fonte: elaboração própria.

Fonte: elaboração própria.

Na Figura 4 é apresentada a comparação entre os escores obtidos nos momentos pré e pós intervenção com realidade virtual no
quesito envolvimento em casa.
Verifica-se que para o domínio envolvimento em casa, os itens
“brincadeiras internas e videogame”, “arte, artesanato, música e
hobbies” e “tarefas domésticas”, tiveram aumento na pontuação.
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Na Figura 6 é apresentada a comparação entre os escores obtidos nos momentos pré e pós intervenção com realidade virtual para
o quesito envolvimento na comunidade.
Verifica-se que para o domínio envolvimento em casa, os itens
“atividades físicas organizadas”, “organizações, grupo, clube e voluntariado”, tiveram aumento na pontuação.
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Figura 6 - Comparação entre os participantes no envolvimento na
comunidade, pré e pós programa de Realidade Virtual
Fonte: elaboração própria.

Discussão
O uso dos “games” ativos pode servir como fator de contribuição
para melhores resultados comportamental e de saúde, bem como
a adesão inicial e a longo prazo em programas de atividade física,
resultando em ganhos motivacionais, psicológicos e sociais (Trout
& Christie, 2007; Reynolds & Koh, 2010; Leiberman et al., 2011).
Jogos de videogames podem ser adequados para promover mudança pela neuroplasticidade associado a melhores resultados na reabilitação, dada a sua capacidade de fornecer avanços progressivos,
que aumentam lentamente a velocidade, a complexidade dos movimentos, o feedback, os sentimentos de recompensa e a auto eficácia
e a motivação para jogar (Howcroft et al., 2012a, 2012b).
O aspecto lúdico dos jogos é algo divertido e desafiante, sendo
os jogos estimulantes para as crianças e os adolescentes desenvolverem a criatividade, a imaginação, as habilidades cognitivas e motoras, além de proporcionar interatividade para tomar decisões e criar
estratégias para progressão de níveis (Alves, 2008).
Em relação à participação das crianças, o uso do jogo multijogador poderia ter sido um fator encorajador para as crianças
participarem voluntariamente com mais frequência em diferentes
ambientes reais de acordo com Howcroft et al. (2012a). A realidade virtual pode ajudar a aumentar a intensidade de seus níveis de
atividade e construir confiança, relações sociais e habilidades que
poderiam apoiar os jogadores no desenvolvimento e manutenção
de envolvimento ao longo da vida de maneira fisicamente ativa, tais
como relacionadas a função cognitiva e a terapia física (Lieberman
et al.,2011).
Os resultados não indicaram significância estatística quando
comparada a participação de crianças com paralisia cerebral antes
e após intervenção, mas observou-se após o programa um aumento nos escores para as atividades desenvolvidas em casa e na comunidade que pode ser representado pelos graus de envolvimento
da criança. Coster, Law & Bedell (2010) definiram que quando
a criança encontra-se muito envolvida durante toda a atividade, a
mesma tem iniciativa, interesse e atenção para o que faz. Quando
está um pouco envolvida ela permanece na atividade por algum
tempo mostrando alguma iniciativa, interesse e atenção para o que
está fazendo. Quando minimamente envolvida a criança se apre-

Revista da Sobama, Marília, v. 17, n. 1, p. 13-18, Jan./Jun., 2016

Artigos / Articles

senta em uma pequena parte da atividade com pouca iniciativa,
interesse e atenção para o que ela e os outros estão fazendo.
Acredita-se que a diminuição do escore para a participação da
criança após o programa em realidade virtual no ambiente escolar
pode ter sido ocasionada pelo fato de no período pré intervenção,
os participantes ainda terem tarefas escolares, e no período pós encontravam-se em férias, eles realizavam atividades que visavam o
lazer, tendo uma diminuição de trabalhos e tarefas escolares nesse
período. Destaca-se ainda o fato do questionário ainda que traduzido e validado para a língua portuguesa haver diferenças culturais
entre a população alvo no país original e no Brasil. As crianças
com PC no Brasil geralmente não participam de viagens no campo,
eventos escolares e times escolares padronizados, clube e organizações e papeis especiais na escola que foram excluídos dos resultados
por não fazer parte da rotina das escolas públicas brasileiras.
Autores sugerem uma correlação direta entre relatos de saúde do
indivíduo com o grau em que o respondente responsável sentiu-se
afetado fisicamente ou emocionalmente (Poulshock & Deimling,
1984; Magaziner et al., 1988). Ressalta-se que nesse estudo foi verificada a percepção de pais ou cuidadores e a literatura tem indicado
existir discrepância entre o auto-relato de crianças e o de seus cuidadores, principalmente nos aspectos emocionais (Prebianchi, 2003;
Varni, Burwinkle & Sherman, 2005), talvez se tivesse sido dada voz
para a criança o resultado encontrado poderia ser diferente.
Tratamentos e intervenções com o uso do videogame contribuem na melhora dos distúrbios motores associados e pode melhorar o nível de participação dessas crianças (Trost et al., 2008).

Conclusão
Embora o uso do videogame não possa substituir a terapia convencional ele pode oferecer uma oportunidade agradável de atividade física para crianças com PC e possibilitar a prática de atividades
motoras complexas que influenciam no aumento da participação.
Trabalhos futuros podem ser realizados com um período de intervenção maior e com instrumentos que possam verificar o auto-relato da criança em relação aos diferentes domínios da qualidade de
vida, com um maior número de participantes e por um período
maior de intervenção que inclua também o período letivo e férias
nos diversos contextos de participação.
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Esporte, Lazer e Deficiência: Avanços e Retrocessos no
Município de São Carlos
Sports, Leisure and Disability: Advances and Setbacks
in the City of São Carlos
Mey de Abreu van Munster
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar
José Júlio Gavião de Almeida
Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso, cujo objetivo foi identificar os planos e ações existentes no âmbito do Esporte e Lazer voltado
a pessoas com deficiências no município de São Carlos. O percurso metodológico envolveu análise documental e bibliográfica, em associação à pesquisa de campo. Foram realizadas entrevistas com o Diretor Geral de Esportes e com o Chefe da Divisão de Atividade Física
Adaptada. Os resultados foram apresentados em quatro categorias de análise: 1) Planos e ações; 2) Recursos Financeiros; 3) Recursos
Humanos/ Profissionais; 4) Acessibilidade aos Espaços e Equipamentos de Esporte e Lazer; 5) Representatividade das pessoas com deficiências.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte para Deficientes. Lazer. Pessoa com Deficiência.
ABSTRACT: The purpose of this case study was to identify the plans and actions related to Sports and Leisure oriented to people with
disabilities in the city of São Carlos. The methodological approach involved documental and bibliographical analysis, in combination with
field research. Interviews were conducted with the Sports Director and the Head of Adapted Physical Activity Division. The results were
presented in four categories of analysis: 1. Plans and actions; 2. Financial resources; 3. Human Resources / Professionals; 4. Accessibility
to equipment of sports and leisure; 5. Representativity of people with disabilities.
KEYWORDS: Sport for the Disabled. Leisure. People with Disability.

Introdução
Os dados preliminares do Censo 2010 realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que 23,9% da
população brasileira possuem algum tipo de deficiência (visual, auditiva, motora e intelectual) permanente. Entre os 45,6 milhões
de brasileiros que referiram apresentar algum grau (incapacidade,
grande dificuldade ou alguma dificuldade) de deficiência, a maior
parte concentra-se na região sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo1.
A mesma fonte (Ibge, 2010) indica que São Carlos possui aproximadamente 222 mil habitantes, sendo 38,8 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Todavia, conforme a tabela 1, o resultado
da soma dos diferentes tipos e graus de severidade de deficiência
totaliza um número de 51,7 mil sancarlenses com deficiências, o
que corresponderia a 23,3% da população do município.

Segundo o Ibge (2010), o estado de São Paulo possui 9,3 milhões de pessoas
com deficiências permanentes, ou seja: mais de 20% da população de pessoas com
deficiências pertencem a esse estado.

1
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Tabela 1 - Tipos de deficiência e grau de severidade na população
de São Carlos
Tipos de Deficiência

Incapacidade

Grande

Alguma

Dificuldade

Dificuldade

Total

Deficiência Visual

401

4.896

20.210

Deficiência Auditiva

289

2.029

7.325

9.643

Deficiência Motora

926

4.521

8.774

14.221

Deficiência Mental ou
Intelectual
Total

25.507

2.387
51.758

Fonte: Dados extraídos dos Dados Preliminares do Censo IBGE (2010).

Apesar da imprecisão numérica e da falta de um diagnóstico
mais detalhado de quem são as pessoas com deficiências no município de São Carlos, é possível afirmar que não mais estamos tratando de um segmento minoritário da população. Conforme Taffarel
(2008) é imperativo um diagnóstico preciso para que as propostas e
tomadas de decisões no plano político estejam assentadas em dados
concretos de necessidades e demandas. Portanto, identificar a faixa
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etária, o gênero e os indicadores socioculturais e econômicos dessa
população é indispensável para o planejamento político/ estratégico
municipal.
Visando refletir sobre a relação entre as pessoas com deficiência e
o esporte, tomamos como exemplo o Esporte de Alto Rendimento.
No cenário esportivo mundial, o Brasil encontra-se atualmente
entre os dez países com melhor desempenho paraolímpico. Em
2007 o Brasil sediou os Jogos Pan e Parapanamericanos no Rio de
Janeiro, obtendo a primeira colocação neste último. Em 2011, nos
Jogos de Guadalajara, o Brasil confirmou a posição conquistada anteriormente, sendo o primeiro colocado no quadro de medalhas:
foram 197, sendo 81 delas de ouro. Nas Paraolimpíadas de Pequim
(2008), a delegação composta por 188 atletas paraolímpicos obteve excelente desempenho, conquistando 47 medalhas, sendo 16 de
ouro. Nos Jogos Paralímpicos de Londres (2012), o Brasil obteve
43 medalhas, sendo 21 de ouro, garantindo a sétima posição no
ranking internacional, situando-se à frente de muitos países com
maior tradição paraesportiva (Lima, 2012).
Os atletas paralímpicos (sic) brasileiros não treinam para serem exemplos ou dar lição de vida, e sim para conquistar medalhas e evoluir no
esporte. São atletas de alto rendimento, e essa é sua profissão. Por isso,
o país se tornou uma potência paralímpica (sic) (Ribeiro, 2011, s.p.).

Os atletas paraolímpicos brasileiros são fonte de inspiração com
suas histórias de superação e motivo de orgulho por suas conquistas. Muitas pessoas com deficiência continuam buscando no esporte uma oportunidade de demonstrar seu potencial. Mas não são
apenas os direitos destas, as pessoas com deficiência com possíveis
talentos esportivos, que pretendemos defender. Esperamos advogar em favor de tantos outros, que talvez não tenham condições,
interesse ou pretensão de se tornarem atletas, mas que possuem o
direito de vivenciar o esporte e o lazer em suas diferentes dimensões
sociais (reabilitação, educação, lazer, rendimento), com as mais diversas finalidades: terapêutica, pedagógica, recreativa ou competitiva (Munster & Almeida, 2010).
Nessa perspectiva, é necessário salientar que compactuamos
com o posicionamento manifestado nas Conferências Municipais
de Esporte e Lazer (2005 e 2008) anteriores, defendendo a reconstrução do atual Sistema Municipal de Esporte e Lazer não apenas
centrado no esporte de rendimento, no esporte espetáculo e no esporte midiático, mas com bases educacionais, científicas e tecnológicas para a educação das amplas massas, de forma articulada com
a reconstrução do Sistema Nacional de Esporte e Lazer que tenha
como meta central a elevação do padrão desportivo e de lazer do
povo brasileiro (Taffarel, 2008).
Ao apresentar um levantamento das ações da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) desenvolvidas pelas gestões
anteriores em São Carlos, Dias Júnior (2005, p.20) ressalta, entre
outras questões, a “inexistência de projetos de inclusão social nas
atividades de esporte e Lazer”.
A Carta Municipal de Esportes e Lazer de São Carlos, elaborada
e aprovada na I Conferência Municipal de Esportes e Lazer de São
Carlos (2005), ressalta, entre outros aspectos, a preocupação com
acessibilidade de pessoas com deficiências aos equipamentos públicos de esporte e lazer; a necessidade de melhoria e adaptações no
sistema de transporte público de forma a favorecer o deslocamento
de pessoas com deficiências; e a necessidade de incrementar políticas afirmativas no campo do esporte e do lazer às minorias, entre as
quais estão incluídas as pessoas com deficiências.
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O Documento Base para a Elaboração do Plano Municipal de
Esportes e Lazer de São Carlos, aprovado durante a II Conferência
Municipal de Esportes e Lazer (2008) avança em vários aspectos,
sobretudo por estar situada em bases histórico-culturais e centrada
na perspectiva da emancipação humana. Especificamente sobre o
Esporte e Lazer para pessoas com deficiências, sugere a possibilidade de “criação de setor especializado na Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer para ações na área de pessoas com necessidades
especiais” (Documento Base para a Elaboração do Plano Municipal
de Esportes e Lazer de São Carlos, 2008, p.119).
A partir disso foi criada, em janeiro de 2009, a Divisão de
Atividade Física Adaptada junto à Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer – PMSC. Além de desenvolver projetos direcionados a pessoas com deficiências, tal divisão volta-se ainda para o trabalho com
idosos, grupos de risco e grupos étnico-raciais.
Pensando em somar esforços e contribuir com o panorama
apresentado, destacamos como principal desafio a necessidade de
garantir oportunidades e assegurar a participação de pessoas com
deficiências físicas, sensoriais e intelectuais no âmbito do Esporte e
Lazer no município de São Carlos.
Para tanto propomos os seguintes objetivos:
• Identificar os planos e ações existentes no âmbito do Esporte
e Lazer voltado a pessoas com deficiências no município de
São Carlos;
• Fornecer subsídios que possam incrementar as políticas públicas no âmbito do Esporte e Lazer voltado a pessoas com deficiências no município de São Carlos.

Método
Trata-se de um estudo de caso, cujo percurso trilhado envolveu
os seguintes instrumentos e procedimentos de coleta de dados:
• Análise documental e bibliográfica, com base nos Anais da I e
II Conferências Municipais de Esportes e Lazer, realizadas pela
Prefeitura Municipal de São Carlos (PMSC) em 2005 e 2008,
respectivamente, entre outros documentos consultados;
• Entrevista realizada com o Diretor Geral de Esportes e com o
Chefe da Divisão de Atividade Física Adaptada, ambos vinculados a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/PMSC, visando obter as informações necessárias para a compreensão da
forma de organização desta.

Resultados e discussão
Com base em análise de conteúdo (Bardin, 1979), foram estabelecidas quatro categorias, à posteriori: 1) Planos e ações desenvolvidas no município; 2) Recursos Financeiros; 3) Recursos Humanos/
Profissionais; 4) Acessibilidade aos Espaços e Equipamentos de
Esporte e Lazer; 5) Representatividade das pessoas com deficiências.

1 Planos e ações desenvolvidas no município
Ao procurarmos nos inteirar do trabalho desenvolvido pela
SMEL – São Carlos direcionado às pessoas com deficiências foi
possível identificar algumas ações pontuais e que vem obtendo bastante repercussão:
O município conta atualmente com uma equipe de treinamento em Natação Adaptada, constituída por atletas com deficiências
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físicas e visuais com diferentes classificações funcionais, conduzida
por um dos técnicos da SMEL. Esse trabalho tem trazido resultados
expressivos em competições regionais e nacionais da modalidade.
De forma mais indireta, a SMEL tem contribuído com as iniciativas do terceiro setor, destinando recursos (convênio-subvenção) a diversas entidades. Uma dessas (possivelmente a única), a
Associação Sancarlense de Atletismo (ASA), entre outras ações,
incentiva a participação de atletas com deficiências visuais e, mais
recentemente, deficiências físicas, em provas regionais e nacionais
de Atletismo Adaptado.
O incentivo da SMEL ao esporte adaptado no município também se estabelece sob a forma de parcerias, por exemplo, com os
projetos de extensão desenvolvidos pela Universidade Federal de
São Carlos. Nesse âmbito, destaca-se o Projeto de Atividades Físicas,
Esportivas e de Lazer Adaptadas a pessoas com deficiências (ProAFA),
implantado pelo Departamento de Educação Física e Motricidade
Humana/UFSCar e em desenvolvimento desde 2006 com o apoio
da PMSC. Além do trabalho pedagógico e terapêutico na área de
Natação Adaptada, são desenvolvidos conteúdos diversificados na área
de esporte e lazer voltados a pessoas com deficiências intelectuais,
sensoriais e físicas. Entre as modalidades coletivas desenvolvidas,
tem se destacado o trabalho com a equipe de Handebol em Cadeira
de Rodas, com resultados interessantes em nível estadual (Melo &
Munster, 2014).
Além disso, a SMEL estabelece uma interface importante com a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC). Um grupo de
professores da rede municipal de ensino, com formação em Educação
Física e especialização em Atividade Física Adaptada, tem desenvolvido o Programa de Educação Física Adaptada (PEFA) voltado a crianças, jovens e adultos com necessidades especiais, provenientes da rede
municipal de ensino e da comunidade (Saldanha et al., 2008).
Não poderíamos deixar de destacar as diversas iniciativas desenvolvidas no município com o apoio do Serviço Social do Comércio
– SESC São Carlos – que, entre várias ações, programas e festivais,
tem sediado, nos últimos 18 anos consecutivos, o Simpósio SESC
de Atividades Físicas Adaptadas. Esse evento tem reunido profissionais de vários países e regiões brasileiras, visando a disseminação do
conhecimento e divulgação de informações relacionadas ao acesso
a cultura corporal de movimento às pessoas com necessidades especiais.
Embora excelentes e imprescindíveis tais ações ainda demonstram ser insuficientes para atender a demanda das pessoas com deficiências do município de São Carlos. Vale lembrar, por exemplo,
que as mulheres com deficiências e as pessoas com deficiência intelectual e auditiva não possuem uma ação especificamente direcionada às suas necessidades.
Em adição, não podemos deixar de destacar que foi identificada
a inexistência de um planejamento político e pedagógico específico
na área de esportes e lazer voltado às pessoas com deficiências junto
a SMEL/São Carlos.
Reiteramos então, os apontamentos feitos por Taffarel (2008),
em defesa da necessidade de um projeto político-pedagógico realizado com base em um diagnóstico da realidade e articulado com o
Plano Municipal de Esportes e Lazer.
É urgente a necessidade de construção de um projeto pedagógico capaz de estabelecer metas, direcionar ações e indicar estratégias
visando incentivar o envolvimento de pessoas com deficiências no
âmbito do esporte e do lazer em São Carlos.
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2 Recursos Financeiros
A Lei Municipal No 13.251, de 10 de dezembro de 2003, dispõe sobre Sistema Municipal de Esporte (SME) e cria o Fundo
Municipal de Esportes e Lazer – FUMDEL, entre outras providências. Segundo o artigo 11, é previsto que parte das receitas do SME
tenham a seguinte destinação:
I - desporto educacional; II - apoio ao desporto para pessoas portadoras
de deficiência; III - desporto de criação nacional; IV - apoio a projetos,
pesquisas, documentação e informação, especialmente desenvolvidos
por: a) cientistas desportivos; b) técnicos de desportos; c) professores de educação física. V - apoio supletivo ao Sistema de Assistência
ao Atleta Profissional com finalidade de promover a sua adaptação ao
mercado de trabalho quando deixar a atividade; VI - desporto de rendimento, nos casos de participação de entidades nacionais de administração do desporto em competições regionais, estadual, nacional e até
internacional, tendo por escopo a manutenção e a especialização do
atleta profissional (2003, s.p.).

Portanto estão assegurados recursos financeiros do SME ao
incentivo do Esporte e Lazer para pessoas com deficiências no
Município.
Conforme a Carta Municipal de Esportes e Lazer de São Carlos
(2005, p.74), na 13ª Reunião do Conselho Municipal de Esportes
e Lazer de São Carlos (CMEL/SC) foi determinada “distribuição
igualitária de recursos do Fundo Municipal de Esportes e Lazer
de São Carlos (FUMDEL), ou seja, 25% para uma das alíneas:
Esporte de Rendimento; Lazer; Esporte e Lazer para Portadores de
Necessidades especiais e Capacitação Profissional.”
Na Moção de Apoio aos Critérios para Utilização dos Recursos do
Fundo Municipal de Esportes e Lazer de São Carlos (2005, p.77) sugere-se que tais recursos sejam empregados na:
Promoção, planejamento, execução e avaliação de eventos esportivos e
de lazer exclusivamente voltados a portadores de necessidades especiais,
tais como torneios, campeonatos, festivais, espetáculos e outras atividades congêneres voltados aos interesses e necessidades desse público;
concessão de bolsas para atletas e técnicos esportivos; apoio a projetos de
desenvolvimento do esporte e do lazer, priorizando aqueles que destaquem política afirmativa voltada a portadores de necessidades especiais.

Segundo informado pelo Diretor Geral de Esportes da SMEL/
SC, atualmente a dotação orçamentária destinada ao FUMDEL
corresponde a 3% da receita anual do município. Essa verba tem
sido empregada basicamente em “Valorização do Funcionalismo
Público” e “Gestão do Sistema de Desporto e Lazer”. Foi referido ainda que não havia, até o momento da entrevista, uma estimativa de qual porcentagem dos recursos financeiros tem sido investidos especificamente na área de Esporte e Lazer para Pessoas
com Deficiências. Dada a transparência nas ações e no Orçamento
Participativo municipal, é possível inferir que as ações no âmbito
do esporte de rendimento continuam sendo privilegiadas em termos de distribuição de recursos e arrecadação de verbas.
Em adição, boa parte dos recursos financeiros municipais tem
sido repassada aos projetos na área de Esporte e Lazer desenvolvidos
pelo Terceiro Setor. Este, por sua vez, tem demonstrado pouca preocupação em direcionar seus esforços ao público em questão. Seria
interessante que cada associação ou entidade do Terceiro Setor que
recebe investimentos municipais, assumisse a responsabilidade e o
compromisso social de desenvolver ações de esporte e lazer especificamente voltadas às pessoas com deficiências.
Outra sugestão seria resgatar a proposta feita na 13ª Reunião do
CMEL/SC e destinar parte dos recursos do FUMDEL, mediante
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planejamento prévio, especificamente à Divisão de Atividade Física
Adaptada ou às ações correspondentes a esse segmento, visando ampliar as oportunidades de esporte e lazer para as pessoas com deficiências no município. A idéia seria poder garantir o acesso a uma “reserva financeira” antes que grande parte dos recursos do FUMDEL
seja pulverizada entre os projetos do Terceiro Setor ou esgotada com
as demandas emergentes do esporte de alto rendimento.
A Lei Municipal Nº 13.545, de 25 de abril de 2005 institui a
Bolsa-Atleta e a Bolsa-Paratleta Amador no Município de São Carlos.
Um dado interessante que deve servir como ponto de reflexão: atualmente, das 27 bolsas atletas e paratletas concedidas àqueles que apresentam comprovado desempenho em competições nacionais, 13 são
preenchidas por atletas com deficiências físicas e visuais, todos do
gênero masculino, nas modalidades natação e atletismo.

As condições de acessibilidade nas vias urbanas têm recebido
especial atenção da atual gestão, haja vista a construção de rampas
e sinalização com piso podotátil nas esquinas das avenidas centrais.
Todavia constata-se que o sistema de transporte público municipal
ainda é deficitário e não tem atendido a demanda das pessoas com
deficiências a contento, dado o reduzido número de veículos adaptados, a restrição de linhas e horários restritos em que estes operam.
Muitas pessoas com deficiências deixam de se engajar em programas
e atividades esportivas e de lazer por dificuldade de chegar até elas.
Quanto à adequação de espaços e equipamentos de esporte e
lazer adaptados a pessoas com deficiências, ainda não foi identificada a existência de equipamentos especializados para atender as
necessidades da população, tais como playgrounds com brinquedos
adaptados, aparelhos de musculação para usuários de cadeiras de
rodas, rampas e elevadores em piscinas para transferência de pessoas
com dificuldades de locomoção etc.

3 Recursos Humanos/ Profissionais
Conforme apontado nas Conferências Municipais de Esporte e
Lazer anteriores e registrado na Carta Municipal de Esportes e Lazer
de São Carlos (2005, p.75) e no Documento Base para a Elaboração
do Plano Municipal de Esportes e Lazer de São Carlos (2008, p.120),
é fundamental atentarmos para a estrutura humana que deve oferecer respaldo às ações na área de esporte e lazer para pessoas com
deficiências.
De acordo com o Diretor Geral de Esportes de São Carlos, atualmente a SMEL conta com 18 técnicos dividindo-se entre funções
técnicas e administrativas. Destes, apenas um atua diretamente e
desenvolve ações específicas no âmbito do esporte e lazer voltado às
pessoas com deficiências. Segundo o entrevistado, tampouco têm
sido desenvolvidas ações voltadas à capacitação e atualização dos
técnicos da SMEL para atuar junto às pessoas com deficiências.
Reiterando as propostas levantadas anteriormente, é urgente
observar:
a) Necessidade de ampliação do quadro de funcionários da
SMEL, garantindo que sejam abertas vagas para contratação
de Técnicos de Esporte e Lazer, por meio de concurso público,
aos profissionais com formação em Educação Física e especialização em Atividade Física Adaptada, de forma a aumentar a
oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados às pessoas
com deficiências;
b) Importância de oferecer cursos de capacitação e atualização
profissional aos Técnicos de Esporte e Lazer da SMEL/SC,
visando: a preparação para atender as necessidades especiais
apresentadas pelas pessoas com deficiências nos projetos
e ações já ofertados por esses profissionais; e ampliação das
oportunidades na área de Esporte e Lazer voltadas a essa população. Nesse sentido é fundamental usufruir a parceria com
as Universidades e Instituições de Ensino Superior situadas
no município.

4 Acessibilidade
e Lazer

aos

Espaços

e

Equipamentos

de

Esporte

A preocupação com a acessibilidade aos espaços e equipamentos de lazer também foi levantada nas Conferências Municipais
de Esporte e Lazer anteriores e registrada na Carta Municipal de
Esportes e Lazer de São Carlos (2005, p.75) e no Documento Base
para a Elaboração do Plano Municipal de Esportes e Lazer de São
Carlos (2008, p.119).
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5 Representatividade
CMEL/SC

das

Pessoas

com

Deficiências

no

O Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL), órgão colegiado de caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo, com a finalidade de formular políticas públicas e implementar ações destinadas
ao fortalecimento das atividades esportivas e de lazer do Município,
foi criado em 6 de novembro de 2003, pela Lei Municipal Nº
13.235 (Artigo 1º).
Segundo o artigo 4º da referida Lei, o CMEL/SC deve ser constituído por 26 membros, sendo 13 representantes do Poder Público e
13 representantes da Sociedade Civil, sendo um destes “representante
dos portadores de deficiência que praticam esporte de São Carlos”.
Conforme informação obtida por meio de entrevista, até o momento o assento reservado a esse representante junto ao CMEL
ainda não havia sido ocupado. Compartilhamos da preocupação
com a emancipação humana e representatividade de todos os segmentos da população no planejamento político, explicitada por
Taffarel (2008).
Portanto consideramos fundamental estimular a mobilização e
participação de pessoas com deficiências nas reivindicações e decisões concernentes às suas necessidades e interesses, seja na representação junto ao CMEL, seja por meio de organização de Associações
Esportivas ou outras iniciativas.

Considerações finais
A participação e o envolvimento de pessoas com deficiências
com Esporte e Lazer no município de São Carlos ainda é muito discreta. Há necessidade de se incentivar, sobretudo, ações no âmbito
do esporte educação e do esporte participação direcionadas a essa
população, além da necessidade ampliar oportunidades para que
as pessoas com deficiências descubram seu potencial, inclusive no
esporte de alto rendimento.
De certa forma, os recursos financeiros estão previstos dentro das
políticas públicas do município, porém sem o devido planejamento,
sem os recursos humanos qualificados e em número suficiente e, sobretudo, sem o envolvimento das pessoas com deficiência nesse processo, será improvável conseguirmos avanços e legitimarmos ações no
âmbito da democratização do acesso das pessoas com deficiências ao
Esporte e Lazer no município de São Carlos.
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Natação Adaptada: Análise da Função Pulmonar de
Pessoas com Deficiência
Adapted Swimming: Pulmonary Function Analysis of
Person with Disabilities
Natalia Ferreira Dias
Milton Vieira do Prado Junior
Universidade Estadual Paulista - Unesp - campus de Bauru

RESUMO: A prática de atividades aquáticas influencia beneficamente a respiração, já que os movimentos executados dentro de água
tonificam o diafragma, permitindo uma melhora na ventilação pulmonar. O objetivo deste estudo foi verificar se o esforço na prática
de atividade aquática altera significativamente as funções do sistema respiratório da pessoa com deficiência que participaram do projeto
“Natação para pessoas com deficiência”. A amostra foi composta por 10 alunos que fazem parte do projeto “Natação para pessoas com
deficiência”, praticando natação uma vez por semana durante uma hora. Para a coleta dos volumes e capacidades pulmonares foi utilizado um transdutor de fluxo aéreo e uma unidade de coleta de dados, marca Biopac conectados a um computador, onde os dados foram
coletados e gravados para análise posterior. Após os testes, a análise dos dados foi através da média dos valores apresentados e também
de maneira individual, verificando as alterações na função respiratória dos alunos, sem que houvesse comparação entre os participantes.
As medidas mensuradas dos escores no pré e pós-esforço mostram que as variáveis VC, VRI, CE, FR e VP apresentaram resultados significativos e as demais variáveis CV, CI e VRE, embora tenham mostrado alterações, não foram estatisticamente significantes. Apesar da
deficiência motora e/ou mental, a análise da função pulmonar mostrou-se eficaz nestes indivíduos. A ausência de valores de normalidade
descritos na literatura para a população estudada pode ter subestimado os valores obtidos. Poucos foram os estudos encontrados que
investigaram os benefícios da natação sobre o controle respiratório, analisando as variáveis respiratórias.
PALAVRAS-CHAVE: Atividades Aquáticas. Controle Respiratório. Pessoa com Deficiência.
ABSTRACT: The practice of aquatic activities influence favorably the breathing, because the movements performed in the water tone
the diaphragm, allowing an improvement in pulmonary ventilation. The objective of this study was discusses the pulmonary function of
the people with disabilities during the aquatic activities, noting the changes in efficiency class of breathing with the practice of aquatic
activity, by the analysis of the volume and respiratory capacity. The sample was composed of 10 students of the forming part of the
project “Swimming for people with disabilities”, practicing swimming once a week for one hour. For the collection of lung volumes and
capacities was used a transducer of air flow and a unit of data collection, the brand Biopac connected to a computer, where the data were
collected and recorded for later analysis. After testing, the analysis of the data was through the medium of the figures and also individually, noting the changes in respiratory function of students practicing aquatic activities, without which there would be no comparison
between the participants. The measurements of the scores on the pre- and post-exercise show that the variables TC, IRV, CE, RF and
PV presented significant results and all of the other variables VC, CI and ERV, although they have shown changes were not statistically
significant. Despite the motor disability and/or mental, the pulmonary function analysis has shown to be effective in these individuals.
The absence of normal values described in the literature for the studied population may have underestimated the values obtained. Few
studies have been found that investigated the benefits of swimming on the respiratory control, analyzing the respiratory variables.
KEYWORDS: Aquatic Activities. Respiratory Control. People with Disabilities.

Introdução
A natação é divulgada no meio acadêmico e popular como uma
atividade completa, indicada para pessoas de diferentes idades com
diferentes objetivos. Ela pode ser planejada visando desde a aprendizagem, passando pelo treinamento desportivo, até o processo de
reabilitação.
Segundo Palmer (1990), Catteau & Garoff (1990) para o domínio corporal na água é fundamental que os seres humanos dominem
a respiração, a flutuação e a propulsão no meio líquido. Para assim, se
locomover e desenvolver atividades aquáticas com segurança.
Revista da Sobama, Marília, v. 17, n. 1, p. 25-30, Jan./Jun., 2016

Dentre estes fundamentos destacados, a respiração, ou melhor,
o domínio dela pelos seres humanos é um dos componentes prioritários para estimularmos na pessoa que objetiva dominar seu corpo
e movimentar-se na água.
A respiração é uma ação dinâmica na qual o movimento coordenado das estruturas da caixa torácica é responsável pela diminuição e aumento do volume torácico (Guyton & Hall, 1997). É estudada por diversas áreas da ciência objetivando o desenvolvimento
de métodos de análise cada vez menos invasivos, que são úteis para
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o entendimento das alterações da função respiratória em pessoas
que praticam atividades físicas ou que possuem algumas doenças.
Relacionado à natação um estudo de Doherty & Dimitriou
(1997) baseado em dados espirométricos, mostrou que nadadores
têm volumes pulmonares maiores comparados a um grupo controle
ou a atletas de esportes terrestres.
A respiração é um ato motor vital e, de acordo com diversos
pesquisadores, as pessoas com deficiências físicas e algumas com
deficiência mental, apresentam dificuldades para respirar, podendo
causar insuficiência respiratória.
Pessoas com deficiência física geralmente possuem uma redução
da capacidade respiratória e, segundo Lapierre (1982), muitos dos
deficientes mentais apresentam, a partir de certo grau de debilidade, uma insuficiência respiratória e perturbações da respiração
(nasal em particular).
As atividades aquáticas são de grande valia para este grupo de
pessoas, pois trabalha com o corpo inteiro em um ambiente que
provoca o relaxamento e inúmeras possibilidades de movimentos.
Durante o processo de adaptação ao meio líquido é de grande importância trabalhar a respiração do aluno, visando, em primeiro lugar, sua segurança dentro do meio líquido (Association
of Swimming Therapy, 2000; Kerbej, 2002). Quando os alunos
aprendem que devem expirar sempre que o rosto estiver submerso
ou próximo a água, há uma facilitação no processo de aprendizagem da flutuação, pois diminui a tensão corporal e a respiração,
quando é controlada, permite um bom volume de ar chegando aos
pulmões e de oxigênio ao cérebro e demais tecidos, melhorando a
postura e o equilíbrio do aluno na água (Association os Swimming
Therapy, 2000; Burkhardt & Escobar, 1985).
Segundo Catteau & Garoff (1990) é muito importante o aprendizado da inspiração, realizada de forma natural e bem colocada,
pois perturbará o mínimo possível o desenvolvimento do equilíbrio
no nado.
A atividade aquática é indicada e considerada como uma atividade física coadjuvante no tratamento das enfermidades respiratórias, principalmente na asma e bronquite, com consequente melhora na qualidade de vida. O maior conforto proporcionado pela
atividade aquática é observado devido ao não ressecamento das vias
aéreas, assim Maglischo (1999, p.250) afirma que: “Os nadadores
estão continuamente respirando ar que foi aquecido e umidificado
pela água; consequentemente, ao penetrar nos pulmões do nadador, o ar atmosférico nas piscinas não esfria nem resseca tanto as
vias respiratórias”.
O objetivo deste estudo foi verificar se o esforço na prática de
atividade aquática altera significativamente as funções do sistema
respiratório da pessoa com deficiência que participaram do projeto
“Natação para pessoas com deficiência”.
O Projeto de Extensão do Departamento de Educação Física FC - UNESP - Bauru tem como principal objetivo a aprendizagem
da natação como meio para proporcionar o desenvolvimento motor, assegurar a autonomia de movimentos no meio líquido e também explorar todas as potencialidades de pessoas com deficiência.
Considerando a importância do projeto e também da atividade física em relação à função pulmonar, tratamos da hipótese que
pessoas com deficiência que praticam natação podem melhorar na
eficiência de sua respiração.
Diante dos fatos expostos, o direcionamento para este tema
justifica-se pelo fato da importância de uma conscientização em
26

relação à prática de atividades aquáticas, especialmente para as pessoas com deficiência, salientando que sua prática pode oportunizar
melhor qualidade de vida, melhorando a eficiência da respiração,
com mais conforto e menos esforço.

metodoloGIa
A proposta foi pautada na pesquisa quantitativa e qualitativa realizada com de pessoas com deficiência usuários de uma instituição
de Bauru. A amostra foi composta por 10 alunos com deficiência
motora e/ou mental que praticavam natação uma vez por semana
durante uma hora. E serão descritos como participante A, B, C, D,
E, F, G, H, I e J.
O contato inicial com os participantes foi através do termo de
consentimento que foi entregue aos participantes do projeto de
Natação e este foi assinado pelos responsáveis dos mesmos autorizando sua participação na pesquisa.
As aulas de natação foram realizadas na piscina de uma academia de Bauru, que possui 12,5 metros de comprimento, oito metros de largura e 1,4 metros de profundidade, e a temperatura da
água a 31 graus, ± 2 graus.
Foram realizados dois testes com cada participante do projeto
de natação, sendo um teste no início da aula de natação (em repouso), e outro após as atividades desenvolvidas na aula.
As aulas foram realizadas de maneira habitual, sem interferências, para que não houvesse um fator diferente que pudesse influenciar no resultado dos testes.
Para a coleta de dados foi utilizado um transdutor de fluxo aéreo e uma unidade de aquisição de dados, modelo MP 36, ambos
da marca Biopac, conectado a um computador para a coleta e gravação dos volumes e capacidades pulmonares para análise posterior.
Os alunos usaram um bocal descartável e um clipe nasal, conforme
exposto na Figura 1.

Figura 1 - Indivíduo com o bocal, transdutor de fluxo aéreo e o
clipe nasal.
Fonte: (Pflanzer & Uyehara, 2005).

Após um período mínimo de 15 segundos de adaptação da respiração foram registradas cinco respirações normais e, logo após comando verbal, realizaram uma inspiração máxima seguida de uma
expiração máxima, retornando à respiração normal.
Os dados foram analisados por meio de gráficos obtidos com os
respectivos testes. Foram avaliados:
• Volume Corrente (VC) que é o volume de ar inspirado ou
expirado durante uma única respiração normal;
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•

Volume Reserva Inspiratório (VRI) que é o volume de ar que
pode ser o máximo inalado no final de uma inspiração corrente;
• Volume Reserva Expiratório (VRE) que é o volume de ar que
pode ser o máximo exalado no final de uma expiração corrente;
• Capacidade Inspiratória (CI) que é a soma do volume corrente
com o volume reserva inspiratório (VC + VRI);
• Capacidade Expiratória (CE) que é a soma do volume corrente
com o volume reserva expiratório (VC + VRE);
• Capacidade Vital (CV), que é a soma do volume corrente, volume de reserva inspiratória e volume de reserva expiratória
(VC + VRI + VRE);
• Frequência Respiratória (FR), que é a quantidade de respirações completas (inspiração e expiração) realizadas em 1 minuto;
• Ventilação Pulmonar (VP), que é o produto da frequência respiratória (FR) pelo volume corrente (VP = FR x VC).
A análise dos dados foi através da média dos valores apresentados e também de maneira individual, verificando as alterações na
função respiratória dos alunos praticantes de atividades aquáticas,
sem que houvesse comparação entre os participantes, utilizando: a
referência de Guyton & Hall (1997) de que a frequência respiratória normal que é de aproximadamente 12 respirações por minuto, a
tabela de referência de VC, a fórmula da CV previsível para maiores
de 15 anos, ambas segundo Pflanzer & Uyehara (2005), dados expostos nas Tabelas 1 e 2 respectivamente.

Tabela 4 - Equações para previsão da capacidade vital (CV) para
meninas menores de 15 anos (Altura medida em centímetros).
A Altura
98 – 113 cm
118-138 cm
143-163 cm

Fórmula – Meninas
CV (ml) = (27,8 x altura) - 1900
CV (ml) = (32,2 x altura) - 2400
CV (ml) = (43,2 x altura) - 3970

Fonte: (Stewart, 1922).

resultados e dIscussão
O primeiro resultado importante que o equipamento utilizado
conseguiu detectar as alterações na função respiratória dos alunos
praticantes de atividades aquáticas, apesar da deficiência motora e/
ou mental. Portanto, a metodologia utilizada para a análise da função pulmonar mostrou-se eficaz para estes indivíduos conforme os
resultados obtidos no pré e pós teste.
Nos gráficos a seguir são apresentados os escores das médias das
variáveis na situação anterior e posterior ao esforço solicitado.
Como se pode observar no Gráfico 1, ocorreu um aumento no
Volume Corrente após o esforço. Tal aumento foi condizente com
aquele apresentado em indivíduos sem deficiências e também apresentado pelos autores Palmer (1990) e Thomas (1999).

Tabela 1 - Tabela de referência com volumes médios do Volume
Corrente (VC).
Volumes

Volumes Médios
Respiração normal em repouso: VC é de cerca de 500 ml.

Volume Corrente - VC

Durante o exercício: VC poderá ser mais de 3 litros.

Fonte: (Pflanzer & Uyehara, 2005).

Tabela 2 - Equações para previsão da Capacidade Vital (CV) (Altura
medida em centímetros e idade calculada em anos).
Masculino

CV (ml) = (0,052 x Altura) - (0,022 x Idade) - 3,60

Feminino

CV (ml) = (0,041 x Altura) - (0,018 x Idade) - 2,69

Fonte: (Pflanzer & Uyehara, 2005).

De acordo com o mesmo autor, utilizou-se o CV para menores
de 15 anos, expostos nas Tabelas 3 e 4, para verificar se cada participante está dentro da normalidade esperada e também o cálculo
da média e o teste “t” pareado entre as médias das variáveis nos
testes pré e pós-esforço, adotando valor de p<0,05 como nível de
significância.

Gráfico 1 - Média e desvio padrão dos testes pré e pós-esforço da
variável Volume Corrente (VC).
Fonte: elaboração própria.
*Diferença estatisticamente significante. p < 0,05.

No que se refere ao VRI, embora não tenha sido observada diferença estatisticamente significante, houve uma tendência à redução
dos valores devido ao esforço realizado pelos participantes. Conforme
descrito na literatura que esta variável deverá abaixar após um esforço e não aumentar como nas demais variáveis (Pflanzer & Uyehara,
2005), e esta diferença observada no Gráfico 2, está de acordo com
os relatos dos autores Massaud & Corrêa (2001).

Tabela 3 - Equações para previsão da capacidade vital (CV) para
meninos menores de 15 anos (Altura medida em centímetros).
A Altura
98 – 118 cm
123-148 cm
153-173 cm

Fórmula – Meninos
CV (ml) = (27,4 x altura) – 1770
CV (ml) = (40 x altura) – 3330
CV (ml) = (63 x altura) – 6730

Fonte: (Stewart, 1922).

Gráfico 2 - Média e desvio padrão dos testes pré e pós-esforço da
variável Volume de Reserva Inspiratório (VRI).
Fonte: elaboração própria.
* Diferença estatisticamente significante. p < 0,05.
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Nota-se no Gráfico 3, que ocorreu um aumento significante da
Capacidade Expiratória após a atividade de esforço. Esta diferença
estatisticamente significante é a mesma que se espera em indivíduos
sem deficiência, o que vem a concordar com o autor Thomas (1999).

Tais dados necessitam ser melhor investigado pois apontam no
sentido contrário ao estudo de Sales et al. (2004) que previa a diminuição da freqüência respiratória a partir do aumento do volume
inspirado, isto quando analisado um indivíduo com distrofia muscular. A partir deste estudo, a análise de pessoas com diferentes
tipos de deficiência pode ser um fator influenciador na variável freqüência respiratória, a partir da prática da natação.
Considerando que a Ventilação Pulmonar é um índice importante representante do trabalho global da respiração, no que se
refere ao movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões,
observamos, de acordo com o Gráfico 5, uma variação significativa
entre o pré e o pós esforço, através do aumento condizente com o
que seria observado em indivíduos sem deficiências.

Gráfico 3 - Média e desvio padrão dos testes pré e pós-esforço da
variável Capacidade Expiratória (CE).
Fonte: elaboração própria.
* Diferença estatisticamente significante. p < 0,05.

A variável frequência respiratória apresentou um aumento significante e já esperado após a realização do esforço, seguindo o
mesmo parâmetro que apresentaria indivíduos sem deficiência. O
Gráfico 4, deixa nítida esta diferença entre a FR antes e depois do
esforço,

Gráfico 5 - Média e desvio padrão dos testes pré e pós-esforço da
variável Ventilação Pulmonar (VP).
Fonte: elaboração própria.
* Diferença estatisticamente significante. p < 0,05.

Gráfico 4 - Média e desvio padrão dos testes pré e pós-esforço da
variável Frequência Respiratória (FR).
Fonte: elaboração própria.
* Diferença estatisticamente significante. p < 0,05.

Segundo Guyton & Hall (1997), conforme citado anteriormente, a FR normal é de aproximadamente 12 respirações por minuto,
de acordo com a Tabela 5, apresentada a seguir, notamos que apenas
o participante D se encontra dentro dos padrões de normalidade, ou
seja, variando até 20% do valor de referência. Os demais participantes se encontram acima de 45% do valor de referência de 12 respirações por minuto. Diante do exposto, observamos que há uma grande
influência das deficiências nesta variável e as mudanças nos padrões
de respiração devido ao clipe nasal para fazer a coleta da respiração
bucal, diferenças na estrutura corporal e dificuldades na fala de alguns alunos, dentre outros fatores também podem ter influenciado.
Tabela 5 - Frequência Respiratória (FR)pré-esforço.
Em repousoparticipante
FR (resp/min)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

30

24

21,6

14,4

25,8

24,6

23,4

17,4

25,8

21

Fonte: elaboração própria.
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A prática de atividades aquáticas influencia beneficamente a respiração, já que os movimentos executados dentro de água tonificam o
diafragma, que é o músculo essencial da respiração, permitindo assim
uma melhora na ventilação pulmonar (Massaud & Corrêa, 2001).
Os valores estimados das funções pulmonares podem sofrer
uma variação de 15 a 20% e ainda serem considerados dentro da
normalidade.
Na Tabela 6, fica evidente que os indivíduos D e J são os únicos
que se encontram, consideravelmente, dentro do padrão de normalidade, ou seja, com o valor da Capacidade Vital pré-esforço dentro da variação permitida de até 20% do valor da CV prevista. Os
participantes A, B, F e G se encontram entre 57% e 69% do valor
previsto para a CV e os participantes C, E, H e I obtiveram o valor
da CV abaixo de 41% do valor previsto para suas respectivas idades.
Tabela 6 - Capacidade Vital (CV) pré-esforço e prevista de acordo com as fórmulas de Pflanzer e Uyehara (2005) para indivíduos
maiores de 15 anos e as fórmulas de Stewart para indivíduos menores de 15 anos.
Participante

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

CV pré (L.)

1,71

2,38

1,15

2,44

1,08

1,35

1,99

0,43

1,05

2,12

CV prevista

2,97

3,9

3,32

2,9

2,67

2,35

2,9

2,7

3,22

2,59

Fonte: elaboração própria.

Acreditamos que a variável CV dos alunos com deficiência
encontrou-se abaixo do esperado devido a diversos fatores, como
dificuldades de adaptação ao bocal do equipamento utilizado, mudanças nos padrões de respiração devido ao clipe nasal para fazer a
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coleta da respiração bucal, diferenças na estrutura corporal e dificuldades na fala de alguns alunos, dentre outros fatores.
Na Figura 2, estão expostas as gravações das coletas pré e pós-esforço, respectivamente, da participante E, que notamos de maneira
nítida a diferença e melhora no padrão da FR.

Figura 2 - Gravação das capacidades respiratórias pré-esforço da
participante E.
Fonte: elaboração própria.

Podemos observar na Figura 2 que não há um padrão muito definido da FR da participante, com oscilações não constantes entre
os processos de inspiração e expiração.
Na Figura 3, após o esforço, observamos que houve uma melhora no padrão da FR da participante. Nota-se uma frequência
respiratória mais regular e de maior amplitude do que a apresentada
em repouso.

Figura 3 - Gravação das capacidades respiratória pós-esforço da participante E.

Artigos / Articles

sificadas e ricas forem as experiências vividas, maior será o número
de esquemas motores desenvolvidos e mais rico será o desenvolvimento motor das pessoas com deficiência. A natação se mostra
como uma alternativa de atividade física pelos deficientes, desde
que sua prática gere satisfação, prazer e alegria.
Atividades físicas ou na água, significa para as pessoas com deficiência, na maioria das vezes, um período de liberdade, no qual
o mesmo consegue se movimentar livremente, sem auxílio próteses
ou órteses. O movimento proporciona a possibilidade de experimentar suas potencialidades, de se conhecer, confrontar-se consigo
quebrando os obstáculos da incapacidade. A partir do momento
em que este público descobre suas potencialidades, considerando
também suas limitações, descobrindo sua capacidade de se movimentar na água, sem auxílio, inicia seu prazer em realizar as atividades propostas, isto aumenta a sua autoestima, sua autoconfiança
e consequentemente sua independência.
Fato este também observado na pesquisa de Tsutsumi et al.
(2004) que concorda que a prática da natação pelo indivíduo com
deficiência física traz benefícios não só para sua melhora física como
também para seu estado emocional e consequentemente melhora
de sua qualidade de vida.
Neste estudo, as demais variáveis CV, CI e VRE, embora tenham
mostrado alterações, não foram estatisticamente significantes. Porém
demonstra que a natação proporcionou um estímulo interessante
para desenvolver as variáveis respiratórias, tanto para a melhora do
desempenho no meio líquido como flutuação e locomoção (Prado
Junior, 2006) segurança e adaptação ao meio líquido (Burkhardt
& Escobar, 1985; Kerbej, 2002), como também, melhora no volume pulmonar a partir da tonificação dos músculos do diafragma
e melhora no ar inspirado e expirado (Massaud & Correa, 2001).
Além disso, é uma atividade fundamental para o desenvolvimento
global dos indivíduos melhorando a qualidade de vida (Gallahue &
Ozmun, 2005). Em especial, para a pessoa com deficiência (Prado
Junior, 2006; Lapierre, 1982; Sales et al., 2004), que necessita de
estímulos diversificados a partir de suas limitações, porém, sempre
objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades.

Fonte: elaboração própria.

Conclusão

Concordando assim com o autor Palmer (1990) que relate que
durante a prática da atividade aquática, a respiração possivelmente
se tornará mais regular e suave, e não ofegante como geralmente
ocorre no início do aprendizado.
Diante do exposto, verificamos que prática da natação como
atividade física, melhora as variáveis respiratórias, facilitando nas
realizações das atividades diárias, concordando com os autores Toloi
(2005), Skinner & Thomson (1985) e com o autor Teixeira-Arroyo
& Oliveira (2007) que afirmam que os participantes se tornaram
mais hábeis nas atividades em meio líquido, onde a facilitação do
movimento favoreceu a percepção do corpo e de suas capacidades e
potencialidades, promovendo assim novas adaptações tanto intrínsecas como extrínsecas, ou seja, do indivíduo com seu corpo e desse
corpo com o meio, com ênfase na capacidade respiratória.
Segundo o estudo do autor Ferreira et al. (2010) os indivíduos
com algum tipo de deficiência necessitam de atividades, independentemente da atividade escolhida, o importante é a oportunidade
de experimentar os mais diversos movimentos. Quanto mais diver-

A partir do objetivo proposto verificamos que a partir das medidas mensuradas dos escores no pré e pós-esforço, que as variáveis
VC, VRI, CE, FR e VP apresentaram resultados significativos e as
demais variáveis CV, CI e VRE, embora tenham mostrado alterações, não foram estatisticamente significantes. Desta forma, a
natação é indicada para a PCD com o objetivo de desenvolver o
controle respiratório, sendo importante a adaptação dos indivíduos
ao equipamento utilizado para a coleta de dados e análise criteriosa
do tipo de deficiência.
Após a prática da natação, demonstrando alterações que ocorrem no controle respiratório fundamental para a melhora do condicionamento físico e da qualidade de vida dos mesmos. Tais resultados reforçam a literatura que aponta a natação como um estímulo
eficiente para o desenvolvimento do condicionamento cardiorrespiratório, flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio corporal, em
especial, da pessoa com deficiência.
A variável VRI, como já era esperável, apresentou nos resultados
pós-esforço uma média menor do que nos resultados em repouso,
destacando assim sua significância com a prática de exercícios. Por
outro lado, observamos que há uma grande influência das deficiên-
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cias nas variáveis coletadas, dificultando assim a coleta de dados a
partir da utilização do aparelho em questão.
Na análise individual, acreditamos que as variáveis FR e CV dos
alunos com deficiência encontraram-se abaixo do esperado devido a
diversos fatores, como: dificuldades de adaptação dos alunos ao bocal do equipamento utilizado, mudanças nos padrões de respiração
devido ao clipe nasal para fazer a coleta da respiração bucal, diferenças na estrutura corporal e dificuldades na fala de alguns alunos,
dentre outros fatores. A ausência de valores de normalidade descritos na literatura para a população estudada pode ter subestimado
os valores obtidos.
Se a pessoa com deficiência não estiver disposta a realizar as
atividades propostas pelos professores, dificulta seu relacionamento
consigo e com os outros, além de deixar seu repertório de movimentos debilitado.
Poucos foram os estudos encontrados que investigaram os benefícios da natação sobre o controle respiratório, analisando as variáveis respiratórias. Sugerimos que seja feito novos estudos em um
período maior de tempo, coletando dados antes e após atividade
física e também uma melhor adaptação do equipamento ao público
alvo para facilitação e maior precisão das coletas.
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RESUMO: Objetivou-se investigar a relação entre o transtorno mental comum (TMC) materno e o desenvolvimento motor de crianças e
adolescentes com Síndrome de Down. A amostra foi de cinco duplas mãe-filho. Aplicou-se um Questionário sóciodemográfico, o SRQ-20
e o Teste KTK. Utilizou-se a estatística descritiva e o qui-quadrado com p<0,05. Quanto às classificações do desempenho motor avaliado
pelo teste KTK, verificou-se que 100% das crianças apresentou insuficiência na coordenação. Quanto à saúde mental, 60% das mães
apresentou TMC, mas não houve associação entre a saúde mental materna e o desempenho motor das crianças. Nem dessas variáveis com
as sociodemográficas investigadas. Contudo, é relevante mencionar que foi possível identificar problemáticas que necessitam ser emergencialmente sanadas. Assim, a prática regular e sistemática de atividades físicas pode favorecer o desenvolvimento motor nos indivíduos com
Síndrome de Down. Assim como, a instituição de ações efetivas que visem preservar e cuidar da saúde mental materna.
PALAVRAS-CHAVE: Parentalidade. Desenvolvimento Humano. Síndrome de Down.
ABSTRACT: The aim was investigate the relationship between common maternal mental disorder (CMD) and the motor development
of children and adolescents with Down syndrome. The sample was five doubles mother-son. It was applied a sociodemographic questionnaire, the SRQ-20 and the test KTK. We used the descriptive statistics and Chi-square with p< 0.05. It was found that 100% of children
presented the coordination failure. 60% of mothers presented CMD, but there was no association between maternal mental health and
children’s motor performance. Neither of these variables with the investigated sociodemographic. However, it is relevant to mention that it
was possible to identify implications that need to be resolved a stay. The systematic and regular practice of physical activities can promote
motor development in individuals with Down syndrome. As well as the institution of effective actions aimed at preserving and taking care
of maternal mental health.
KEYWORDS: Parenting. Human Development. Down Syndrome.

Introdução
O estudo do desenvolvimento motor em crianças por profissionais de Educação Física, como um campo especializado de pesquisa
acadêmica, ganhou impulso nos anos 70, desde então é crescente
o número de pesquisas e estudos na área (Gallahue & Ozmun,
2005). Esse aumento não se refere somente as pesquisas com crianças que apresentam desenvolvimento típico, mas também aquelas
com diferentes tipos de deficiência. Entretanto, há uma escassez
de estudos destinados a investigar o quanto os cuidadores podem
influenciar diretamente nesse desenvolvimento. O que vem a encorajar este estudo na busca de compreender a influência da saúde
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mental das mães cuidadoras com o desenvolvimento motor de seus
filhos com Síndrome de Down.
Compreende-se a Síndrome de Down como uma condição genética, causada em 95% dos casos por anomalia cromossômica, consistente da presença de quantidade extra de material no cromossomo 21
(Marcondes, 1991). Além da trissomia 21, há a translocação (alteração cromossômica estrutural) e o mosaicismo - as células trissômicas
aparecem ao lado de células normais (Dessen & Silva, 2002).
Para identificar a Síndrome de Down é realizado um diagnóstico
através do cariótipo fetal por cultura de fibroblastos ou usando o tecido
fetal (vilosidades coriônicas) (Cicero, Curcio, Papageorghiou, Sonek &
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Nicolaides, 2001). Em números absolutos, existem mais pessoas afetadas pela síndrome nascidas de mulheres com menos de 35 anos de
idade nos países desenvolvidos, mas na América Latina a proporção de
nascimentos nas mulheres com mais de 35 anos é o dobro em relação
àqueles países, logo em números absolutos nascem mais afetados pela
síndrome em mulheres mais velhas (Cicero et al., 2001).
As pessoas que possuem Síndrome de Down apresentam características comuns decorrentes dessa condição genética, como: braços e
pernas curtos, pele sem elasticidade, funcionamento intelectual limitado, déficit no equilíbrio, hipotônus, entre muitas outras (Gallahue
& Ozmun, 2005; Marcondes, 1991). Porém, a hipotonia é a que está
mais correlacionada com os atrasos no desenvolvimento da motricidade fina e global (Santos; Weiss & Almeida, 2010).
Em muitos casos, essas características peculiares à Síndrome
de Down ocasionam a dependência das crianças com suas mães
mesmo que em baixo grau, exigindo maiores cuidados e dedicação
quando comparado com uma criança com desenvolvimento típico.
Constata-se em nossa sociedade a cultura de que a mãe é a cuidadora do lar e dos filhos, sendo a maternidade idealizada como algo
perfeito, podendo existir ideias preconceituosas e o sentimento de
exclusão com a criança com deficiência por parte das mães, gerado
também pelo sentimento de culpa (Sigaud & Reis, 1999).
Foi descrito na literatura que genitores de crianças com deficiência intelectual (DI) apresentam mais instabilidade emocional
que os de crianças com desenvolvimento típico (Ali et al., 1994).
A mágoa, o sofrimento, um contínuo processo de luto e a culpa
são sentimentos relatados pelos genitores como consequência de se
ter um filho com esse tipo de deficiência (Ali et al., 1994; Leary &
Verth, 1995).
Assim, o sofrimento associado ao trabalho doméstico decorre
de tensões geradas por suas características de monotonia, repetitividade, desvalorização e pelas demandas dos papéis sociais, aos quais
compete à mulher atender. Tudo isso pode, ao longo do tempo,
ocasionar diferentes formas de adoecimento psiquiátrico (Araújo,
Pinho & Almeida, 2005), o que se intensifica pelo fato desta ainda
ser cuidadora de uma criança com deficiência.
Foi relatado em vários estudos (Brunhara & Petean, 1999;
Pereira-Silva & Dessen, 2006; Macedo & Martins, 2004; Cunha,
Blascovi-Assis & Fiamenghi Júnior, 2010) que as mães de crianças
com Síndrome de Down se sentiram culpadas por alguma ação ou
atitude que realizaram, acreditando assim serem responsáveis pela
deficiência do filho.
O estresse parental interfere nas relações entre os genitores e sua
criança e, consequentemente, no desenvolvimento motor infantil
(Pereira-Silva & Dessen, 2006). Uma vez que o desenvolvimento motor é influenciado não só por fatores biológicos, mas pelo
ambiente em que essa criança convive e pelas habilidades que são
exigidas delas através do aprendizado e das experiências do dia a dia
(Gallahue & Ozmun, 2005).
Para que haja progressos no desenvolvimento motor as crianças
devem vivenciar atividades que estimulem a coordenação motora,
equilíbrio, manipulação, lateralidade, temporalidade e raciocínio lógico. Muitas crianças são impossibilitadas de progredir suas
condições motoras, em consequência das limitações que lhes são
impostas pelas pessoas que os cercam, sendo parte disso responsabilidade das mães que encaram os filhos como eternas crianças, sentimento aflorado quando a criança tem algum tipo de deficiência
(Sigaud & Reis, 1999; Aiello-Vaisberg; Couto & Tachibana, 2007).
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Sujeitos com Síndrome de Down em idade escolar demonstram
níveis de desenvolvimento motor consistentemente atrasados em
relação aos demais sem deficiência, estando associado prioritariamente a estimulação ambiental insuficiente do que a fatores biológicos (Gallahue & Ozmun, 2005).
Pode-se dizer que atualmente, os limites no desenvolvimento das
crianças com síndrome de Down não estão firmemente estabelecidos
e que vão depender muito diretamente da idoneidade dos programas
de estímulos oferecidos a elas. Há necessidade de avaliação e intervenção especifica, com equipe multidisciplinar (Pacanaro, Santos &
Suehiro, 2008), desde o nascimento (estimulação precoce), passando pela infância e adolescência (estimulação psicomotora) até a vida
adulta (estimulação voltada à produção/ trabalho).
Outro fator, de ordem mais social, que prejudica fortemente o desenvolvimento e a aprendizagem motora das crianças com
Síndrome de Down refere-se ao preconceito social, este que pode
vir a interferir no comportamento e na concepção das mães sobre a
criança, tornando-se necessário que os trabalhos para estimular esse
desenvolvimento se deem de forma conjunta, ao trabalhar o psicológico materno no sentido delas darem independência e incentivarem as crianças, e para que estas possam receber o aprendizado de
forma mais predisposta e segura (Sigaud & Reis, 1999).
Portanto, se as mães apresentam transtornos mentais comuns
à estimulação materna no desenvolvimento global da criança pode
ser deficitária, pois esses transtornos caracterizam-se por impossibilitarem o indivíduo a exercer sua autonomia e sua independência e
é uma preocupação crescente na humanidade. Assim, a saúde mental abrange o bem-estar subjetivo, a autoeficácia percebida, autonomia, a competência, a dependência intergeracional e a autorrealização do potencial intelectual e emocional das pessoas (Organização
Mundial da Saúde, 2006).
Devido à sobrecarga social e os afazeres maternos as mulheres
estão mais propicias a desenvolver os Transtornos Mentais Comuns
(TMC) caracterizados por sintomas como insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas (Araújo et al., 2005). Sendo assim, a saúde mental materna pode influenciar o desenvolvimento motor das crianças com
Síndrome de Down, seja de forma negativa ou positiva, para tanto
é necessário investigar tais variáveis com o intuito de compreender
melhor essa possível relação.
Assim, o objetivo do estudo foi investigar a relação entre o
transtorno mental comum materno e o desenvolvimento motor de
crianças e adolescentes com Síndrome de Down.

Material e métodos
Foi realizado um estudo quantitativo descritivo transversal,
em duas instituições especializadas no atendimento à pessoa com
deficiência intelectual da cidade de Maceió-Alagoas. A população
alvo dessa pesquisa foi de crianças e adolescentes com Síndrome de
Down (atestada por médicos ou psicólogos) e de suas respectivas
mães (estas também devem ser as suas cuidadoras principais). A
amostra compreendeu cinco duplas mãe-filho, sendo utilizada para
selecionar a amostra a técnica não probabilística.
Não se enquadraram nesse estudo, crianças e adolescentes
com o cariótipo determinado pela síndrome alterado, que possuísse transtornos mistos, ou seja, que além da síndrome de Down
acompanhasse outro transtorno mental com exceção a deficiência
intelectual, ou algum problema físico/motor, auditivo e/ou visual,
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fatores estes que possam vir a comprometer a pesquisa, não deviam
estar fazendo uso de medicamentos que possam a vir a interferir no
equilíbrio (tonturas e vertigens).
Quanto às mães, foram excluídas de participar as que apresentavam mais de um filho com deficiência e/ou as que fizeram uso
de medicamentos que provocassem alterações no estado de humor.
Os instrumentos utilizados para coletar os dados foram os seguintes:
Questionário sociodemográfico: Utilizaram-se as informações
relativas aos aspectos sociais e demográficos presentes na versão
brasileira do Questionário Steering Committee of the World Studies
of Abuse in Family Environments (WorldSAFE). Contêm informações acerca da Idade, situação conjugal, escolaridade, renda mensal,
chefia da família, presença de filhos, trabalho profissional, trabalho
doméstico e atividades de lazer.
Self Report Questionnaire (SRQ-20): Este questionário sobre
saúde mental deriva de quatro outros instrumentos já existentes
(Beusenberg & Orley, 1994), tendo sido utilizado para estudos
em serviços de atenção primária à saúde e em grupos ocupacionais
específicos. Possui 20 perguntas com resposta do tipo sim/ não,
permitindo fazer o rastreamento de transtornos mentais comuns
(TMC) como depressão, ansiedade, distúrbios somatoformes e
neurastenia. No estudo definiu-se o ponto de corte para classificação do TMC em sete ou mais respostas positivas (≥7).
Teste de coordenação corporal KTK: É um teste de rendimento motor que visa diagnosticar deficiências motoras em crianças
com lesões cerebrais e/ou desvios comportamentais (Gorla, Araújo,
Rodrigues & Pereira, 2003).
A avaliação é realizada através das constantes repetições das tarefas contidas em cada etapa, com a análise dos dados por pontuação obtida ou por contagem das repetições por unidade de tempo, sendo levado em consideração a idade cronológica e o sexo. O
KTK é constituido por quatro tarefas: Trave de Equilíbrio, Salto
Monopedal, Salto Lateral e Transferência Sobre Plataforma. O
mesmo possui uma confiabilidade individual de 65 a 87, ficando,
porém com uma confiabilidade total de 90 (Gorla et al., 2003).
Os resultados são calculados por meio de quocientes motores padronizados no protocolo do KTK, que permite classificar a coordenação corporal do avaliado em: Muito boa coordenação, Boa
coordenação, Coordenação normal, Perturbação na coordenação e
Insuficiência na coordenação.
Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, com
frequência, média e desvio-padrão. Para a comparação das variáveis
categóricas também foi utilizado o teste do qui-quadrado com nível
de significância p<0,05.
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos da Universidade Federal de Alagoas (CEP/UFAL),
sob número CAAE: 31018614.9.0000.5013.
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Tabela 1 – Frequências relativas e absolutas das variáveis sociais,
demográficas e de saúde do grupo investigado no estudo (N=05)
Variáveis
Situação laboral materna
Trabalha
Não trabalha
Recebe benefício do governo
Sim
Não
Possui marido ou companheiro
Sim
Não
Escolaridade materna
≤8 anos de estudo
>8 anos de estudo
Classe social
C
D
Presença de TMC
Positivo
Negativo
Fonte: elaboração própria.

N

%

01
04

20
80

05
00

100
00

03
02

60
40

05
00

100
00

02
03

40
60

03
02

60
40

Na Tabela 2 é possível observar as médias e desvios padrão
dos quocientes motores obtidos através dos cálculos previstos na
avaliação das tarefas do KTK. De acordo com as classificações do
desempenho motor avaliado pelo teste KTK 100% das crianças e
adolescentes apresentou insuficiência na coordenação.
Tabela 2 – Médias e desvios padrão dos quocientes motores avaliados em cada tarefa motora do teste KTK (N=05)
Variáveis
Médias
MQ1
37,40
MQ2
33,00
MQ3
30,20
MQ4
35,00
MQTOTAL
48,20
Fonte: elaboração própria.

Desvios-padrão
06,65
16,47
05,67
19,83
02,86

Na Tabela 3 é possível perceber que apesar de todas as crianças e
adolescentes terem apresentado coordenação motora negativa, apenas três mães apresentaram TMC positivo, não observando diferença significativa entre os grupos (p > 0,05).
Tabela 3 - Análise da associação entre o TMC materno e coordenação motora das crianças com síndrome de Down investigadas no
estudo (N=05)
TMC
Positivo
Negativo

Coordenação motora
Classificação negativa
03
02

Coordenação motora
Classificação positiva
00
00

Valor de p
>0,05

Fonte: elaboração própria.

Resultados
A amostra final foi de cinco duplas mãe-filho. A média de idade
das mães foi de 37,20 anos (±5,93DP) e a média de idade das crianças e adolescentes foi de 13,31 anos (±4,62DP), 100% das crianças
e adolescentes eram do sexo masculino. Alguns dados sóciodemográficos foram investigados e estão expostos na Tabela 1.

Revista da Sobama, Marília, v. 17, n. 1, p. 31-36, Jan./Jun., 2016

Ao se analisar possíveis associações das variáveis sociodemográficas investigadas no estudo com a presença de TMC e com a
coordenação motora das crianças não se observou diferenças significativas nos resultados do presente estudo.
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Discussão
De acordo com os dados sociais, demográficos e de saúde mental
do grupo investigado, merece destaque o fato de que 80% das mães
das crianças e adolescentes com Síndrome de Down não exercerem
atividades de cunho laboral. A literatura aponta que na maior parte dos casos a mãe deixa de trabalhar para dedicar-se quase que exclusivamente aos cuidados de seus filhos (este aspecto será discutido
adiante), o que implica diretamente na relação do bojo familiar uma
vez que além de haver a dimunição da renda financeira, a mãe passa a
depender financeiramente de terceiros (Silva & Ferreira, 2001).
Além disso, compete discutir o fato da população estudada inserir-se, em sua totalidade, nas classes sociais C (40%) e D (60%).
Tal informação é apenas um retrato do Censo Demográfico 2010
(Brasil, 2012), o qual aponta que a maior parte das pessoas com deficiência provém de famílias com rendas menos favorecidas. Logo,
o conhecimento desse dado não favoreceu o desenvolvimento de
recursos e mecanismos sociais efetivos para lidar com as famílias
de crianças com deficiência, a não ser o oferecimento de alguns benefícios assistencialistas (Benefício de Prestação Continuada, Bolsa
Família), recebidos por todos os participantes dessa pesquisa.
Em relação aos cuidados oferecidos pelas mães aos seus filhos,
verifica-se que eles envolvem, além de muitas outras questões, levar
os filhos à escola, à reabilitação ou mesmo em como executar as
atividades da vida diária. Ademais, em muitos casos, a responsabilidade por esta tarefa não é assumida por outros membros da família,
o que a torna estressante devido envolver um aparelhato de auxílios
decorrentes da própria necessidade de seus filhos (Simões, Silva,
Santos, Misko & Bousso, 2013). Mediante esse contexto, pode-se
afirmar que há um comprometimento incisivo na qualidade de vida
das mães/cuidadoras, podendo as levar a quadros de TMC.
Em um estudo (Marx, Rodrigues, Rodrigues & Vilanova, 2011)
feito com cuidadores primários de crianças com paralisia cerebral,
observou-se sintomas como depressão, ansiedade e sonolência diurna excessiva nesses sujeitos, relacionando-os com as condições socioeconômicas dos cuidadores e as características neurológicas das
crianças em comparação a cuidadores de crianças sem a condição de
deficiência, e em uma revisão teórica (Monteiro, Matos & Coelho,
2002) na área da adaptação pscicológica de mães cujos filhos apresentam paralisia cerebral, os índices de estresses das mães de crianças com deficiência foi alto, por provocar redução de tempos livres, mudanças e até privações de suas atuações profissionais, fardo
financeiro e em alguns momentos também sentimentos de culpa
e sensação de isolamento. Esse isolamento tem haver, em grande
parte, com a omissão no cuidado do pai, ou mesmo, do divórcio
matrimonial que vem a ocorrer depois do descobrimento da deficiência do filho (Sá & Rabinovich, 2006).
Somado a tudo isso está o fato de que as mães deixam de zelar
por sua própria saúde, em detrimento aos cuidados de seus filhos,
provocando agravos físicos e psicossomáticos.
Os resultados desta pesquisa apontam ainda que 60% da amostra estudada apresenta TMC, aspecto que coaduna com os de outras pesquisas que intentou estudar a relação cuidador-deficiência
(Araújo et al., 2005; Monteiro, Matos & Coelho, 2002). Isso demonstra que cada vez mais os agravos à saúde materna, ou dos cuidadores, são frequentes e alarmantes, carecendo de um (re) pensar
das políticas públicas governamentais para suprimir esta problemática de ordem social.
Quanto aos dados relacionados as classificações de desempenho motor, avaliado pelo teste KTK, pôde-se constatar que 100%
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da amostra estudada, de crianças e adolescentes com Síndrome de
Down, apresentou coordenação motora insatisfatória. Todavia, não
se é possível fazer qualquer relação entre esse aspecto com a presença de TMC materna, pois não houve diferenças significativas entre
tais públicos estudados.
Embora estudiosos no âmbito do desenvolvimento motor aleguem que caracteristicas socioculturais e físicas do ambiente de vivência possam restrigir esse desenvolvimento (Gallahue & Ozmun,
2005; Celestino, Pereira & Barela, 2011). O seguinte estudo não
pôde comprovar que o relacionamento entre a mãe possuidora de
TMC com seu filho, venha a interferir de forma negativa, a ponto
de limitar o desenvolvimento motor do mesmo.
Sobre os resultados de desempenho motor, observa-se que
outros estudos realizados com crianças com Síndrome de Down
também evidenciam resultados considerados inferiores para a faixa
etária e sexo das crianças na avaliação com o uso do KTK (Silva &
Ferreira, 2001; Araújo, 2010).
Assim como outro estudo verificou uma inferioridade na idade motora equivalente em relação à idade coronológica, sugerindo
atraso no desenvolvimento das habilidades motoras grossas, ao analisar a performance de habilidades motoras grossas em indivíduos
com Síndrome de Down ente 14 e 20 anos de idade (Celestino,
Pereira & Barela, 2011). O que acentua os resultados obtidos neste
estudo, visto que o teste empregado comporta atividades locomotoras e manipulativas, na qual todas as crianças evidenciaram insuficiencia na coordenação.
Isso levanta uma discussão acerca da estimulação que tais crianças de fato recebem, necessitando assim de maiores investigações
sobre as implicações das atividades motoras e do estímulo desempenhado pelos profissionais, pais e professores para que essas crianças
tenham acesso às atividades motoras e permaneçam ativas como
atores do processo de enriquecimento em seu repertório motor.
Para a consumação dessa pesquisa não foi possível uma amostra maior devido a escassez de indivíduos na faixa etária solicitada
dentro das instituições abrangentes, pois, o translado dos alunos
dependiam do transporte cedido pelo governo do estado, o que
nem sempre ocorria, impossibilitando assim a frequência constante
dos mesmos a instituição, dado a situação econômica das famílias,
como citado anteriormente no estudo.
Outra implicação que interferiu na amostra obtida, se refere
a baixa imunidade, característica das crianças e adolescentes com
Síndrome de Down, estando essas mais vulneráveis a adquirir enfermidades, protelando assim a coleta dos dados.

Conclusão
Muito embora, não se possa afirmar que houvera qualquer tipo
de associação entre o TMC materno e o desenvolvimento motor
das crianças e adolescentes com Síndrome de Down, considera-se
relevante mencionar que por meio dessa pesquisa foi possível identificar problemáticas que necessitam ser emergencialmente sanadas.
Nesse sentido, a prática regular e sistemática de atividades físicas pode favorecer o desenvolvimento motor nos indivíduos com
Síndrome de Down. Assim como, a instituição de ações que visem
preservar e cuidar da saúde mental materna.
Em suma a seguinte pesquisa constatou que 60% das mães
apresentaram TMC e 100% das crianças e adolescentes de acordo
com a classificação do teste KTK demonstrou insuficiência na coor-
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denação. As famílias das crianças e adolescentes pertencem em sua
maioria à classe D, todas recebem o benefício do governo federal e
dependem dele para arcar com as despesas da casa e do filho com
Síndrome de Down.
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Desporto Adaptado em Portugal:
quem São os Treinadores?
Adapted Sports in Portugal:
who are the Coaches?
João Paulo Saraiva
Universidade do Minho

RESUMO: A questão da formação para treinar atletas sem deficiência tem reivindicado a atenção dos pesquisadores, sendo contudo escassa a investigação no âmbito do desporto adaptado, levantando a questão de como estes adquirem competências para exercer tal atividade.
Os objetivos deste estudo são: 1) analisar o nível e o tipo de formação dos treinadores de desporto adaptado portugueses e 2) analisar
eventuais diferenças ao nível dos seus contextos de aprendizagem. Verificamos que 14% não têm formação superior, 48% possui licenciatura, pós-graduação e/ou mestrado em áreas não relacionadas com o desporto, enquanto 38% têm formação na área da Educação Física
e 38% destes, pós-graduação ou mestrado em AMA. A ausência de formação nestas áreas não constituiu um obstáculo para a maioria,
compensando-a através de formações alternativas, numa demonstração de reconhecimento que ser treinador de desporto adaptado exige
uma preparação empírica e prática para atender eficazmente às necessidades específicas de atletas com deficiência.
PALAVRAS-CHAVE: Desporto Adaptado. Treinadores. Formação. Educação Física. Atividade Motora Adaptada.
ABSTRACT: The issue of training to train athletes without disabilities has claimed the attention of researchers, however little research is
known about the adapted sports, raising the question of how they acquire the skills to engage in this activity. The objectives of this study
are (1) to analyze the level and type of training of Portuguese adapted sports coaches and (2) to analyze possible differences in their learning environments. We found that 14% don´t have higher education, 48% have graduation, postgraduate and/or master’s degree in areas
not related to sport, while 38% have training in Physical Education and 38% of these postgraduate or master’s degree in AMA. The lack
of training in these areas didn’t constitute an obstacle for most, making up for it through alternative training, in a demonstration of recognition that adapted sports coach requires an empirical na practical preparation to effectively meet the specific needs of disabled athletes.
KEYWORDS: Adapted Sports. Trainers. Training, Physical Education. Adapted Motor Activity.

Introdução
Ser Treinador envolve um princípio central de melhorar constantemente o desempenho da equipe ou do atleta, o que requer
uma atividade cognitiva constante para tomar decisões sobre uma
multiplicidade de fatores situacionais dinâmicos (Jones, Armour &
Potrac, 2003). Assim, tendo em conta a complexidade da função
(Cushion, Armour & Jones, 2003), os treinadores precisam desenvolver portanto uma gama variada de conhecimentos e habilidades
que lhes permitam se adaptar às mais diversas condições ambientais
(Nash & Collins, 2006). No caso dos treinadores de atletas com
deficiência, são igualmente necessários conhecimentos sobre outros
fatores contextuais, como a acessibilidade das instalações desportivas, a adaptabilidade dos meios de transporte à eventuais limitações
de mobilidade dos atletas, montagem, manuseio e/ou manutenção
de equipamento específico, etc., que os tornam capazes de adaptarem seus programas de treinamento à modalidade em causa e ao
nível de funcionalidade dos atletas que orientam (Cregan, Bloom
& Reid, 2007; MacDonald, Beck, Erickson & Cotê, 2015). Ao
contrário do que se tem observado com treinadores de atletas sem
deficiência, em que o conhecimento sobre as suas fontes ou contex-
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tos de aprendizagem tem evoluído sobejamente na última década,
fruto de variados estudos (Cotê, 2006; Nelson & Cushion, 2006;
Nelson, Cushion & Potrac, 2006; Lemyre, Trudel & DurandBush, 2007; Lyle, Mallett, Trudel & Rynne, 2011; Vella, Crowe
& Oades, 2013; Pryszlak, 2015; Stoszkowski & Collins, 2015),
verifica-se uma escassez de conhecimentos acerca desta temática no
que se refere a treinadores de atletas com deficiência, ou treinadores de
desporto adaptado, termo que utilizaremos doravante neste trabalho.
Apesar de conhecidos os benefícios da prática desportiva para a
qualidade de vida de pessoas com deficiência (Chen, 2012; Safania
& Mokhtari, 2012; Tomasone, Wesch, Ginis & Noreau, 2013;
Lankhorst et al., 2015), Portugal registra uma taxa de envolvimento em atividades desportivas extremamente reduzida por parte desta
franja da população (Saraiva, Almeida, Oliveira, Fernandes & CruzSantos, 2013), o que levanta questionamentos acerca das razões que
possam explicar essa realidade. Várias causas são apontadas na literatura internacional como constrangimentos à participação de pessoas
com deficiência em atividades desportivas, nomeadamente barreiras
arquitetónicas, falta de informação, dificuldades de transporte, ausência de materiais/equipamentos apropriados, falta de apoio da família/
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amigos, entre outros (Sá, Azevedo, Martins, Machado & Tavares,
2012; Bragaru et al., 2013; Jaarsma, Dijkstra, Geertzen & Dekker,
2014; Schijndel-Speet, Evenhuis, Wijck, Empelen & Echteld, 2014).
No panorama nacional, algumas destas situações são entendidas pelos próprios treinadores de desporto adaptado como barreiras a um
maior envolvimento de pessoas na prática desportiva, enquanto outras não constituem um verdadeiro entrave (Saraiva & Cruz-Santos,
2015). No entanto, além das causas já identificadas para explicar
esta situação, a falta de conhecimentos dos profissionais para atender adequadamente as necessidades específicas dessas pessoas é igualmente apontada como um constrangimento à sua participação em
atividades desportivas (Moran & Block, 2010; Elinder, Bergstrom,
Hagberg, Wihlman & Hagstromer, 2010; Roberton, Bucks, Skinner,
Allison & Dunlop, 2011).
A questão das competências profissionais necessárias para a
formação de treinadores, sobretudo de atletas sem deficiência, tem
reivindicado a atenção dos pesquisadores (Abraham, Collins &
Martindale, 2006; Demers, Wood & Savard, 2006; Jones, Armour
& Potrac, 2004; Kirschner & Vilsteren, 1997; Westera, 2001),
sendo no entanto muito escassa a investigação dessa natureza no
âmbito do desporto adaptado (Duarte & Culver, 2014). Os poucos estudos realizados sobre esta área sublinham as barreiras que
os treinadores devem superar na construção do seu conhecimento.
Estudos têm apontado que, para os treinadores de desporto adaptado, as oportunidades e os materiais de formação são muito limitadas (Cregan, Bloom & Reid, 2007; Tawse, Bloom, Sabiston &
Reid, 2012), normalmente restritos a livros e workshops (DePauw
& Gavron, 2005; McMaster, Culve & Werthner, 2012; Tawse et
al., 2012). A escassez de situações de aprendizagem disponíveis para
estes treinadores levanta a questão de como adquirem competências
para o exercício desta atividade. Por conseguinte, os objetivos deste
estudo são: 1) analisar o nível educacional dos treinadores de desporto adaptado, analisando em pormenor os conhecimentos gerais
e específicos que possuem para o exercício desta atividade, assim 2)
como analisar eventuais diferenças ao nível dos seus contextos de
aprendizagem e que decorrem do seu grau de formação.

Metodologia
Amostra
A amostra é constituída por 84 participantes , sendo 50 do gênero masculino (60%) e 34 do gênero feminino (40%), e a sua
maioria (42%) tem entre 31 e 40 anos de idade, enquanto 26%
têm entre 41 e os 50 anos e 23% tem entre os 20 e os 30 anos.
Por fim, apenas 9% dos inquiridos tem mais de 51 anos de idade. Ao nível da sua distribuição pelo território nacional, a Zona
Centro é onde reside a maioria dos participantes (33%), seguida
da Zona de Lisboa e Vale do Tejo (26%), das Regiões Autônomas
dos Açores e da Madeira (18%), da Zona Centro (13%) e da Zona
Sul (10%). A realização deste estudo obedeceu aos requisitos da
Resolução CNS 196/96 referente à Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (Conep) e foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética
do Instituto de Educação da Universidade do Minho.

Instrumento
Os participantes foram convidados por e-mail a responder um
inquérito online, onde as questões colocadas foram categorizadas
em três domínios: 1) caracterização dos treinadores em termos de
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habilitações acadêmicas e/ou profissionais que possuem para trabalhar com pessoas com deficiência; 2) suas opiniões/conceições
pessoais sobre diferentes aspetos relacionados com a sua atuação
como treinador de desporto adaptado; e 3) as suas opiniões sobre
os motivos que possam eventualmente explicar o não envolvimento
de pessoas com deficiência na prática desportiva. O convite para a
participação no estudo foi intermediado pelas cinco associações de
desporto para pessoas com deficiência existentes em Portugal, que
foram convidadas a colaborar na sua divulgação, nomeadamente
a Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual
(ANNDI), a Associação Nacional de Desporto para a Deficiência
Motora (ANNDEMOT), a Associação Nacional de Desporto para
a Deficiência Visual (ANNDVIS), a Paralisia Cerebral – Associação
Nacional de Desporto (PC-AND) e a Liga Portuguesa de Desporto
para Surdos (LPDS).

Procedimentos estatísticos
Recorreu-se à estatística descritiva simples para descrever a
frequência de distribuição da amostra em função do cruzamento
das variáveis em estudo, sendo para esse efeito utilizado o software
SPSS versão 22.

Resultados
A Tabela 1 permite observar a distribuição da amostra em termos de formação académica e, nos graus de nível superior, de competências consideradas como mais adequadas para a orientação/
condução de atividades física e desportivas, nomeadamente na área
da Educação Física. Assim, verificamos que cerca de 14% não têm
formação superior, sendo que destes apenas 4% têm o ensino básico (fundamental). Relativamente a restante amostra, 48% possui
uma licenciatura (27%), uma pós-graduação (11%) ou um mestrado (10%) em áreas não relacionadas com as ciências do desporto,
enquanto 38% têm formação superior na área da Educação Física
(EF). Importa ainda salientar que desta percentagem 4% têm, para
além da licenciatura, uma pós-graduação na área da Atividade
Motora Adaptada (AMA), enquanto 11% têm mestrado nesta área.
Tabela 1 - Distribuição da amostra em função do grau de escolaridade e do tipo de formação que possui.
Pósgraduação EF

Pósgraduação
AMA

Pósgraduação
outra

Mestrado
EF

Mestrado
AMA

Mestrado
outro

9.º ano

3

*

*

*

*

*

*

12. ano

9

*

*

*

*

*

*

Licenciatura
EF

14

4

3

*

2

9

*

Licenciatura
outra área

23

*

*

9

*

*

8

Legenda: EF: Educação Física; AMA: Atividade Motora Adaptada.

Fonte: elaboração própria.

Os treinadores de desporto adaptado que participaram no presente estudo são responsáveis pela orientação de 877 atletas, estando a sua distribuição em função do tipo de deficiência destes e da
sua formação acadêmica/profissional representada na Tabela 2.
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Tabela 2 - Distribuição da amostra em função da formação e do
tipo de deficiência dos atletas com os quais trabalham
Deficiência
Intelectual
Licenciatura em EF
Licenciatura + Pósgraduação em EF
Licenciatura + Mestrado
em EF
Licenciatura em EF +
Pós-graduação em AMA
Licenciatura em EF +
Mestrado em AMA
OUTRA formação

Deficiência Deficiência Deficiência
Auditiva
Visual
Motora

85

0

6

28

26

1

0

21

10

0

1

4

29

1

0

6

23

4

3

50

275

6

129

169

quanto a mesma percentagem frequentou workshops e apenas 16%
investiu numa formação especializada nesta área. Por outro lado,
considerando a amostra com licenciatura, pós-graduação e/ou mestrado em outras áreas do conhecimento, observamos que 27% optaram por não fazer qualquer formação em AMA, enquanto 20%
adquiriram competências através de workshops. Entretanto, 25%
dos participantes tiveram contato com conteúdos relacionados com
AMA através de unidades curriculares sobre práticas pedagógicas
para alunos com necessidades educativas especiais frequentadas nos
seus cursos de graduação, tratando-se normalmente nestes casos de
cursos de formação inicial de professores. Por fim, 28% dos participantes mais graduados investiram em formações especializadas para
adquirir competências em AMA.

Legenda: EF: Educação Física; AMA: Atividade Motora Adaptada.

Fonte: elaboração própria.

Discussão

Podemos observar que, relativamente aos atletas com deficiência
intelectual, a tipologia com o maior número de atletas (51%), 61%
destes são treinados por profissionais sem formação em EF ou AMA,
enquanto 12% possuem pós-graduação ou mestrado nesta área para
além da habilitação para o exercício da EF. No que se refere aos atletas
com deficiência auditiva, a tipologia menos representativa de toda
a amostra (1,4%), metade é treinada por indivíduos com níveis inferiores de escolaridade ou com formação superior em outras áreas
do conhecimento, enquanto 42% são orientadas por licenciados em
EF com pós-graduação ou mestrado em AMA. Quanto aos atletas
com deficiência visual, a tendência mantém-se, com 93% a treinar
sob a orientação de treinadores com formação em outras áreas, enquanto apenas 2% dos inquiridos têm licenciatura em EF e mestrado
em AMA. Por fim, em relação aos atletas com deficiência motora,
61% é orientada por treinadores com outros níveis de escolaridade
ou oriundos de outras áreas de formação, enquanto 20% são treinadas por um profissional com licenciatura em EF, complementada por
uma pós-graduação ou mestrado em AMA.
Centramos agora a nossa análise nos participantes sem formação superior em EF e/ou AMA, para conhecer os contextos de
aprendizagem através dos quais adquiriram competências nesta
área. Os dados podem ser observados na Tabela 3.
Tabela 3 - Distribuição da amostra sem formação específica de acordo com os contextos de aprendizagem onde adquiriram competências para a atividade de treinador de Desporto Adaptado
Sem formação

Workshops

Unidades
Curriculares 1

Formação
Especializada

9.º ano

2

1

0

0

12.º ano

3

4

0

2

Lic_OUTRA

6

6

7

4

Lic_OUTRA +
2
1
2
Pg_OUTRA
Lic_OUTRA +
3
1
1
Mes_OUTRO
Legenda: Lic: licenciatura; Pg: Pós-graduação; Mes: Mestrado

4
3

Fonte: elaboração própria.

Podemos verificar que, entre os indivíduos sem formação superior, 42% não adquiriu qualquer competência formal em AMA, en-
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Dada a proeminência do papel inclusivo do desporto na sociedade atual, tem-se vindo a verificar um incremento na importância atribuída ao papel do treinador de desporto adaptado, no
que se refere aos conhecimentos e as competências específicas que
o desempenho dessa função exige. Nesse sentido, o primeiro objetivo deste estudo foi analisar o nível e o tipo de formação dos
treinadores de desporto adaptado em Portugal, tendo-se observado
que a sua maioria possui formação superior (i.e. licenciatura ou
mestrado), quer em Educação Física quer em outras áreas profissionais ligadas ou não ao ensino. Segundo Santos, Mesquita, Graça &
Rosado (2010), esta situação constitui a priori uma vantagem sobre
os treinadores com qualificações inferiores, tendo em conta estudos
que demonstram que treinadores com formação superior, independentemente da área em que se formaram, se percebem como mais
competentes do que os seus pares sem formação superior. Os mesmos autores referem que a vivência universitária contribui para o
desenvolvimento de competências profissionais básicas, tais como
as relacionadas com a comunicação, a liderança, a avaliação ou a
resolução de problemas, entre outras, dando o suporte necessário
à atuação dos treinadores e, consequentemente, fundamentando a
sua melhor percepção de competência.
No entanto, alguns pesquisadores (Bloom, 1996; Demers,
Wood & Savard, 2006) referem que a formação superior em áreas
relacionadas com o ensino e a prática desportiva, nomeadamente
em Educação Física e/ou Desporto, tem a vantagem de apoiar o
comportamento dos treinadores, na medida em que são aprofundados conhecimentos em áreas fundamentais para o rendimento desportivo, como a fisiologia, a biomecânica, a metodologia do treino,
entre outras. Contudo, relativamente a aquisição de competências
para aplicação destes conhecimentos na orientação de atletas com
deficiência, verificamos que aproximadamente um quarto dos participantes as adquiriu através da frequência em unidades curriculares de duração semestral nos receptivos cursos de graduação em
Educação Física e/ou Desporto (licenciaturas e mestrados) oferecidos pelas universidades e institutos politécnicos da rede pública de
ensino superior em Portugal. Segundo Neto (1997), a subvalorização dessa temática reflete-se numa formação inicial deficiente, na
medida em que são transmitidos um conjunto de conhecimentos
básicos, que necessitam de ser complementados por outros adquiridos através da prática, da experiência acumulada e da formação permanente. Essa situação foi observada por Filus & Martins Junior
(2004) em professores de Educação Física brasileiros que afirmaram
não se sentirem preparados para orientar alunos com deficiência,
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apesar de terem frequentado uma disciplina dedicada a esta temática nos seus cursos de graduação.
Outro aspeto que pode interferir na qualidade da formação dos
treinadores de desporto adaptado com licenciatura em Educação
Física e Desporto está relacionado com a terminologia adotada por
cada instituição de ensino superior em Portugal para as unidades
curriculares destinadas a aquisição de competências na orientação
desportiva de pessoas com deficiência, que variam entre Desporto
Adaptado, Atividade Física Adaptada, Atividade Motora Adaptada,
ou Desporto para Populações Especiais. Sobre essa questão, Castro &
Marques (2000) sugerem que essa imprecisão terminológica pode
derivar do enfoque dos conteúdos propostos e do seu enquadramento influenciado pela formação do professor que os leciona e
que necessariamente incluem concepções baseadas em parâmetros
distintos e análises dos conteúdos de formação igualmente diferenciadas. Dessas subjetividades resulta uma ausência de uniformidade
na oferta formativa ao nível dos currículos disponibilizados pelas
instituições de ensino superior e, consequentemente, em abordagens por vezes defasadas/desenquadradas relativamente às reais necessidades e/ou características dos alunos (ou, neste caso, dos atletas) que atende.
Por outro lado, uma parte dos treinadores licenciados em
Educação Física e Desporto da amostra em estudo tem pós-graduação ou mestrado em Atividade Motora Adaptada (AMA).
Entendida em traços gerais como o domínio de competências técnicas para a manipulação de atividades ao nível do executante, da
tarefa e/ou do envolvimento, de modo a tornarem-na mais ajustada
ao nível de funcionalidade do aprendiz e aos objetivos desejados
(Rodrigues, 2006), estudos comprovam que a operacionalização de
conhecimentos específicos desta área contribui para uma melhoria
significativa a vários níveis, tais como na promoção da autoestima, no desenvolvimento de habilidades motoras, na socialização,
entre outros (Carmo, 2009; Strapasson, Storch & Baessa, 2013).
Relativamente à formação nesta área, Fonseca (1980) defende que
a formação dos técnicos que trabalham com pessoas com necessidades especiais deve ser de nível superior, a fim de garantir a aquisição
do extenso corpo de conhecimentos que permitem lidar e atender
proficuamente as suas especificidades. Brancantti (2008) reforça
esta ideia ao sugerir que, apesar de uma disciplina específica ter um
papel importante na abordagem introdutória a uma temática, o que
normalmente ocorre nos cursos de graduação, caberá a um curso na
sua globalidade abordar competências teóricas e práticas que capacitem os seus alunos (i.e. futuros professores e/ou treinadores), para
modificar positivamente a realidade das pessoas com deficiência.
Sobre este ponto de vista, Cruz (2001) ressalta a importância da
abordagem a esta temática na formação inicial do profissional de
Educação Física, defendendo que não deve estar restrita à apenas
uma disciplina mas resultar do envolvimento de outras áreas afins
do longo do curso, permitindo um adensamento dos conhecimentos que estão na base da competência profissional necessária para
prestar um serviço de qualidade a todas as pessoas com deficiência.
Ao nível da distribuição dos atletas pelos treinadores de acordo com a sua formação, constatamos que aproximadamente um
terço dos 877 atletas é treinado por um licenciado em EF, sendo
ainda mais reduzido o número de atletas treinado por alguém com
pós-graduação ou mestrado em AMA. Segundo Costa (1981), essa
realidade pode, em parte, ser explicada por um conjunto de fatores,
entre os quais, ausência de formação genérica sobre o atendimento
à pessoas com necessidades especiais, carência de professores especializados ao nível das instituições de ensino superior, desarticu40

lação entre a formação de base e ações de reciclagem que reflitam
a evolução dos conhecimentos, assim como carências ao nível da
própria oferta formativa. Por outro lado, analisando as preferências
de formação dos treinadores de desporto adaptado sem formação
específica quer em EF quer em AMA, verificamos que os contextos
são variados, confirmando que os treinadores geralmente adquirem
competências ao longo da sua carreira através de fontes que podem
variar entre formais, constituídas por cursos técnicos de certificação
de treinadores ou por obtenção de grau acadêmico e não-formais,
referentes a participação em congressos, seminários e/ou workshops
(Nelson et al., 2006). Os mesmos autores referem ainda a existência
de contextos de aprendizagem informais, que integram experiências
anteriores como atleta, a partilha de experiências com outros treinadores e/ou a pesquisa bibliográfica em revistas da especialidade. A
opção por uma dessas fontes em dado momento baseia-se, segundo
Cotê (2006), em três variáveis, sendo uma delas a experiência acumulada e os conhecimentos prévios do treinador, seguida dos recursos materiais que tem ao seu dispor e, por fim, as características dos
seus atletas em termos de faixa etária, do nível de desenvolvimento
desportivo e dos objetivos a atingir. O autor acrescenta que qualquer mudança em uma dessas variáveis podem

afetar o ambiente
de aprendizagem e, consequentemente, o tipo de formação que um
treinador precisa. No entanto, uma parte dos inquiridos sem formação em EF ou AMA optou por não adquirir competências relativas a orientação desportiva de pessoas com deficiência por via dos
contextos de aprendizagem atrás descritos, podendo essa opção ser
justificada pela valorização da “aprendizagem pela prática” observada por Erickson, Bruner, MacDonald e Cotê (2008) em treinadores
canadianos de atletas sem deficiência.
A ausência de informações dessa natureza relativamente à nossa
amostra constitui uma limitação do nosso trabalho, na medida em
que o seu conhecimento permitiria avaliar de que forma se correlacionam e, a partir desses dados, traçar um perfil mais detalhado do
treinador de desporto adaptado em Portugal. No entanto, os dados
obtidos no presente estudo levam à outras questões relacionadas
com o tema aqui tratado, como (i) a existência de diferenças no
grau de realização desportiva dos atletas com deficiência em função
do tipo de formação dos seus treinadores, partindo do pressuposto
de que treinadores mais qualificados adotam metodologias de treino mais eficazes, otimizado os recursos disponíveis e, consequentemente, contribuindo para a melhoria do desempenho desportivo
dos seus atletas; (ii) a influência do nível e do tipo de formação
acadêmica de um treinador de desporto adaptado sobre o seu comportamento, medida pelo nível de satisfação dos seus atletas para
com aspetos técnicos relacionados com o planejamento estratégico,
definição de objetivos, preparação psicológica, etc.

Considerações finais
A atividade de treinador em Portugal, independentemente de
ser desporto adaptado ou não, da modalidade em questão ou do nível competitivo, é na sua essência marcado pelo voluntarismo, normalmente motivado por uma ligação afetiva ao desporto que pode
ter a sua origem em diferentes fatores, tais como o término da carreira como atleta, a impossibilidade de continuar a competir como
atleta devido à lesão, a oportunidade de passar mais tempo com filhos ou filhas que são atletas, a influência de familiares e/ou amigos
que foram ou são treinadores, entre outros. Nesse sentido, a opção
pela entrada nessa atividade ocorre por vezes alguns anos após a
escolha da carreira profissional, sendo, de acordo com os resultados
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obtidos pelo nosso estudo, em áreas não relacionadas academicamente com o ensino/orientação/prática de atividades físicas e/ou
desportivas. No entanto, a posse de graduação em Educação Física
pode não representar uma vantagem substancial para a função de
treinador de desporto adaptado, na medida em que a estrutura curricular dedicada a esta temática parece não o preparar tanto quanto
seria desejável para atender às especificidades da prática desportiva
realizada por pessoas com deficiência. Nesse sentido, tornar-se-ia
necesário reestruturar os cursos de graduação em Educação Física
em Portugal, dotando-os de uma continuidade formativa ao longo
de toda a sua duração na área da Atividade Motora Adaptada, procurando integrar estágios em instituições desportivas que permitam
a aplicação em contexto dos conhecimentos empíricos adquiridos
para cada tipo de deficiência.
Por outro lado, a ausência de formação em Educação Física não
representou um obstáculo para a maioria dos inquiridos, que procurou compensá-la através de vias alternativas de formação, numa
demonstração de reconhecimento de que a função de treinador de
desporto adaptado exige uma preparação mínima para atender eficazmente as necessidades específicas dos atletas que têm sob a sua
responsabilidade.
Contrariamente às modalidades “regulares”, onde os treinadores atuais adquiriam, na maioria dos casos, competências ao longo
das suas carreiras como atleta através do contato com treinadores
qualificados e experientes nas receptivas modalidades, no caso específico do desporto adaptado, os treinadores por norma não tiveram
essas vivências, a não ser que também eles tenham sido atletas com
deficiência, e por isso sintam necessidade de se embrenharem nesse
universo.
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Atitudes dos Docentes do Curso de Educação Física
Face à Inclusão na Educação Superior
Attitudes of Teachers of Physical Education Undergraduate
Course Toward to the Inclusion in Higher Education
Francine de Fátima Lima Batista
Soraya Dayanna Guimarães Santos
Neiza de Lourdes Frederico Fumes
Universidade Federal de Alagoas
RESUMO: O estudo teve como objetivo analisar as atitudes dos docentes de Educação Física face ao processo de inclusão na Educação
Superior alagoana, como também sua formação em Educação Especial, experiência no ensino de pessoas com deficiência e competência
percebida. A amostra foi constituída por 33 docentes do curso de Educação Física e utilizou o questionário Peatid III. A análise dos dados
utilizou a estatística descritiva. O estudo constatou que 45,45% dos docentes tinham formação acadêmica em Educação Especial, 30,30%
da amostra se consideravam “nada competente” e que 31, os professores apresentaram ter uma atitude mais favorável no ensino de alunos
com deficiência física e menos favorável aos alunos com deficiência múltipla. Com isto, pode-se concluir que o tipo de deficiência parece
influenciar a atitude dos docentes universitários e fatores como a formação e experiência parecem ser determinantes para que atitudes
positivas sejam desenvolvidas no âmbito educacional.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior. Atitudes. Educação Física.
ABSTRACT: The study aimed to analyze the attitudes of Physical Education teachers in terms of the inclusion process in the Higher
Education in Alagoas/Brazil, as well as training in Special Education, experience in teaching people with disabilities and perceived competence. The sample consisted of 33 teachers of Physical Education undergraduate course. It was used the questionnaire PEATID III,
and the data analysis used descriptive statistics. The study found that 45.45% of teachers had academic training in Special Education,
30.30% of the sample considered themselves “not competent” and 31.66% of teachers had a more favorable attitude in teaching students
with physical disability and less favorable to students with multiple disability. In this way, it can be concluded that the type of disability
appears to influence the attitude of academics and factors such as training and experience appear to be decisive for development of the
positive attitudes in the educational field.
KEYWORDS: Higher Education. Attitudes. Physical Education.

Introdução1
A inclusão da pessoa com deficiência é uma temática bastante
discutida e relevante na atualidade por procurar garantir que estes
indivíduos possam exercer plenamente a sua cidadania, participando de todos os contextos existentes na sociedade e gozando de seus
direitos civis, políticos, econômicos e educacionais.
A entrada da pessoa com deficiência na escola regular de ensino
é o marco fundamental neste processo de inclusão, ainda que precisemos ter claro que estas conquistas não dependem exclusivamente
do sistema educativo, mas principalmente de transformações no
sistema econômico. No entanto, o envolvimento do aluno em todo
o processo de ensino e aprendizagem é essencial para seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Em se tratando de desenvolvimento profissional, as universidades representam uma das possibilidades. De acordo com o
Agência de Fomento: CAPES. Artigo é parte do trabalho de conclusão de curso de
Francine de Fátima Lima Batista e integra um conjunto de pesquisas do doutorado
de Soraya Dayanna Guimarães Santos.
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Decreto 6.949/2009 as pessoas com deficiência podem ter acesso
à educação superior em geral, tendo treinamento profissional em
conformidade à sua vocação, sem discriminação e em igualdade de
condições (Brasil, 2009).
A função social da Universidade, com base no estudo de
Castanho & Freitas (2006), é a de produzir conhecimento, de forma a promover o desenvolvimento da cultura, da ciência, da tecnologia e do próprio homem enquanto indivíduo na sociedade.
Diante disso, é importante considerar que se o ingresso da pessoa
com deficiência foi legitimado pelo exame vestibular ou processo
seletivo, ela tem o direito de encontrar condições de permanência e
conclusão do curso que levem em consideração as suas dificuldades
(Ferrari & Sekkel, 2007). O que nos leva a compreender que o
ingresso da pessoa com deficiência na educação superior também
se caracteriza como um desafio a ser enfrentado por todo o corpo
docente das instituições de ensino superior (IES).
Martins (2006) explica que o processo educativo inclusivo traz
sérias implicações para os docentes e para as instituições educativas,
que devem rever suas concepções e estratégias de ensino, e pro43
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mover a orientação e o apoio para todos os alunos, a fim de que
possam ter suas necessidades reconhecidas e atendidas, de maneira
a desenvolver ao máximo as suas potencialidades.
Por se tratar de um desafio a ser superado, são explícitas e notáveis as dificuldades que os alunos com deficiência enfrentam desde sua entrada nos anos iniciais da Educação Básica até alcançar
a Educação Superior. Barreiras como escassez de materiais adequados, profissionais despreparados, acessibilidade e mobilidade
limitada ou inexistente. Dificuldades essas que impossibilitam, por
vezes, a participação efetiva, o acesso às informações, o desenvolvimento gradativo e a permanência desses alunos no processo de ensino e aprendizagem, prevalecendo uma essência excludente. Mesmo
diante de essas dificuldades, é indispensável que a universidade ofereça uma educação de qualidade, pois antes de lhes ser garantido
um direito, plenamente reconhecido, é um dever do Estado implementar ações que favoreçam não só seu ingresso, como também
a sua permanência e saída com êxito (Castanho & Freitas, 2006)
Apesar destes entraves e dificuldades, acreditamos que a educação inclusiva na Educação Superior é possível de ser efetivada, desde
que todos os envolvidos no processo se comprometam a buscar melhores atitudes e comportamento que venham intervir diretamente
na formação de todos os indivíduos, considerando suas características peculiares, respeitando suas limitações e potencialidades.
Nesse contexto, a atitude dos envolvidos no processo é fator
de extrema importância para desvendar os mistérios referentes às
ações do indivíduo diante das situações ocorridas em seu cotidiano. De acordo com Centeio (2009, p.6), “[...] a atitude é um pré-anúncio de um comportamento”, seja ele positivo ou negativo.
Continuando, o autor diz que quando falamos de uma atitude face
a algo, estamos nos referindo a uma ideia carregada de sentimentos
em relação a uma coisa concreta, que nos condiciona e nos leva a
atuar de uma determinada maneira perante uma situação específica (Centeio, 2009). Com isso, é possível entender que a atitude é
considerada como algo peculiar de cada indivíduo, podendo ela ser
favorável ou desfavorável a situação na qual o mesmo foi exposto.
De acordo com Carvalho (2011, p.19), “[...] as atitudes estão
em constante formação e mudança, atuam como um reflexo da sociedade e por isso são aprendidas gradualmente através da experiência e contacto com o mundo que a rodeia”.
Filipe (2012, p.21) explica também que a atitude “[...] é uma
forma de proceder/agir relativamente a uma situação social, pessoal
e/ou profissional dependente de fatores intrínsecos e extrínsecos”.
Com isso, a atitude pode ser construída sob a intervenção de diversos fatores de essência cognitiva, afetiva e social presentes no
meio. Embora ela seja estável, sofre alterações como explica Centeio
(2009, p.11):
Uma vez que o componente cognitivo, afectivo e comportamental
(atitudes sociais) interagem entre si em busca do equilíbrio, qualquer
mudança num destes três componentes é capaz de alterar os outros.
Logo, uma nova informação, experiência, ou até mesmo um novo
comportamento emitido em cumprimento a normas sociais, ou outro
tipo de agente capaz de prescrever comportamento, pode criar um estado de inconsistência entre os três componentes de forma a resultar
numa mudança de atitude.

Com isso, compreendemos que a atitude positiva ou negativa
que temos e o comportamento que adotamos mediante a uma situação é individual. É acarretada pelas emoções inerentes a cada
indivíduo em particular, sofrendo possíveis influências de fatores
determinantes.
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Nesse sentido, as atitudes do professor, assim como todo o corpo docente face ao processo de inclusão, podem ser um fator decisivo para a permanência ou não do aluno com deficiência no processo de ensino e aprendizagem no meio educacional (Martins, 2006).
Para melhor explicar, Lebres (2010, p.4) aponta em seu estudo que:
Embora pareça um princípio utópico, compete à comunidade escolar,
assim como a toda a sociedade, o desenvolvimento de uma atitude
positiva e de aceitação face às crianças com deficiência, na tentativa de
superar os problemas que se levantam no decorrer de todo um processo de ensino-aprendizagem.

Um dos fatores primordiais para garantir esse direito legal dos
alunos que ingressam na Educação Superior é a atitude do professor face à inclusão desses universitários. Mittler (2003), citado por
Ferrari & Sekkel (2007, p.642), enfatiza que “[...] a atitude do professor é de suma importância para a permanência no processo escolar e para a integração do aluno com deficiência com os demais alunos”. Com base nessas afirmativas, é perceptível que as atitudes dos
docentes da Educação em relação à deficiência se tornam um fator
essencial para a formação do indivíduo. Elas refletem diretamente
nos comportamentos dos professores, que por sua vez interferem
no desejo do aluno se fazer presente e permanecer neste processo.
Como alude Bennett (1997, citado por Pinheiro, 2001, p.23),
“[...] os professores são a chave para a inclusão”. São eles que mediam todo o processo de desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo no decorrer das etapas de ensino e aprendizagem dos alunos
e, em particular de alunos com deficiência.
Apesar disso, Lebres (2010) chama atenção ao fato que compete
à comunidade acadêmica, assim como a toda sociedade, o desenvolvimento de uma atitude positiva e de aceitação dos alunos com
deficiência, na tentativa de superar os problemas que se levantam
no decorrer de todo um processo de ensino-aprendizagem.
No que concerne às atitudes do professor de Educação Física em
relação ao ensino inclusivo, estudos como o de Cortez (2008) realça
a importância de pesquisas em torno da problemática envolvendo
esses professores. Segundo o autor, muitos docentes reconhecem
que o estudo do ensino da Educação Física face à deficiência tem
se apresentado como um dos pontos positivos para a ocorrência
do processo educativo, tomando por base as atitudes do professor
frente a esse contexto.
Embora problemática da inclusão dos alunos com deficiência
no âmbito educacional, também se caracterize para o professor
de Educação Física como um grande desafio, Gorgatti, Penteado,
Pinge & De Rose Júnior (2004) ponderam que por confundir deficiência com doença, talvez por comodismo ou pela total falta de
informação, o fato é que muitos professores privam seus alunos
com deficiência da oportunidade crucial de vivenciarem experiências motoras e recreativas, o que fatalmente trará consequências por
vezes irreparáveis. Em contrapartida, Rodrigues (2003) aponta que
os professores de Educação Física são vistos e representados como
profissionais com atitudes positivas mais favoráveis à inclusão que
os demais professores, o que também pode ser uma falácia, a depender do modo que desenvolvem suas aulas.
Entre os que lecionam a disciplina em questão, distintos são
os fatores apontados como preponderantes para o desenvolvimento de atitudes positivas ou negativas no processo educativo da
pessoa com deficiência, destacando a perspectiva de formação inicial e continuada em torno da temática como um dos principais
fatores (Filipe, 2012).
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Para melhor entendermos como essas atitudes (positivas/negativas) são influenciadas, é preciso analisar alguns de seus preditores: formação acadêmica em Educação Especial, experiência com
alunos com deficiência, condição de deficiência, idade, tempo de
ensino na Educação Física, e competência percebida, e com isso
compreender sua importância frente ao processo de inclusão dos
alunos com deficiência na Educação Superior.
Ao tratar do preditor formação acadêmica em Educação Especial,
sabe-se que formar os professores em uma perspectiva educacional
inclusiva é um fator decisivo para efetivar seus objetivos e garantir aos
alunos sua entrada, participação e permanência no processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Tardif (2002), o saber do professor é uma construção social. Com isso, constata-se que a aquisição
do conhecimento dos docentes advém da contribuição dos saberes
presentes no meio social, entre eles a formação universitária/acadêmica. Neste sentido, Beltrame & Ribeiro (2004, p.19) reforçam que:
Esta formação dos professores e o seu desenvolvimento profissional
são condições necessárias para que se produzam práticas inclusivas positivas, sendo difícil avançar para uma perspectiva de escola inclusiva
sem que todos os professores desenvolvam uma competência suficiente
para ensinar todos os alunos.

Diante dessa afirmação, é perceptível a influência que a formação acadêmica exerce sobre as atitudes dos professores face à
diversidade e justifica-se a necessidade que o docente possua uma
formação adequada que possibilite o desenvolvimento de atitudes
positivas frente à realidade da inclusão dos alunos com deficiência,
minimizando assim as atitudes negativas.
Mazzotta (2003) destaca que a formação adequada dos profissionais que atuam com pessoas com deficiência só será possível
através de uma eficiente formação acadêmica. Diante disso, pode-se afirmar que os docentes do curso de Educação Física, ao ser
formados numa perspectiva de inclusão educacional, possivelmente
apresentarão melhores estratégias metodológicas que culminará na
participação dos alunos com deficiência no contexto teórico e prático de suas aulas, possibilitando a permanência e a autonomia dos
mesmos.
Outro fator de fundamental importância para o desenvolvimento das atitudes dos professores do curso de Educação Física frente à
inclusão é a experiência que eles tiveram no ensino de alunos com
deficiência. De acordo com Palla (2001), a falta de experiência em
lidar com esta população, bem como a carência de conteúdos de
Educação Física Adaptada na formação acadêmica facilita o desenvolvimento de atitudes desfavoráveis.
Através das experiências vivenciadas nas aulas e da interação
entre professor e aluno pode-se conhecer as limitações e as capacidades dos indivíduos, além de compreender suas necessidades e
tornar-se um facilitador através da busca de estratégias metodológicas que contemplem o desenvolvimento e a participação de
todos. Rodrigues (2003) afirma ainda que para a Educação Física
contribuir neste processo tem de existir dois aspectos fundamentais:
o campo da formação e o campo do apoio educativo e metodológico. Desta forma, será possível conhecer melhor e intervir melhor, e
consequentemente os professores de Educação Física poderão ser
efetivos agentes de inclusão.
É ainda importante considerar que o professor de Educação
Física que trabalha com pessoas com deficiência, além de dispor
de conhecimentos voltados ao desenvolvimento motor, cognitivo e
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afetivo dos indivíduos, deve também ter conhecimento das potencialidades e limitações de seus alunos, como afirmam Hartmann &
Marquezan (1999, citado por Rozario, 2008), para que se efetive a
inclusão no âmbito educacional.
A reflexão gerada em torno do preditor das atitudes dos professores de Educação Física por categoria de deficiência, visa evidenciar que o tipo e o grau de deficiência apresentada pelo aluno também é um determinante na manifestação de atitudes positivas ou
negativas dos professores no decorrer de suas aulas. De acordo com
Pinheiro (2001), o grau de severidade da deficiência que o aluno
apresenta provoca alterações no processo de ensino-aprendizagem e
na atividade pedagógica e metodológica dos professores. Baseando
em Kowalski & Rizzo (1996), Pinheiro (2001) afirma que os alunos com ligeiras deficiências são aceitos mais favoravelmente do
que alunos com deficiências severas.
O estudo de Block & Obrusnikova (2007, citado por Lebres,
2010), revela que as atitudes dos professores de Educação Física se
caracterizam mais favoráveis para os estudantes com distúrbios de
comportamento, visto que para eles são demandadas menos modificações no método de lecionar, e por conseguinte, menos preocupações no processo de ensino-aprendizagem. O que torna explícito
que para eles é mais fácil permanecer praticando os mesmos métodos de ensino do que os inovar ou modificar como pode ser necessário para os aos demais tipos e graus de deficiência.
O último preditor a ser considerado neste estudo é a competência percebida, que carrega em sua variedade de conceito uma
importante responsabilidade no que se refere às atitudes dos professores em detrimento da inclusão da pessoa com deficiência no
âmbito da Educação Superior. É o que explica o conceito de Fleury
& Fleury (2001, p.185) quando falam que a:
Competência é pensada como conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas.

Nesta perspectiva, a competência percebida mantém uma relação próxima com as atitudes frente à diversidade, de modo que o
professor ao se sentir pouco competente para contribuir na aprendizagem dos alunos com deficiência poderá ter tendência a desenvolver atitudes negativas, que se traduzem numa menor participação e menor desempenho dos alunos.
Partindo desses pressupostos, o estudo teve como objetivo analisar as atitudes dos docentes de Educação Física face ao processo de
inclusão na Educação Superior alagoana, como também a formação
em Educação Especial, a experiência no ensino de pessoas com deficiência e a competência percebida.

Metodologia
Natureza e Participantes do estudo
A pesquisa se define como um estudo quantitativo, devido a
sua capacidade de considerar que tudo pode ser quantificável, traduzindo em números opiniões e informações para classificá-las e
analisá-las (Prodanov & Freitas, 2013).
Sua amostra foi composta por 33 docentes dos cursos de
Educação Física de uma Instituição de Educação Superior pública, de seus campi da capital e do interior de Alagoas. Foram 18
sujeitos do sexo masculino, apresentando uma média de idade de
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39,95 anos (Desvio Padrão = 13,39 anos) e 15 do sexo feminino,
com média de idade de 44,06 anos (Desvio Padrão = 10,43 anos).
Foi constatado que 48,48% (N=16) possuíam mestrado e 33,33%
(N=11) apresentavam grau de doutorado, enquanto 18,19% (N=6)
eram apenas graduados e com alguma especialização.

Instrumento de coleta de dados
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado o questionário PEATID III - Physical Educators’ Attitudes Toward Teaching
Individuals with Disabilities - III (Folsom-Meek & Rizzo, 2002),
adaptado por Campos, Ferreira & Block (2014). Por esta adaptação ter sido feito para Portugal, para a população brasileira foram
realizadas adaptações linguísticas e culturais da versão de Portugal,
uma vez que o português falado e escrito no Brasil apresenta peculiaridades semânticas, fonéticas e gramaticais substanciais, que
justifiquem tal modificação. Desta forma, utilizamos a adaptação
realizada por Santos, Fumes & Ferreira (2015).
O questionário contém duas seções, a primeira com 12 perguntas, com informações referentes: idade, sexo, tempo de atuação,
formação acadêmica, formação na área da Educação Especial, experiência no ensino de alunos com deficiência, e a segunda com 12
perguntas sobre as atitudes dos professores de Educação Física face
à inclusão do estudante com deficiência.

Procedimentos para coleta de dados
Para iniciarmos a coleta dos dados, entramos em contato com
a diretoria dos cursos de Educação Física da Universidade, com o
intuito de esclarecer os objetivos e a metodologia a ser utilizada na
realização da pesquisa, assim como firmar o acordo de total sigilo
das identidades dos docentes participantes. Com o esclarecimento e
a permissão para continuarmos a coleta, entramos em contato com
os professores, e ao esclarecer a metodologia da pesquisa e aceitarem
participar, foi solicitado que os professores participantes assinassem
o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), visando
confirmar e tornar legalizada sua participação na pesquisa.
Informamos que o estudo foi aprovado pelo comitê de ética da
Universidade Federal de Alagoas, obtendo o número de protocolo
de aprovação da Plataforma Brasil 439.400.
Em seguida, os professores receberam o questionário e responderam.

Procedimento de análise dos dados
Os dados coletados foram organizados em tabelas e teve sua
análise estatística, do tipo descritiva. Prodanov & Freitas (2013)
explica que esta análise procura descobrir a frequência com que um
fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, relação com
outros fatos. Especificamente, aferimos média, desvio padrão, percentual e frequência referente às categorias determinadas.

Resultados e discussão
Neste tópico serão apresentados e discutidos os resultados obtidos com o estudo, de forma a descrevê-los e analisá-los, por meio
da exposição dos valores estatísticos das variáveis (formação acadê-
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mica, experiência no ensino de alunos com deficiência, condição de
deficiência e competência percebida).
A Tabela 1 demonstra os valores relativos à formação acadêmica
dos docentes de Educação Física referente à temática de Educação
Especial.
Tabela 1 - Formação acadêmica em Educação Especial
Formação acadêmica em
EE
Sim
Não
Total

Número

Percentual

(N)
15
18
33

(%)
45,45
54,55
100

Legenda EE: Educação Especial
Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 1 constatamos que 54,55% (n = 18) dos professores
afirmaram não ter tido uma formação acadêmica em EE. Apesar de
ocorrer avanços no que se refere à formação inicial dos docentes do
curso de Educação Física face às temáticas da inclusão, os resultados
mostraram que ainda há necessidade de se realizar modificações nos
projetos pedagógicos e na matriz curricular dos cursos, de modo a
contemplar a temática em questão e assim melhor preparar os futuros professores. Podemos afirmar que a carga horária direcionada a
esta temática ainda é mínima e o tratamento disciplinar prevalece,
o que faz as disciplinas Libras e Educação Física Adaptada/Esportes
Adaptados/Atividade Física Adaptada são as únicas responsáveis pelas discussões.
O estudo de Nogueira & Nogueira (2010) complementa a discussão em torno dos resultados do preditor formação acadêmica em
EE, ao considerar que é preciso refletir 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. E, com base nessa reflexão proporcionar aos professores ferramentas para favorecer o aprendizado
de cada indivíduo no grupo, respeitando as suas potencialidades e
fragilidades.
A Tabela 2 apresenta os resultados relativos à experiência dos
professores Educação Física face ao ensino de alunos com deficiência.
Tabela 2 - Experiência com alunos com deficiência
Experiência com alunos com
deficiência
Sim
Não
Total

Número
(N)
16
17
33

Percentual
(%)
48,48
51,52
100

Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 2, ao serem questionados sobre a experiência com
alunos com deficiência, 51,52% (n = 17) dos professores do curso
de Educação Física afirmaram não ter experiência com alunos com
deficiência no contexto de suas aulas. Este resultado expressa que,
apesar da intensa reflexão realizada em torno da inclusão dos alunos
com deficiência, ainda é preciso que, além do ingresso na Educação
Superior, estes alunos tenham condições necessárias para permanecer, adquirir e desenvolver novos conhecimentos, proporcionando
a conclusão de sua formação com êxito, visto que o objetivo da in-
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clusão é possibilitar o acesso, a permanência e o sucesso acadêmico
de todos os alunos (Pádua, 2010).
Também parece ser importante considerar que esta falta de experiência no ensino de estudantes com deficiência na Educação
Superior pode ser decorrente do fato de ainda ser limitado o acesso
a este nível de ensino, principalmente em se tratando de instituições públicas, e da recenticidade deste fenômeno. Segundo o Censo
da Educação Superior (Brasil, 2014), em 2013, 33.377 estudantes
com deficiência estavam regularmente matriculados nas Instituições
de Educação Superior (IES) brasileiras, sendo 13.723 nas públicas
e 19.654 nas privadas. Nos cursos de Educação Física, eram apenas
432 estudantes autodeclarados com deficiencia (Brasil, 2012).
A Tabela 3 mostra os resultados referentes aos escores de atitudes dos professores de Educação Física por categoria de deficiência.
Tabela 3 - Escores de atitudes dos professores de Educação Física
por categoria de deficiência
Condição de Deficiência
Deficiência Física
Deficiência Visual
Deficiência Auditiva
Deficiência Intelectual
Deficiência Múltipla

Média e Desvio Padrão
31,66 (4,03)
30,25 (3,59)
30,20 (3,71)
28,84 (3,80)
28,83 (4,21)

Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 3, constatamos que os docentes do curso de Educação
Física apresentavam escores para atitudes mais positivos no ensino
de alunos com deficiência física (média = 31,66; desvio padrão =
4,03) e escores para atitudes mais negativa no ensino de alunos com
deficiência intelectual e deficiência múltipla (média = 28,83; desvio
padrão = 4,21). O estudo de Vayer & Rocin (citado por Lebres,
2010) explica que deficiências severas que impliquem alterações no
funcionamento da sala da aula, bem como modificações no processo educativo levado a cabo pelo professor, são fatores menos apreciados. Isso porque diante da diversidade e das distintas necessidades dos alunos, os docentes são confrontados com a obrigação de
adaptarem a sua forma de ensinar em que se presume que todos os
alunos aprendem de maneira igual (Almeida, 2012).
A Tabela 4 apresenta os resultados relativos à competência percebida.
Tabela 4 - Competência Percebida para atuar no ensino de alunos
com deficiência
Competência Percebida

Número
(N)

Percentual
(%)

Nada Competente

10

30,30

Com Alguma Competência

16

48,48

Muito Competente

2

6,07

Outros

5

15,15

Total

33

100

Fonte: elaboração própria.

Os resultados obtidos na Tabela 4 apresentam que 48,48% (n
= 16) dos docentes do curso de Educação Física afirmaram possuir “Alguma Competência” no ensino da pessoa com deficiência,
30,30% (n = 10) dos professores consideravam-se como “Nada
Competente” e apenas 6,07% (dois) autoavaliaram-se como
“Muito Competente”.
Revista da Sobama, Marília, v. 17, n. 1, p. 43-48, Jan./Jun., 2016

Estes resultados mostram que é preciso que os professores se
sintam provocados a adquirir e aprimorar seus conhecimentos, de
tal forma que se apropriem de mais competência no ensino da pessoa com deficiência. Esta percepção é fundamental, pois, com base
no estudo de Rizzo & Kowalski (1996, citado por Poça, 2009), os
indivíduos com competência percebida mais elevada têm atitudes
mais positivas no ensino destes alunos.

Considerações finais
O estudo possibilitou-nos concluir que o tipo de deficiência
influencia a atitude dos docentes universitários, sendo que deficiências consideradas menos complexas tendem a serem percebidas
mais positivamente. Por outro lado, as deficiências mais severas ainda sofrem com o estranhamento e a confrontação com esta realidade até então inusitada e que provoca modificações nas metodologias
parecem provocar atitudes mais negativas
Por sua vez, fatores como a formação e experiência parecem ser
determinantes para que atitudes positivas sejam desenvolvidas no
âmbito educacional, muito embora o grupo pesquisado tivesse uma
incipiente formação no âmbito da Educação Especial e uma limitada experiência no ensino da pessoa com deficiência. Possivelmente,
estas condições (formação e experiência) tenham levado a percepção restrita de competência para atuar no ensino inclusivo.
Podemos concluir que ainda é necessário refletir e investir no desenvolvimento da prática docente educação inclusiva na Educação
Superior, para que de fato alunos com deficiência possam ter êxito
em suas trajetórias acadêmicas.
Por fim, outros estudos, com uma amostra mais alargada e que
faça uso da estatística inferencial, são desejáveis para analisar as relações entre atitudes, formação e experiência ou formação, experiência e competência percebida.
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Normas para Publicação na Revista da Sobama

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

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

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

