
283.Educação Física 
Inclusiva: perspectivas 
de professores brasileiros
Maria Luíza Tanure Alves, Jalusa 

Storch, Gabriela Harnisch, Aline 

Strapasson, José Julio Gavião 

de Almeida, Edison Duarte

284. Enfrentamento 
da violência por pessoas 
portadoras de deficiência
Gleisson Lima, Eliany Nazaré oliveira, 

Maria Michele Bispo Cavalcante, 

Tamires Alexandre Félix

285. A importância 
de exercícios aquáticos 
no desenvolvimento 
psicomotor e do autoconceito 
e autoestima de crianças 
com paralisia cerebral
Carla Lourenço

286. Nível de autonomia 
de crianças com deficiência 
participantes de um projeto 
de natação
Mônica Maria Siqueira Damasceno, 

Evelinny Lucas Leite Siebra, Ialuska 

Guerra, Maria Izalete Inácio Vieira, 

Hilgeany De Freitas Timoteo

287. Formação do profissional 
de Educação Física para 
atuação com pessoas com 
deficiência na região do Cariri
Mônica Maria Siqueira Damasceno, Carla 

Andressa De Souza Oliveira, Ialuska 

Guerra, Maria Izalete Inácio Vieira, Sávia 

Maria Da Paz Oliveira Lucena

288. Estudo diagnóstico 
da Educação Física Adaptada 
nas escolas estaduais 
de Crateús-Ceará – Brasil
Thaidys da Conceição Lima do 

Monte, Samara Moura Barreto de 

Abreu, Bruna Barreto Pinto, Raquel 

Felipe de Vasconeclos, Basílio 

Rommel Almeida Fechine

289. Atividade física 
adaptada para pessoas 
com Esclerose Múltipla: 
um relato de experiência
Raquel Costa, Ana Sousa

290. Projeto “incluir 
pelo desporto”: os desafios 
da criação da secção de 
desporto adaptado do Castêlo 
da Maia Ginásio Clube
Ana Sousa, Raquel Costa

291. Evolução do desporto 
paralímpico em Portugal 
– do amadorismo 
à Profissionalização
Ana Sousa, Rui Corredeira, 

Ana Luísa Pereira

292. A iniciação 
de atletas paraolímpicos 
Brasileiros no esporte 
de alto rendimento
Vinícius Denardin Cardoso, Marcelo 

de Castro Haiachi, Alberto Reinaldo 

Reppold Filho, Adroaldo Cezar 

Araújo Gaya

293. O movimento paralímpico 
brasileiro: nascimento, 
estruturação e consolidação
Vinícius Denardin Cardoso, 

Laís Rodrigues Gerzson, Marcelo 

de Castro Haiachi, Antonio João 

Menescal Conde, Alberto Reinaldo 

Reppold Filh1, Carla Skilhan 

de Almeida

294. Um programa 
de equitação terapêutica 
em crianças com 
necessidades educativas 
Especiais
Kelly O´Hara, Carla Lourenço, 

João Velho, Ricardo Antunes, 

António Vicente, Júlio Martins, 

Aldo M. Costa

295. Qualidade de vida 
de praticantes de Andebol 
em cadeira de rodas
Renata M. Willig, Ana Filipa Silva, 

Marisa Sousa, Ivo Garcia, Rui 

Corredeira, Joana Carvalho

296. Pode a prática do 
Basquetebol reduzir a 
assimetria propulsiva 
contralateral de usuários 
de cadeiras de rodas?
Saulo Oliveira, Afonso Bione, Lúcia 

Inês Oliveira, Jorge Brito-Gomes, 

Raphael Perrier-Melo, Tatiana Lins, 

Fabíola Albuquerque, Marcelle 

Martins, Thiago Silva, Aline Almeida, 

Keila Costa, Renato Moraes, 

Manoel Costa

297. Desenvolvimento 
e validação de dois testes 
para avaliação da velocidade 
e da agilidade de jogadores 
de Voleibol sentado
Saulo Oliveira, Lúcia Inês Oliveira, 

Raphael Perrier-Melo, Jorge 

Brito-Gomes, Tatiana Lins, Fabíola 

Albuquerque, Marcelle Martins, 

Thiago Silva, Aline Almeida, Keyla 

Costa, Manoel Costa

298. Andebol para atletas 
com deficiência intelectual: 
a perspetiva dos treinadores 
sobre o processo de 
classificação desportiva
Helena Silva, Paula Portugal, 

Ana Sousa

299. Atividade física 
e composição corporal 
em crianças e adolescentes 
portadoras de deficiência 
inteletual
Ana José Aguiar Rodrigues, Duarte 

Filipe Sousa, João Filipe Prudente

DESPORTO 
E ATIVIDADE FÍSICA 
ADAPTADA
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Educação Física 

inclusiva: Perspectivas 

de professores brasileiros

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física e treinamento. 

Pessoa com deficiência. Educação Especial.

RESUMO

A inclusão é compreendida como o direito por todos os indivíduos a uma educação de qua-

lidade no sistema regular de ensino. Seu ponto central é a concretização de uma aprendi-

zagem e participação social efetiva, com a eliminação de barreiras presentes no ambiente 

escolar O estudo tem como objetivo analisar a concepção de professores de Educação 

Física sobre a inclusão, identificando pontos positivos e negativos presentes na realidade 

escolar. Foram aplicados questionários com questões abertas a 18 professores de Educa-

ção Física de rede pública de ensino. Estes foram analisados através do método de análise 

de conteúdo, com a busca de categorias temáticas emergentes. A inclusão é compreen-

dida como participação e aprendizagem de todos os alunos e não apenas de alunos com 

deficiência. O esporte coletivo figura ainda como conteúdo curricular de grande dificuldade 

para inclusão do aluno com deficiência. Falta de estrutura física e material, bem como a 

não aceitação do aluno com deficiência pelo grupo são apontadas como obstáculos à inclu-

são presentes no cotidiano do professor de Educação Física. Estudos precisam avançar na 

busca por práticas pedagógicas eficientes para inclusão, com reflexos na reestruturação 

do processo formativo deste profissional. 
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300. Acessibilidade 
pedagógica para o aluno 
cego: analisando as práticas 
docentes no curso de 
licenciatura em Educação Física
Claudeson Vilela de Oliveira, Neiza 

de Lourdes Frederico Fumes

301. Participação de atletas 
com deficiência na VI Volta 
da UNICAMP: relato 
de experiência sobre 
as ações dos voluntários 
durante a corrida
Jalusa Andreia Storch, Gabriela 

Simone Harnisch, Maicon Servílio 

Pereira, Enrique Miluzzi Ortega, 

Romana Rosas Almada, Gabriele 

Ferreira, Diego Henrique Gamero, 

José Júlio Gavião de Almeida, Edison 

Duarte, Maria Luíza Tanure Alves

302. Vozes dos professores 
universitários de Educação 
Física do Brasil e de Portugal: 
desafios e possibilidades 
para uma prática pedagógica 
inclusiva
Soraya Dayanna Guimarães Santos, 

Neiza de Lourdes Frederico Fumes, 

José Pedro Ferreira

303. Literatura infantil, 
Educação Física 
e personagens com 
necessidades especiais: 
identificação e análise de obras 
publicadas no Brasil
Rafael Guimarães Botelho

304. Barreiras à prática 
da atividade física em 
crianças com autismo 
de uma cidade de médio 
porte do Sul do Brasil
Gabriele Radünz Krüger, Werner 

Andrade Müller, Alexandre 

Carriconde Marques, Felipe

Fossati Reichert

305. Atividades rítmicas 
e interaçã social em crianças 
com autismo: efeitos 
de uma intervenção
Gabriele Radünz Krüger, 

Werner Andrade Müller, 

Luciana Maia Garcias, Alexandre 

Carriconde Marques

306. Atividades de aventura: 
rafting para crianças e jovens 
com Síndrome de Down
Alexandre Marques, Gabriele Kruger, 

Jennifer Rodrigues, Alice Marques

307. A Língua Gestual 
na aula de Educação 
Física: como comunicam os 
professores com os alunos 
surdos nas EREBAS
Fátima Sarmento, Rui Corredeira, 

Orquídea Coelho

308. Espessura de carótida 
íntima média em atletas 
de futebol de sete
José irineu Gorla, Fernando rosch 

de Faria, Anselmo de athayde Costa 

e silva, Claudia regina Cavaglieri, 

Hugo vahid rahnemaye rabbani 

Nourani, José roberto Matos-souza, 

Wilson Nadruz junior

309. Desenvolvimento 
e validação de um sistema 
de telemetria para avaliação 
de desempenho motor 
em atletas usuários 
de cadeira de rodas
José Irineu Gorla, Natany Nunes, 

Eduardo Coco, Omar Branquinho, 

Mariane Borges, Anselmo 

de Athayde Costa e silva

310. Qualidade de vida 
de pessoas com deficiência 
visuais não praticantes 
de atividade física
Kamila Pimentel dos Santos, 

Lionela da Silva Corrêa, Enoly 

Cristine Frazão da Silva, Leila 

Márcia Azevedo Nunes, Darlinne

da Silva Tavares

311. Imagem corporal 
e autoestima de cadeirantes 
praticantes de dança 
sobre rodas
Leila Marcia Azevedo Nunes, 

Lionela da Silva Correa, Kamila 

Pimentel dos Santos, Enoly 

Cristine Frazão da Silva

312. Esportes 
adaptados na formação 
profissional do Bacharel 
em Educação Física
Julyne Santos Barbosa, Ana Paula 

Salles da Silva

313. Capoeira, 
um contributo para 
a melhoria da coordenação 
motora em indivíduos 
com Síndrome de Down
Andreyson Calixto de Brito, Nicolino 

Trompieri Filho, Manoel Botelho

314. Relação entre 
a qualidade do sono 
e a qualidade de vida 
em indivíduos com 
esquizofrenia praticantes 
de atividade física regular
Sandra Silva, Eluana Gomes, Raquel 

Costa, Rui Corredeira, Tânia Bastos

315. Comparação do conceito 
de Educação Física para 
alunos surdos e ouvintes 
de duas escolas públicas 
do Rio de Janeiro
Leonardo Carmo Santos, 

Tanya Amara Felipe de Souza
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A importância de exercícios 

aquáticos no desenvolvimento 

psicomotor e do autoconceito 

e autoestima de crianças 

com paralisia cerebral

PALAVRAS CHAVE:

Paralisia cerebral. Atividades aquáticas. 

Desenvolvimento psicomotor. 

Autoconceito/autoestima.

RESUMO

A atividade física é um excelente meio para retirar a com deficiência da inatividade contri-

buindo para a integração social (Ferreira, 1993). As atividades aquáticas demonstram indí-

cios de melhorias a nível motor e na função social levando ao aumento da independência da 

criança com paralisia cerebral (Aidar, Carneiro, Silva, Reis, Garrido e Vieira, 2006). O princi-

pal objetivo deste estudo foi verificar o impacto de 6 semanas de atividades aquáticas no de-

senvolvimento do autoconceito/autoestima e psicomotor de crianças com paralisia cerebral. 

Duas crianças com Paralisia Cerebral, com 9 e 11 anos de idade, foram sujeitas a 6 semanas 

de exercícios aquáticos para os quais foi realizado um plano de intervenção. As sessões 

semanais decorreram duas vezes por semana tendo a duração de 60 minutos. Para a avaliar 

o desenvolvimento motor foi utilizada o perfil psicomotor das crianças através da bateria psi-

comotora (BPM) de Vítor da Fonseca. Os resultados demonstram que os exercícios aquáticos 

tiveram um contributo positivo no desenvolvimento psicomotor das crianças tendo surgido 

uma alteração dos scores de 14 para 19 e 13 para 20 tendo, no primeiro caso, existido alte-

ração no perfil psicomotor. Os itens da Escala de Susan Harter demonstraram uma melhoria, 

diminuindo a discrepância entre os domínios. As atividades aquáticas parecem permitir uma 

maior estimulação da criança com paralisia cerebral, fazendo-a alcançar melhores níveis de 

desempenho e melhorando o autoconceito/autoestima.
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Enfrentamento 

da violência por pessoas 

portadoras de deficiência

PALAVRAS CHAVE:

Pessoas com deficiência. 

Violência. Acessividade.

RESUMO

Analisar as estratégias de enfrentamento da violência em pessoas com deficiência, tendo 

como referencial o Inventário de Estratégias de Enfrentamento de Lazurus e Folkman. O 

estudo se caracteriza como descritivo exploratório, com abordagem qualitativa. Ressalta-

mos ainda que o mesmo é parte integrante das atividades do PET SAÚDE REDES DE ATENÇÃO 

– Rede de Atenção às Pessoas com Deficiência Física. O cenário foi a Cidade de Sobral – 

Ceará. Os participantes foram 107 pessoas com deficiência. O instrumento de coleta de 

informações foi elaborado com base nos pólos teóricos do Inventário de Estratégia de 

Enfrentamento de Coping de Lazarus e Folkman (1984). O estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. As falas produzidas pelas pessoas 

com deficiência evidenciaram 35 categorias de análise que emergiram dos 08 COPING. A 

maioria apresentava deficiência física 92,4%, quanto ao gênero, 63,2 % eram homens e 

36,8 % são mulheres. Sobre a ocupação, 33,9% são desempregados, 28,3% aposentados, 

13,2% empregado com carteira assinada. As categorias que emergiram foram potentes e 

revelaram em por menores como os participantes convivem com as situações relaciona-

das à suas deficiências. No Brasil não se produziram até o momento dados e estatísticas 

específicos em relação à violência praticada contra a pessoa com deficiência. Urge a ne-

cessidade de ações e politicas para aumentar os canais de denúncia; incluir a pessoa com 

deficiência na rede regular de ensino; estabelecer planos de enfrentamento à violência 

contra a pessoa com deficiência nos âmbitos estadual municipal e distrital.
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Formação do profissional 

de Educação Física para 

atuação com pessoas com 

deficiência na região do Cariri

PALAVRAS CHAVE:

Formação de professores. Educação Física. 

Pessoas com deficiência.

RESUMO

A formação acadêmica é um processo importante na vida de qualquer indivíduo que busca 

uma realização profissional, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do seu proces-

so de ensino aprendizagem. O objetivo desse estudo é verificar a formação dos acadêmicos 

do curso de Educação Física da Região do Cariri no que se refere ao trabalho com alunos com 

deficiência. A amostra foi composta por 51 pessoas de ambos os sexos com faixa de 20 a 

35 anos. Os instrumentos utilizados foram questionário e entrevistas sobre a formação pro-

fissional a respeito das disciplinas de Educação Inclusiva elaborados pela pesquisadora. Os 

dados das entrevistas foram transcritos e realizada análise de conteúdo. Os dados dos ques-

tionários foram tabulados e analisados em programa estatístico. Os resultados mostram que 

66,6% dos professores não possuem titulação adequada para ministrar a Educação Física 

Inclusiva e ainda acreditam que apenas essas disciplinas não preparam os alunos para lidar 

com a realidade, sendo necessária uma reformulação curricular e uma educação continuada. 

Os dados encontrados nos questionários revelam um receio por parte dos alunos para lidar 

com pessoas com deficiência, no entanto 75% acreditam que a disciplina proporciona um 

aprendizado satisfatório, onde 52,1% dos entrevistados relataram se sentirem preparados 

para inserir o aluno com deficiência dentro da sua aula e ainda 70,8% pretendem atuar den-

tro dessa área. Conclui-se então que apesar dos desafios encontrados e ainda existir uma 

carência muito grande na formação profissional para lidar com pessoas com deficiência, o 

estudo mostra ser notório o progresso e avanço dentro dessa área.
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Nível de autonomia 

de crianças com deficiência 

participantes de um projeto 

de Natação

PALAVRAS CHAVE:

Autonomia. Crianças com deficiências. 

Natação.

RESUMO

As crianças com deficiência podem apresentar dificuldades no desenvolvimento de sua 

autonomia. O objetivo do estudo é avaliar os níveis de autonomia de crianças com deficiên-

cias participantes de um projeto de natação. Estudo qualitativo na modalidade fenômeno 

situado com análise ideográfica. Amostra de 20 crianças com deficiência, professores e 

cuidadores da escola e monitoras do projeto de natação. Os instrumentos utilizados foram 

entrevistas, filmagem e questionário. A coleta de dados ocorreu no período antes e depois 

da intervenção, com a aplicação da entrevista com as professoras e cuidadoras dos alunos 

sobre o comportamento e a autonomia das crianças na escola. A entrevista foi replicada 

no período final do projeto. No período de intervenção de 7 meses foram filmadas as au-

las e aplicado o questionário com as monitoras do projeto. Os procedimentoos realizados 

respeitaram as normas internacionais de conduta ética em pesquisa com seres humanos. 

Os resultados indicam que antes de participarem do projeto havia um predomínio nos 

comportamentos agressivos e introvertidos e baixos níveis de autonomia na utilização do 

banheiro, na alimentação e no transporte escolar. Esses comportamentos apresentaram 

melhorias durante o tempo de realização do projeto. Quanto as aulas de natação houve 

uma evolução com alunos progressivamente pedindo para entrar na piscina, realizando 

movimentos sem ajuda de flutuadores e dominando a técnica básica de pernada e braçada 

do nado livre. Com base nos resultados concluiu-se que a participação no projeto de nata-

ção contriubui no processo de desenvolvimento da autonomia das crianças.
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Atividade física 

adaptada para pessoas 

com esclerose múltipla: 

Um relato de experiência

PALAVRAS CHAVE:

Esclerose múltipla. Atividade física adaptada. 

Relato de intervenção.

RESUMO

A Esclerose Múltipla é uma doença inflamatória crónica e autoimune, caraterizada pela pre-

sença de sintomas debilitantes, como a fraqueza muscular e a perda de equilíbrio. A au-

sência de cura e o limitado papel das intervenções farmacológicas reforçam a importância 

da promoção da saúde. A atividade física regular é reconhecida como uma das melhores 

estratégias terapêuticas na doença. O objetivo deste trabalho foi elaborar um relato de ex-

periência sobre o projeto de atividade física adaptada em pessoas com Esclerose Múltipla, 

no Castêlo da Maia Ginásio Clube. Com este trabalho pretendemos partilhar estratégias de 

intervenção, dirigidas para as necessidades específicas desta população, permitindo que o 

modelo implementado no clube possa ser replicado noutros contextos. O projeto iniciou-se 

em setembro de 2015, através de um protocolo estabelecido com a Sociedade Portuguesa 

de Esclerose Múltipla delegação distrital do Porto. Atualmente, participam 15 adultos (10♀), 

em aulas bissemanais, com a duração de 60 minutos e uma intensidade leve a moderada. O 

planeamento de cada aula segue as recomendações internacionais para a prática de ativi-

dade física nesta população. Os exercícios propostos estão direcionados para a promoção 

da saúde, tendo como finalidade melhorar a funcionalidade nas atividades da vida diária e 

diminuir a sintomatologia associada à Esclerose Múltipla. A correta abordagem das ativi-

dades físicas desenvolvidas, aliada a um agradável ambiente social e à potencialização do 

bem-estar psicológico revelam-se fundamentais para uma boa dinâmica de grupo. Este fator, 

juntamente com os benefícios ao nível físico auto percebidos pelos participantes têm-se re-

velado como os pontos fortes deste projeto.
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Estudo diagnóstico 

da Educação Física adaptada 

nas escolas estaduais 

de Crateús-Ceará – Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física adaptada. Formação docente. 

Diagnóstico situacional. Pessoas com deficiência.

RESUMO

A Educação Física adaptada busca fomentar aulas para as pessoas com deficiência, utilizan-

do uma perspectiva educacional cujos aspectos pedagógicos estejam pautados em atividades 

que prezem a pluralidade humana e a perspectiva inclusiva. O estudo teve como objetivo geral 

diagnosticar a realidade da Educação Física Adaptada nas Escolas Estaduais do Município de 

Crateús-Ce. O processo metodológico se caracteriza como estudo empírico, com abordagem 

de caráter quantitativo, a coleta de dados se deu pela elaboração e aplicação de um questio-

nário semiestruturado aplicado com os professores de Educação Física da rede estadual do 

município de Crateús, Ceará, Brasil. Os dados coletados indicam que dos professores pesqui-

sados 36,40% afirmaram possuir curso de capacitação na área da educação especial,inclusiva 

ou adaptada e 63,60% afirmaram não possuir uma essa formação específica, 64% das escolas 

não possuem alunos com deficiência e apenas 36%, afirmaram ter alunos com alguma defici-

ência. Os resultados apontam que existem alguns casos de deficiência na rede estadual do mu-

nicípio de Crateús, e as deficiências que mais aparecem na pesquisa são as de nível sensorial, 

motor e intelectual, as mesmas foram diagnosticadas através de laudos médicos e obtenções 

de informações da família. Nesse sentido apreende-se que o estudo mostra-se relevante no 

sentido de fomentar reflexões sobre a inserção e permanênicia de alunos com deficiência no 

ensino médio regular, além disso aponta uma fragilidade na formação de professores para 

aturarem nas escolas junto as pessoas com deficiência. Esperamos favorecer o despertar por 

políticas públicas de formação e acessibilidade no âmbito escolar.
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Evolução do desporto 

paralímpico em Portugal 

– Do amadorismo 

à profissionalização

PALAVRAS CHAVE:

Atletas paralímpicos. Desporto paralímpico. 

Experiência vivida.

RESUMO

A crescente visibilidade conquistada pelo Movimento Paralímpico internacional exige do atleta 

performances de excelência e coloca-lhe enormes desafios. Em Portugal, face ao decréscimo 

nos resultados obtidos pela missão paralímpica, torna-se fundamental conhecer o contexto 

envolvente à prática daqueles que atingiram a alta competição. Nesta medida, foi nossa inten-

ção construir as narrativas de atletas paralímpicos portugueses e aprofundar, através das suas 

experiências vividas, o conhecimento sobre este contexto desportivo. O grupo de estudo foi 

constituído por 29 atletas portugueses com presença em, pelo menos, duas edições dos Jogos 

Paralímpicos entre Sydney 2000 e Londres 2012. Realizaram-se entrevistas de tipo biográfico, 

tendo em vista a construção de narrativas sobre o percurso desportivo dos atletas. Emergiram 

três temas: passado, presente e futuro. Enquanto outros países davam os primeiros passos, 

em Portugal verificavam-se também as primeiras iniciativas na área do desporto adaptado e os 

resultados portugueses fizeram-se notar internacionalmente pela conquista de inúmeras me-

dalhas. No passado, o atleta paralímpico era um amador, hoje é um atleta de alta competição. 

Muitos começaram a ser pagos pelas suas prestações, o investimento no desporto paralímpico 

tem vindo a crescer e o profissionalismo é uma realidade em vários países do mundo, o que 

não sucede em Portugal. A escassez de apoios tem conduzido muitos atletas portugueses a 

um elevado investimento pessoal para tentar acompanhar a evolução internacional. Para os 

entrevistados, importa dotar o desporto paralímpico português de um caráter profissional em 

que impere o princípio da especialização, da excelência e a inclusão desportiva. 
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Projeto “incluir pelo desporto”: 

os desafios da criação da secção 

de desporto adaptado do Castêlo 

da Maia Ginásio Clube

PALAVRAS CHAVE:

Políticas educacionais. Ensino médio. 

Narrativas discentes e docentes.

RESUMO

A escassez de oportunidades de prática desportiva adaptada é uma realidade nacional que 

importa reverter. Impõem-se transformações no sentido de impulsionar o desporto adap-

tado português. Nesta perspetiva, em setembro de 2015, o Castêlo da Maia Ginásio Clube 

iniciou o projeto “Incluir pelo Desporto”, que visou a criação de uma Secção de Desporto 

Adaptado. Este projeto tem como principais objetivos: implementar e desenvolver o desporto 

adaptado; aumentar a oferta desportiva; envolver atletas com deficiência em atividades di-

versificadas e adequadas às suas capacidades; e promover uma prática desportiva inclusiva. 

Para a criação e desenvolvimento deste projeto foram encetadas diversas iniciativas: reali-

zação de atividades de sensibilização e de demonstração; criação de parcerias; e realização 

de atividades de angariação de fundos e de patrocinadores, entre outras. Realizou-se ainda 

uma forte aposta na inclusão desportiva, sendo proporcionadas condições semelhantes a 

todos os atletas do clube, com e sem deficiência (eg. partilha de instalações, apoios financei-

ros, suporte clínico). Face às estratégias implementadas, atualmente, a Secção de Desporto 

Adaptado desenvolve atividades orientadas para diferentes áreas da deficiência, num total 

de 38 atletas inscritos. A oferta desportiva abrange as modalidades: Atividade Física Adapta-

da, Boccia, Goalball e Voleibol Sentado. Este projeto foi premiado com uma Menção Honrosa 

nos Prémios BPI Capacitar 2014 e tem o apoio da Câmara Municipal da Maia, apoios que têm 

sido preponderantes na criação de uma base sólida de sustentabilidade desta Secção. Futu-

ramente, pretende-se continuar a trabalho no sentido de aumentar a dimensão deste projeto, 

não apenas em número de atletas, mas também em modalidades.
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O movimento paralímpico 

brasileiro: Nascimento, 

estruturação e consolidação

PALAVRAS CHAVE:

 Esporte Paraolímpico. Comitê Paralímpico 

Brasileiro. Jogos Paralímpicos.

RESUMO

O estudo teve como objetivo identificar e caracterizar os momentos históricos que contribu-

íram para construção do movimento paralímpico brasileiro. Trata-se de uma pesquisa his-

tórica, com abordagem qualitativa. Foi realizada uma pesquisa em materiais bibliográficos 

nacionais e internacionais e em documentos institucionais impressos e eletrônicos. Com 

base na análise desses materiais, foi possível identificar e caracterizar três momentos, aos 

quais denominamos: nascimento, estruturação e consolidação. O nascimento do movimento 

paralímpico brasileiro ocorreu em 1958, com a criação dos dois primeiros clubes esportivos 

para pessoas com deficiência. Estes clubes inspiraram-se nas práticas esportivas realizadas 

em hospitais de reabilitação norte-americanos. A estruturação teve início com a criação de 

entidades para pessoas com deficiência, cujo objetivo era a luta pelos seus direitos e a in-

serção nas atividades esportivas. Por várias décadas, essas entidades formaram a base do 

esporte paralímpico brasileiro. A consolidação aconteceu com a criação do Comitê Paralím-

pico Brasileiro, em 1995. O CPB, como é comumente chamado, dedicou-se ao planejamento 

e à organização do movimento paralímpico nacional, alavancando a participação dos atletas 

brasileiros em diferentes modalidades e consolidando o país no cenário esportivo internacio-

nal. Assim, num período de 60 anos, o movimento paralímpico brasileiro experimentou um 

grande crescimento. Atualmente, o país é considerado uma das potências emergentes do 

esporte paralímpico mundial e tem como meta para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 

2016, atingir a 5ª colocação no quadro geral de medalhas. 
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A iniciação 

de atletas paraolímpicos 

brasileiros no esporte 

de alto rendimento

PALAVRAS CHAVE:

Esporte paraolímpico. Atleta paraolímpico. 

Alto rendimento. Iniciação esportiva.

RESUMO

O esporte paraolímpico brasileiro vive um momento de destaque esportivo em virtude de suas 

recentes conquistas: sétimo lugar nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012 e líder por três 

edições consecutivas dos Jogos Para-Panamericanos (2007, 2011, 2015). Esses resultados 

contribuem para que um elevado número de pessoas com deficiência demonstrem interes-

se em ingressar no esporte paraolímpico. O objetivo deste estudo é descrever como ocorre a 

iniciação esportiva de atletas paraolímpicos no Brasil. Caracteriza-se como descritivo e abor-

dagem qualitativa. A coleta de informações foi realizada através de entrevista semiestrutura-

da. Participaram do estudo 20 atletas paraolímpicos das modalidades de Atletismo e Natação, 

contemplados pela Bolsa-Pódio do Programa Bolsa-Atleta do Ministério do Esporte – Brasil. 

Os resultados revelaram que os principais motivos pelos quais os atletas iniciam no esporte 

paraolímpico são: 1) Oportunidade de Acesso à prática (n=10), iniciação através de convites 

de professores, treinadores e gestores do esporte; 2) Gosto pela prática (n=9), o prazer em 

estar envolvido no esporte; 3) Inspiração em ídolos paraolímpicos (n=6), pela inspiração nas 

conquistas de atletas paraolímpicos de sucesso; e 4) Reabilitação (n=5), iniciação através de 

programas de reabilitação. Esses motivos foram decisivos para atletas do atletismo e natação 

iniciarem no esporte e demonstram que as oportunidades de iniciação esportiva paraolímpica 

estão sendo ampliadas. Assim, o conhecimento das principais razões da iniciação no esporte 

paraolímpico, podem facilitar os processos de detecção de talentos esportivos, proporcionan-

do o surgimento de novas gerações de atletas paraolímpicos no Brasil e também consolidar o 

Brasil como uma das principais potências paraolímpicas emergentes.
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Qualidade de vida 

de praticantes de Andebol 

em cadeira de rodas

PALAVRAS CHAVE:

Desporto adaptado. Qualidade de vida. 

Andebol em cadeira de rodas. 

Deficiência física.

RESUMO

O desporto adaptado tem sido recomendado por induzir benefícios na saúde, funciona-

lidade, bem-estar e assim na qualidade de vida dos seus praticantes. Todavia, são ainda 

escassos os estudos que se debrucem sobre esta problemática em algumas modalidades, 

como por exemplo o andebol em cadeira de rodas. Assim, o objetivo deste estudo foi ca-

racterizar a qualidade de vida de praticantes de andebol em cadeira de rodas. A qualidade 

de vida de 11 indivíduos (7 homens e 4 mulheres; idade = 39,27 ± 10,24 anos) praticantes 

bissemanais de andebol, com deficiência física (membros inferiores e superiores, paraple-

gia, tetraplegia) e usuários de cadeira de rodas, foi avaliada através do Instrumento de 

Avaliação de Qualidade de Vida – versão curta (escala 0-100). Os valores foram de 80,52 

± 11,33 no domínio físico, 78,41 ± 11,76 no domínio psicológico, 79,55 ± 14,12 no domínio 

das relações sociais e 71,31 ± 12,87 no domínio ambiente, valores similares a estudos 

com grupos de pessoas saudáveis e sem deficiência. Este estudo permitiu verificar valores 

médios positivos (> 70% do escore final) em todos os domínios analisados, corroborando 

com a indicação de que a prática desportiva pode influenciar positivamente na qualidade 

de vida de pessoas com deficiência.
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Um programa 

de equitação terapêutica 

em crianças com necessidades 

educativas especiais

PALAVRAS CHAVE:

Equitação terapêutica. Didática. 

Desenvolvimento motor.

Necessidades educativas especiais.

RESUMO

A equitação terapêutica consiste num método terapêutico baseado em princípios técnicos 

e pedagógicos que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar, nas áreas da saú-

de, educação e integração social (Corrêa & Nunes, 2012), sendo uma terapia adequada a 

pessoas com deficiência (Dias, 2014). O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da imple-

mentação de uma unidade didática de equitação terapêutica no perfil psicomotor de indi-

víduos com Necessidade Educativas Especiais (NEE). A unidade didática implementada foi 

constituída por doze aulas e participaram 7 indivíduos com NEE de ambos os géneros e com 

idades compreendidas entre os 9 e os 15 anos. Foi utilizada a Bateria Psicomotora (BPM) 

de Vítor da Fonseca (1984) para avaliar o perfil psicomotor. Este estudo foi do tipo descri-

tivo e o tratamento estatístico foi efetuado através dos somatórios, das médias e desvios 

padrão com o auxílio do programa Excel. Os resultados comprovam que embora não tenha 

havido progressão de todos os alunos para um perfil psicomotor superior, nem alcançado 

o nível máximo (hiperpráxico), verificou-se uma melhoria no que respeita à pontuação dos 

sete fatores psicomotores: tonicidade, equilibração, lateralização, noção do corpo, estru-

turação espácio-temporal, praxia global e praxia fina. A Tonicidade, a Noção do Corpo e 

a Estruturação Espácio-temporal registado uma evolução mais acentuada. Constatou-se 

que os indivíduos que usufruíram da unidade didática de equitação terapêutica registaram 

melhorias em todos os fatores psicomotores. 
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Desenvolvimento 

e validação de dois testes 

para avaliação da velocidade 

e da agilidade de jogadores 

de Voleibol sentado

PALAVRAS CHAVE:

Pessoas com deficiência. Desporto. Voleibol.

RESUMO

Nosso objetivo foi desenvolver e validar testes para avaliação da velocidade e agilidade de jo-

gadores de voleibol sentado. A criação foi baseada nas características da modalidade (desloca-

mento sentado com três apoios e utilização dos braços e do quadril). A investigação teve três 

fases de análise: a) avaliação por experts; b) objetividade e reprodutibilidade teste-reteste (sete 

dias); e c) validade discriminante. Fase 1: cinco experts assistiram a vídeos de jogadores execu-

tando os testes e responderam um formulário baseado em escala Likert de cinco pontos. Fase 2: 

seis jogadores experientes executaram os testes e foram avaliados por três pesquisadores inde-

pendentes, em um intervalo de sete dias. Fase 3: os atletas foram comparados a seis congêneres 

destreinados. Para objetividade foi usado o teste de Kruskal-Walis. Quanto à reprodutibilidade, 

optamos pelo coeficiente de correlação intraclasse. Para a validade discriminante, considera-

mos o teste U-Mann Whitney. Observaram-se níveis excelentes de validade de conteúdo (ICV: 

0,96). Os três avaliadores apresentaram objetividade satisfatória para a velocidade (avaliador A: 

4,20s; avaliador B: 3,96s; avaliador C: 3,98s; p=0,301) e para agilidade (avaliador A: 14,41s; ava-

liador B: 13,24; avaliador C: 13,52; p=0,134). A reprodutibilidade foi considerada excelente para 

a velocidade (CCI: 0,96; p<0.001) e agilidade (CCI: 0,79; p=0,052). Ao compararmos com um 

grupo destreinado, os jogadores apresentaram melhores resultados para a velocidade (3,72s 

contra 5,89s; p=0,002) e agilidade (12,78s contra 15,74s; p=0,002). Concluímos que os testes 

são válidos e sensíveis para controle, acompanhamento e avaliação de atletas da modalidade, 

sendo uma ferramenta possível de ser aplicada na prática do treinamento esportivo.
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Pode a prática do Basquetebol 

reduzir a assimetria propulsiva 

contralateral de usuários 

de cadeiras de rodas?

PALAVRAS CHAVE:

Pessoas com deficiência. Desporto. Lesões.

RESUMO

Nosso objetivo foi comparar os níveis de potência e assimetria propulsiva em usuários de ca-

deiras de rodas praticantes de basquetebol e seus congêneres não praticantes da modalidade. 

Trinta e quatro sujeitos (17 por grupo) foram recrutados de maneira voluntária. Os sujeitos 

foram testados no dinamômetro compacto para cadeiras de rodas, construído e validado por 

pesquisadores da Universidade de Pernambuco. O equipamento consiste em dois kits com dois 

cilindros cada (um kit por roda) em que a cadeira é colocada para movimentação estacionária, 

instrumentados com sensores magnéticos de rotação. O protocolo consistiu na realização de 

um sprint (20 segundos) por meio da técnica de propulsão síncrona. Utilizaram-se cadeiras de 

rodas esportivas padronizadas para ambos grupos. Analisou-se a potência máxima atingida 

em 20s, a potência máxima atingida do lado direito, do lado esquerdo e a diferença percentual 

entre ambos os lados por meio da equação: [(potência máxima – potência mínima)/potência 

máxima]*100. Nas análises utilizamos o teste t para amostras independentes. Cem por cento 

da amostra apresentou dominância destra. O grupo basquete apresentou média de 10 anos 

de treinamento da modalidade. Não foram observadas diferenças entre os grupos na potência 

máxima (0,56 contra 0,58W), potência direita (0,49 contra 0,48W) e potência esquerda (0,53 

contra 0,56W). Contudo, a assimetria propulsiva para praticantes de basquete foi menor em 

comparação aos não praticantes (9% contra 21%; p<0,05).Conclui-se que a prática esportiva 

do basquetebol pode contribuir para a simetria na produção de potência propulsiva em usuá-

rios de cadeiras de rodas, reduzindo a predisposição de lesões contralaterais.
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Atividade física e composição 

corporal em crianças 

e adolescentes portadoras 

de deficiência inteletual

PALAVRAS CHAVE:

Actividade física. Composição corporal. 

Deficiência intelectual. Crianças. Adolescentes.

RESUMO

Evidências científicas reportam que indivíduos portadores de deficiência intelectual, tendem 

a apresentar níveis de adiposidade mais elevados e menores níveis de atividade física com-

parativamente a não portadores de deficiência intelectual. No entanto, em crianças e ado-

lescentes em contexto escolar português, esta caracterização carece de aprofundamento. 

Pretende-se assim, com este estudo caracterizar o perfil de atividade física (AF) e composi-

ção corporal de crianças e adolescentes portadoras de deficiência intelectual. Participaram 

no estudo 73 crianças e adolescentes de ambos os sexos (36 rapazes e 37 rapazes), com 

idades compreendidas entre os 8 e os 17 anos portadoras de deficiência intelectual. Todos 

os participantes foram avaliados ao nível da composição corporal (peso, altura, pregas de 

adiposidade bicipital, tricipital, subescapular, abdominal e geminal), sendo posteriormente 

calculada a percentagem e massa gorda (%MG). Uma subamostra de 48 sujeitos, utiliza-

ram pedómetros (Digi-walker CW – 700/701), durante dois dias úteis (um dia com aulas de 

Educação Física e um dia sem aulas de Educação Física). Constatou-se que 32% da amostra 

apresenta excesso de peso ou obesidade, em média o número de passos realizados foram de 

5564.36 passos por dia. Os rapazes e os participantes classificados como normoponderais, 

apresentam em média valores significativamente superiores de AF (passos/dia), compara-

tivamente as raparigas e aos participantes classificados com excesso de peso ou obesos 

respetivamente (p<0.05). Com base nestes resultados, torna-se evidente a necessidade de 

promover a AF (formal e informal) no meio escolar como forma de combater níveis de adipo-

sidade elevados, bem como na melhoria na qualidade de vida.
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Andebol para atletas 

com deficiência intelectual: 

A perspetiva dos treinadores 

sobre o processo 

de classificação desportiva

PALAVRAS CHAVE:

Andebol. Deficiência intelectual. Elegibilidade. 

Classificação desportiva.

RESUMO

No desporto para pessoas com deficiência, um contexto em crescente desenvolvimento, a 

modalidade de Andebol para atletas com deficiência intelectual é recente e caracteriza-se 

pelo reduzido número de praticantes e de competições existentes. Nesta modalidade, para 

que os atletas possam competir de forma justa e equitativa, necessitam de ser submetidos 

a um processo de elegibilidade e classificação. A este respeito, a literatura é escassa e con-

troversa, sendo fulcral estudar e aprofundar esta temática. Neste sentido, foi nossa intenção 

compreender a perspetiva dos treinadores, sobre o atual panorama nacional da modalidade, 

focando a nossa atenção no processo de elegibilidade e classificação dos atletas envolvidos 

neste contexto. O grupo de estudo foi constituído por 13 treinadores. Foram realizadas entre-

vistas semiestruturadas e, posteriormente, as suas transcrições, das quais emergiram as se-

guintes categorias e subcategorias: Formação e Experiência, Contexto da Prática Desportiva 

(Tipos de Prática, Barreiras e Aspetos Positivos) e Classificação Desportiva (Elegibilidade; 

Equidade e Competitividade). Conclui-se que apesar da importância reconhecida a este tipo 

de prática desportiva, não existe um forte investimento na formação especializada de trei-

nadores. As condições de prática e os níveis competitivos das equipas são heterogéneos, po-

rém, os técnicos apresentam opiniões semelhantes quanto aos entraves à prática desportiva 

e aos aspetos positivos. Os entrevistados revelaram falta de conhecimento sobre o processo 

de elegibilidade e classificação desportiva, bem como opiniões discordantes em relação ao 

sistema em vigor e a possíveis novos sistemas. Efetivamente, este continua a ser um assunto 

complexo, que não reúne consenso e que carece de maior investigação.
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Participação de atletas 

com deficiência na VI Volta 

da UNICAMP: Relato de 

experiência sobre as ações 

dos voluntários durante 

a corrida

PALAVRAS CHAVE:

Atletas com deficiência. Voluntários. 

Corrida. Educação Física

RESUMO

Este estudo é oriundo das ações desenvolvidas por alunos de graduação, pós-graduação 

e docentes da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas (FEF/

UNICAMP), durante o curso de formação de voluntários para a 6ª Volta da Unicamp. O ob-

jetivo do presente estudo foi de descrever as ações dos voluntários no acompanhamento 

dos atletas com deficiência durante a corrida de rua – VI Volta da Unicamp. O método foi 

delineado pela pesquisa descritiva e observatória, na forma de relato de experiência, com 

dados analisados qualitativamente. Verificaram-se as ações de 23 voluntários durante o 

acompanhamento 5 pessoas com deficiência (físico-motora) na corrida de rua. O curso 

de formação foi estruturado em quatro eixos norteadores de ação: a) reconhecimento de 

características atreladas às deficiências; b) difusão dos valores e esportes paralímpicos; 

c) orientações e cuidados com o atleta com deficiência durante a corrida de rua. Os resul-

tados apontaram que os voluntários apresentaram previamente a realização da corrida, 

fragilidades no conhecimento sobre as deficiências e os esportes paralímpicos. As consi-

derações indicam, portanto, que as pessoas com deficiência puderam participar da prova 

de corrida de rua, sem maiores dificuldades e que a ação do voluntariado foi essencial para 

o bom andamento da competição.
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Acessibilidade pedagógica 

para o aluno cego: Analisando 

as práticas docentes no curso 

de licenciatura em Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Educação superior. Permanência. 

Deficiência visual. Acessibilidade

RESUMO

O reposicionamento para uma educação na perspectiva inclusiva representa uma conquis-

ta histórica e a base para a efetivação de um direito social, sobretudo para as pessoas com 

deficiência. Na Educação Superior, também se sente as repercussões desta mudança e 

isto vem provocando discussões acerca da prática docente. Diante desse quadro, o obje-

tivo desta pesquisa foi analisar a prática pedagógica de professores universitários, tendo 

em conta a permanência do aluno com cegueira no curso de Licenciatura em Educação 

Física. Para tanto, optou-se por uma pesquisa de natureza qualitativa, com uso da técnica 

da observação estruturada e registro em diário de campo das aulas de 05 professores 

de um curso de Licenciatura em Educação Física do Estado de Alagoas/Brasil. A análise 

dos dados considerou as seguintes categorias: a) a relação entre professor e aluno, b) a 

metodologia de ensino e c) os recursos pedagógicos para a acessibilidade. Os resultados 

apontaram que, apesar de existir uma boa relação entre os professores e o aluno com ce-

gueira, bem como a adoção de algumas estratégias metodológicas para promover a parti-

cipação nas aulas, isto não foi suficiente para promover acessibilidade aos conhecimentos. 

Destaca-se ainda que as ações foram promovidas individualmente pelos docentes e sem 

articulação com o núcleo de acessibilidade da instituição. Estes resultados permitem con-

cluir que ainda são necessárias ações mais permanentes para qualificar a prática peda-

gógica dos professores e deste modo ampliar o acesso ao conhecimento de universitários 

com deficiência no curso de graduação em Educação Física. 
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Literatura infantil, Educação 

Física e personagens com 

necessidades especiais: 

Identificação e análise de obras 

publicadas no Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Literatura infantil. Educação Física. Esporte. 

Personagens com necessidades especiais. 

Brasil.

RESUMO

Os objetivos deste trabalho são identificar as obras de literatura infantil, com temática relacio-

nada à Educação Física e ao Esporte, que apresentem personagens com necessidades espe-

ciais, e analisar quais personagens e conteúdos da cultura corporal de movimento difundem 

estes livros infantis. A pesquisa para identificação das obras foi realizada mediante consulta ao 

Banco de Livros Infantis em Educação Física e Esporte no Brasil. A análise de conteúdo foi a téc-

nica metodológica empregada. A análise realizada mostrou que os/as autores/as, ilustradores/

as, além das editoras sediadas no Brasil pouco optam por enfocar questões das necessidades 

especiais nas narrativas, poesias e conteúdos informativos dos livros infantis analisados. As 

escassas obras identificadas discutiram conteúdos relacionados às necessidades educativas 

especiais e incluíram personagens em cadeira de rodas que participavam e realizavam ativida-

des esportivas e de dança. De uma maneira prospectiva, a incipiente incidência do enfoque da 

Inclusão nas obras infantis pode recrudescer determinados estereótipos, preconceitos e dis-

criminações em relação à presença e à participação das pessoas com necessidades especiais 

nas tramas, narrativas e conteúdos dos livros com temática relacionada à Educação Física e ao 

Esporte. Dito de outra forma, as obras de literatura infantil transmitem os valores de uma so-

ciedade majoritariamente ouvinte, vidente e sem deficiências físicas, cognitivas ou síndromes, 

que não se dá conta de que personagens tidos como “diferentes” podem praticar, ainda que 

seja na trama de uma história infantil, um jogo, um esporte, uma dança, fazer ginástica e artes 

marciais ou frequentar um programa de exercício físico.
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Vozes dos professores 

universitários de Educação 

Física do Brasil e de Portugal: 

Desafios e possibilidades para 

uma prática pedagógica inclusiva

PALAVRAS CHAVE:

Prática pedagógica. Educação superior. 

Educação Física. Inclusão.

RESUMO

O ingresso do estudante com deficiência na Educação Superior brasileira e portuguesa tem 

representado um marco nos últimos dez anos e tem sido motivo de preocupação dos pro-

fessores universitários. Desta forma, este estudo teve como objetivo analisar as vozes dos 

professores universitários de Educação Física do Brasil e de Portugal diante dos desafios e 

possibilidades para uma prática pedagógica inclusiva. Os participantes foram 8 professores, 

sendo 3 professores do Estado de Alagoas/Brasil e 5 professores de diferentes regiões de 

Portugal que lecionavam nos cursos de Ciências do Desporto e/ou Educação Física de Insti-

tuições de Educação Superior. Utilizamos como instrumento uma entrevista semiestruturada. 

Posteriormente, os dados foram organizados e analisados tomando como referência a técnica 

de análise de conteúdo temático-categorial. Os resultados revelaram que professores brasi-

leiros e portugueses eram favoráveis ao ingresso de estudantes com deficiência nos cursos 

superiores em Educação Física, entretanto os portugueses destacaram alguns entraves para 

o ingresso, como as provas de aptidão física, desportiva e funcional. Os professores dos dois 

países relataram que apenas o ingresso do estudante com deficiência não garante a perma-

nência na Educação Superior. Os professores brasileiros e portugueses utilizaram estratégias 

pedagógicas e modificaram a forma de avaliação para garantir a participação dos estudan-

tes com deficiência em suas aulas teóricas e práticas. Deste modo, podemos concluir que 

o docente universitário tem avançado no processo de promoção da inclusão de alunos com 

deficiência nos cursos de Educação Fisica, contudo ainda demandam do aperfeiçoamento de 

sua prática pedagógica, de modo a promover a educação inclusiva.
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Atividades rítmicas 

e interação social em crianças 

com autismo: Efeitos

de uma intervenção

PALAVRAS CHAVE:

Autismo. Transtorno do espectro do autismo. 

Atividades rítmicas. Interação social.

RESUMO

As pessoas com autismo apresentam déficits na interação social e comunicação, além de 

comportamento restrito e estereotipado. Em sentido oposto, atividades rítmicas são capa-

zes de trazer melhorias nos aspectos físico, mental e social. Nesta perspectiva, acredita-se 

que o desenvolvimento de atividades rítmicas nessa população pode possibilitar uma nova 

realidade social e corporal. Assim, o objetivo do presente estudo é verificar o efeito de uma 

intervenção de atividades rítmicas na interação social de crianças com autismo. Trata-se 

de um estudo experimental. A amostra foi constituída por 10 crianças com autismo com 

idades entre cinco e 10 anos. Foi aplicado o questionário (Childhood Autism Rating Scale 

- CARS), que avalia o comprometimento da interação social, comunicação e comportamen-

tos repetitivos,antes e depois da intervenção, com os pais ou responsáveis,em virtude da 

dificuldade de entendimento das crianças com autismo para responder ao questionário.

As atividades rítmicas ocorreram durante 14 semanas, sendo duas aulas semanais de 50 

minutos cada. Obtivemos o seguinte resultado: no grupo intervenção quatro crianças tive-

ram melhoras enquanto uma não obteve melhoria. Já no grupo controle,duas não tiveram 

melhoras e três obtiveram resultado negativo. Observou-se que o efeito das atividades 

rítmicas na interação social de crianças com autismo foi positivo, mostrando que esta ati-

vidade é uma excelente ferramenta no desenvolvimento de crianças com autismo.
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Barreiras à prática 

da atividade física em crianças 

com autismo de uma cidade 

de médio porte do sul 

do Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Autismo. Atividade física. Barreiras. 

Transtorno do espectro autista.

RESUMO

O autismo caracteriza-se por um déficit na interação social, comunicação e presença de 

comportamentos restritos e estereotipados. Tais déficits podem ser amenizados com a prá-

tica regular de atividades físicas, entretanto diversas são as barreiras que interferem nesse 

comportamento. Deste modo, o objetivo deste estudo foi descrever as barreiras à prática 

de atividade física em crianças de quatro a 10 anos de idade, com autismo, residentes em 

Pelotas, RS, Brasil. Os participantes foram selecionados a partir das instituições de atendi-

mento de crianças com autismo da cidade e os pais ou responsáveis, após o preenchimento 

do termo de consentimento livre e esclarecido, responderam um questionário para verificar 

as barreiras à prática de atividade física que abrangeu aspectos ambientais, sociais e pes-

soais. O presente estudo atendeu todos os requisitos éticos em pesquisa no Brasil. Foram 

identificadas 73 crianças, das quais 90,4% eram do sexo masculino e 31,5% foram classifi-

cadas como fisicamente ativas. Em relação às barreiras, as mais relatadas foram: ausência 

de projetos sociais para inserção da criança em programas de atividade física (97,3%); falta 

de recomendação por algum professor de educação física (65,8%); não ter companhia dos 

amigos para a prática (57,5%); preferência por outras atividades (57,2%) e a falta de dinheiro 

para realizar atividades físicas (56,2%). Assim, salienta-se a necessidade da criação de polí-

ticas que facilitem o acesso à prática de atividades físicas, nas esferas ambientais e sociais, 

de crianças com autismo. Além disso, enfatiza-se a importância de uma atenção maior para 

a promoção de saúde e atividade física nesta população.
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A língua gestual 

na aula de Educação Física: 

Como comunicam os professores 

com os alunos surdos 

nas EREBAS

PALAVRAS CHAVE:

Surdos. EREBAS. Educação Física.

Professores.

RESUMO

O reconhecimento da Língua Gestual como língua natural da comunidade surda, evidenciada 

pelos inúmeros estudos na área da linguística e da neurolinguística, fortaleceram as reivindi-

cações das comunidades surdas na segunda metade do séc.XX, apelando para a necessidade 

de mudanças no plano politico, social e para a premência de ser lançado um novo olhar sobre 

a Educação dos Surdos. Em 2008 foram criadas as Escolas de Referência para a Educação 

Bilingue dos Alunos Surdos constituindo uma resposta educativa especializada, em que lhes 

deve ser assegurado o acesso às aprendizagens na Língua Gestual Portuguesa como primeira 

língua, e, na Língua Portuguesa, como segunda língua. Os estudos que outrora, apontavam a 

surdez como o fator responsável pelos baixos níveis de aptidão física, pelas dificuldades de 

equilíbrio, pelas habilidades motoras pobres e por menores índices de atividade física, ten-

dem a atribuir a causa dessas discrepâncias ao reduzido acesso que os alunos surdos têm 

à comunicação e ao currículo. Este estudo, realizado com 24 professores de Educação Físi-

ca, procurou conhecer como se processava a comunicação com os alunos surdos; quais as 

necessidades de formação; qual a importância atribuída a utilização da Língua Gestual nas 

aulas; e quais os recursos utilizados na transmissão dos conteúdos teórico-práticos da disci-

plina. Os principais resultados revelaram que: a totalidade dos professores inquiridos não era 

fluente na Língua; atribuíam importância à utilização da LGP para a “transmissão dos conte-

údos teóricos”; recorriam à “demonstração” na transmissão dos conteúdos teórico-práticos.
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Atividades de aventura: 

Rafting para crianças e jovens 

com Síndrome de Down

PALAVRAS CHAVE:

Autismo. Transtorno do espectro do autismo. 

Atividades rítmicas. Interação social.

RESUMO

Desde 1997, o Projeto Carinho da Escola Superior de Educação Física/ UFPel tem como ob-

jetivo, oportunizar a prática de atividades físicas e recreativas para crianças e jovens com 

Síndrome de Down (SD). No universo das atividades recreativas, tem-se realizado acampa-

mentos semestrais que despertam o interesse pelo respeito e convívio com a natureza. De 

uma forma radical buscou-se uma atividade que estimulasse a superação de suas limitações. 

Com o apoio da universidade levou-se um grupo de 80 pessoas (crianças e jovens com SD, fa-

miliares e estudantes de EF) para um local de acampamento que oferecia a prática do rafting, 

caminhadas noturnas e trilhas ecológicas. Observou-se uma participação efetiva de todos 

que tinham SD nas atividades; havia uma certa resistência dos pais quanto a participação 

de seus filhos nas atividades, entretanto, perceberam que era o momento ideal para que-

bra de preconceitos e paradigmas. A oportunidade de participação conjunta com seus filhos, 

permitiu um olhar mais abrangente sobre as capacidades dos mesmos. Os jovens com SD 

se depararam com atividades instigadoras, de superação de limites e medos, até então não 

vivenciados. Os relatos individuais demonstraram uma segurança e autoconfiança, que pos-

sibilitarão o enfrentamento de situações cotidianas com maior autonomia e independência. 

Conclui-se que esse grupo com SD através das atividades desafiadoras é capaz de superar 

limites e medos, comprovando assim o quão importante é oferecer oportunidades de estimu-

lação e integração social por meio de atividades junto à natureza.
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Desenvolvimento 

e validação de um sistema 

de telemetria para avaliação 

de desempenho motor 

em atletas usuários 

de cadeira de rodas

PALAVRAS CHAVE:

Avaliação. Esporte. Rastreamento.

Deficiência física.

RESUMO

O estudo visa desenvolver um sistema para localização de atletas cadeirantes em quadra. 

Para tal, foi utilizada uma rede de sensores sem fio (RSSF) para monitoração do atleta em 

tempo real. Para analisar a propagação de sinal foram mapeados trinta e cinco pontos 

em uma quadra poli esportiva, distribuídos acompanhando marcações padrão no chão da 

quadra. Estes pontos foram usados para os testes de posicionamento e nós âncoras foram 

posicionados nas quatro extremidades da quadra como bases de referencia.O mapeameto 

de sinal gerou um padrão de intensidade de RSSI em cada um dos 35 pontos em relação a 

cada âncora base, assim cada posição da quadra pode ser representada por um indicador 

de 4 parâmetros. Cada indicador foi convertido em um valor médio e criou-se um mapa 

padrão de RSSI na quadra.A análise de posicionamento foi realizada de forma rudimentar, 

transferindo os valores imediatos de RSSI obtidos pelo nó sensor em uma planilha, que 

compara o valor com o mapa base gerado. A diferença bem definida nos padrões de RSSI 

no mapa demonstra que é possível utilizar o método de triangulação para aferir a localiza-

ção imediata de um sensor em quadra, sugerindo ser possível localizar um atleta, equipado 

de sensor e na mesma quadra. Contudo, o grau de precisão do algoritmo utilizando as 

medidas isoladas não é consistente, tornando necessário um algoritmo mais complexo, re-

ferenciando a posição histórica do atleta nos segundos anteriores para descartar possíveis 

posições menos prováveis no momento de exibir a localização no mapa.
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Espessura de carótida 

íntima média em atletas 

de Futebol de sete

PALAVRAS CHAVE:

Paralisia cerebral. Carótida íntima média. 

Atletas.

RESUMO

O futebol de 7 paralímpico é jogado por indivíduos com Paralisia Cerebral, AVC, TCE ou 

outras disfunções apresentadas pelo SNC, divididos em 4 classes funcionais.Para verificar 

esta tendência em indivíduos com paralisia cerebral, nós descrevemos e avaliamos joga-

dores de futebol de 7 paralimpico. Fizeram parte deste estudo 14 atletas da seleção bra-

sileira (média de idade 26,21+ 5,42 anos; Massa Corporal (kg)= 74,06±8,04, Estatura(m)= 

1,75±0,04 e IMC (kg/m2) = 24,17 + 2,37). As medidas de ECIM foram realizadas por meio 

do aparelho Vivid q (GE Healthcare®), equipado com transdutor vascular linear multifre-

quência de 12 MHz. As medidas foram realizadas por um cardiologista na artéria carótida 

comum direita a 1 cm proximal da região do bulbo carotídeo. Os valores de ECIM (ECIM = 

0,583 + 0,093 mm, média + desvio padrão) apresentaram-se dentro da faixa de normalida-

de estabelecida para indivíduos sem deficiência física e abaixo do ponto de corte para risco 

cardiovascular (0,82 mm). Nossos valores estão um pouco acima dos valores apresenta-

dos por McPhee et al. (2015) que analisaram 14 indivíduos com paralisia cerebral (ECIM 

0,490 + 0,100 mm). No entanto a amostra do estudo citado é heterogênea e não inclui de 

atletas. Este é o primeiro estudo a apresentar esta análise em atletas. Concluímos que 

atletas de futebol de 7 apresentam valores de espessura da camada íntima média de arté-

ria carótida dentro da faixa considerada normal.
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Imagem corporal 

e autoestima de cadeirantes 

praticantes de dança 

sobre rodas

PALAVRAS CHAVE:

Imagem corporal. Autoestima. 

Deficiência física.

RESUMO

Constantemente, percebemos que pessoas com deficiência física são excluídas do convívio 

social por não se enquadrarem no estereótipo do corpo perfeito. Isto pode provocar alte-

rações em sua imagem corporal, já que esta, como afirma Tavares (2003), é a representa-

ção mental da identidade corporal e é influenciada por aspectos fisiológicos, sociológicos e 

emocionais e a autoestima, segundo Gravito (2007), é entendida como a avaliação que um 

indivíduo faz de si mesmo que expressa uma atitude de aprovação ou desaprovação em re-

lação as suas capacidades, e pode ser comunicada aos outros através de informação verbal 

e outros comportamentos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a imagem corporal e 

autoestima de pessoas com deficiência física praticantes de dança sobre rodas a partir da 

percepção do próprio sujeito. É uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, realizado 

com participantes do projeto Dança esportiva para pessoas com deficiência. Participaram da 

pesquisa seis sujeitos cadeirantes. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram 

a escala da catexe corporal de Secord e Jourard e o questionário sobre Deficiência Física e 

Estima Corporal. Os instrumentos foram aplicados antes e após as aulas de dança. Após a 

intervenção verificou-se a melhora em relação à média geral da catexe corporal em relação 

aos itens funções corporais e aparência global. Em relação a estima corporal as afirmativas 

que apresentaram melhores resultados estavam relacionadas à aparência. Dessa forma a 

dança mostrou-se um ótimo instrumento para a melhora da imagem e estima corporal, pois 

pode proporcionar benefícios físicos, psicológicos e sociais.
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Qualidade de vida 

de pessoas com deficiência 

visual não praticantes 

de atividade física

PALAVRAS CHAVE:

Deficiência visual. Atividade física. 

Qualidade de vida. Percepção do individuo. 

Dominio.

RESUMO

A deficiência visual é uma limitação que pode anular ou reduzir a capacidade de ver, abran-

gendo vários graus de acuidade visual, o que permite diversas classificações da redução de 

visão (Freitas; Cidade 1997 apud Lima; Gorgatti e Dutra, 2010, p. 41). Conforme a Organiza-

ção Mundial da Saúde, a qualidade de vida é “a percepção do individuo de sua posição na vida, 

no contexto da cultura e do sistema de valores em que vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e percepções” (Bittencourt; Hoehne, 2006). A prática de atividade 

física tem um papel importante para pessoas com Deficiência Visual, pois a maiorias das 

pessoas com DV apresentam dificuldades ao desenvolver alguma atividade como equilíbrio, 

coordenação e a orientação espacial, poucas são as oportunidades oferecidas a essas pes-

soas em programa de atividade física, o objetivo foi analisar a qualidade de vida de pessoas 

com Deficiência Visuais não praticantes de atividade física que trabalham na Associação dos 

Deficientes Visuais do Amazonas (ADVAM) em base na percepção do individuo. Em relação 

aos resultados foi possível avaliar a qualidade de vida dos sujeitos com DV, nos domínios físi-

cos, psicológico, relações sociais, meio ambientes e a qualidade de vida por meio dos valores, 

mínimo, médio e máximo. Aos valores mínimos, os domínios meio ambiente e psicológico 

apresentaram os índices mais baixos, enquanto nos valores máximos e médios, o domínio 

físico e relações sociais se sobressaíram. Pode-se observar que o domínio Relação Social foi 

avaliado de forma mais positiva quando comparado aos outros domínios.
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Capoeira, um contributo 

para a melhoria da coordenação 

motora em indivíduos com 

Síndrome de Down

PALAVRAS CHAVE:

Capoeira. Coordenação motora. 

Síndrome de Down.

RESUMO

O presente estudo teve como objectivo avaliar os efeitos da prática da capoeira na coordena-

ção motora de indivíduos com Síndrome de Down, em função do sexo e da idade. A amostra 

foi constituída por 20 indivíduos portadores de Síndrome de Down, com deficiência intelectu-

al moderada, com idades compreendidas ente 8 e 39 anos, divididos em dois grupos: grupo A 

(8 a 14 anos) e grupo B (15 a 39 anos). Os indivíduos foram submetidos à prática da capoeira 

duas vezes por semana, durante 14 semanas, com 45 minutos de duração cada sessão. Os 

instrumentos utilizados para avaliar a coordenação motora foram os testes de Corrida de 

Mudança de Direcção, o Tapping Pedal e o de Destreza Manual de Minnesota (Minnesota 

Manual Dexterity). Os procedimentos estatísticos incluíram a estatística descritiva (média 

e desvio padrão) e a estatística inferencial (Teste de Mann-Whitney e teste de Wilcoxon). O 

nível de significância foi estabelecido em p ≤ 0,05. A ferramenta estatística utilizada foi o 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 15.0. O principal resultado deste 

estudo, relativamente à coordenação motora dos indivíduos com síndrome de Down, revelou 

diferenças estatisticamente significativas em todos os testes aplicados quando compara-

mos os dois momentos de avaliação da coordenação motora, em função do sexo masculino, 

do sexo feminino, dos indivíduos mais novos, dos indivíduos mais velhos e da amostra total. 

Assim sendo, o presente estudo sugere que a prática da capoeira pode contribuir para a me-

lhoria dos níveis de coordenação motora de indivíduos com síndrome de Down. 
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Esportes adaptados 

na formação profissional 

do bacharel 

em Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Esporte adaptado. Formação inicial. Bacharel. 

Educação Física. Inclusão.

RESUMO

Os esportes adaptados são práticas importantes para as pessoas com deficiências, sendo 

tematizados nos cursos de Educação Física com a finalidade de preparar os novos profissio-

nais para atuar com esta população. Sabendo-se que o preconceito ainda se faz presente na 

sociedade, esta pesquisa busca investigar o impacto destes saberes na formação acadêmica. 

A coleta de dados foi feita por meio de questionários que foram aplicados em três momentos 

da disciplina de Educação Física Adaptada: o primeiro, no início do semestre, o segundo após 

a experiência com os esportes adaptados e o último ao fim da disciplina e do trato com os 

seus demais conteúdos. A análise dos resultados identificou que a experiência com o espor-

te adaptado provocou uma alteração positiva na percepção dos acadêmicos com relação a 

prática desta modalidade e as pessoas com deficiência. Em relação a atuação profissional os 

dados revelam a necessidade dos demais conteúdos da disciplina para despertar o interesse 

e a confiança dos acadêmicos investigados em intervir com pessoas com deficiência nos 

diferentes espaços de atuação. Neste sentido, destaca-se a importância para a formação 

profissional do bacharel em Educação Física as discussões teórico-conceituais a respeito 

dos esportes adaptados, as especificidades biológicas e sociais das pessoas com deficiência 

e sobre a perspectiva de inclusão social. Os resultados apontaram também a necessidade 

da continuidade dos estudos após a formação inicial, principalmente quando entrarem em 

contato com pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
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Comparação do conceito 

de Educação Física para 

alunos surdos e ouvintes 

de duas escolas públicas 

do Rio de Janeiro

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Surdez. Escola.

RESUMO

O presente estudo é pré-requisito para a conclusão do curso de especialização em edu-

cação de surdos do Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de Educação 

de Surdos, no Rio de Janeiro, Brasil. A investigação tem a intenção de analisar o conceito 

que alunos surdos e ouvintes, de escolas públicas cariocas, construíram a respeito da dis-

ciplina educação física ao finalizarem a educação básica. Para tal, a metodologia adotada 

tem abordagem qualitativa, entrevistando estudantes do último ano da educação básica. 

Compoem a amostra doze alunos surdos, maiores de dezoito anos, estudantes do Insti-

tuto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, e; dez alunos ouvintes, maiores 

de dezoito anos, alunos de uma escola estadual do subúrbio carioca. É feita a pergunta 

para ambos os grupos: “O que é educação física?”. Ouvintes respondem com uma reda-

ção e surdos em Língua Brasileira de Sinais. As respostas dos surdos são traduzidas por 

intérpretes em tempo real e transcritas após. A necessidade de analisar de duas formas 

ocorre porque, no Brasil, surdos têm como primeira língua a Língua Brasileira de Sinais, 

reconhecida na Lei 10.436, de 24 de Abril de 2002, e os ouvintes, o português. Assim, cada 

grupo pode se expressar mais confortavelmente em sua língua principal. Além disso, para 

os surdos, também foram abordadas as instituições pregressas, com intenção de saber 

se estes estudaram em escolas regulares e sofreram outras influências. Os resultados 

preliminares indicam uma concepção de educação física predominantemente esportivista 

e voltada para a manutenção/melhora da saúde/aptidão física.
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Relação entre a qualidade 

do sono e a qualidade 

de vida em indivíduos 

com esquizofrenia praticantes 

de atividade física regular

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Qualidade de vida. 

Qualidade do sono. Esquizofrenia.

RESUMO

A literatura refere que os pacientes com esquizofrenia apresentam baixos níveis de quali-

dade do sono. Os problemas do sono são referenciados como um fator que influencia nega-

tivamente a qualidade de vida desta população. Sabe-se que a prática regular de atividade 

física melhora a qualidade do sono da população geral, contudo são inexistentes estudos 

que verifiquem esta relação na população com esquizofrenia. Este estudo visa analisar a 

relação das componentes do sono com a qualidade de vida dos indivíduos com esquizo-

frenia que praticam atividade física. A amostra incluiu 31 indivíduos com esquizofrenia, 

praticantes de atividade física regular (sessões bissemanais de 50 minutos). Aplicou-se 

o Pittsburgh Sleep Quality Index para avaliar a qualidade do sono, o WHOQOL-Bref para 

avaliar a qualidade de vida e o IPAQ para determinar o nível de atividade física. Verificaram-

-se correlações significativas, moderadas e negativas da qualidade de vida geral com a 

qualidade subjetiva do sono, duração do sono, distúrbios do sono e com o valor final do 

questionário do sono. Verificaram-se, também, correlações moderadas e negativas entre 

o domínio psicológico e a disfunção durante o dia; e do domínio ambiental com a duração 

do sono, distúrbios do sono e o valor final do questionário do sono. Apesar de não se terem 

verificado diferenças estatisticamente significativas, os indivíduos com má qualidade do 

sono reportaram um nível de atividade física inferior aos indivíduos com boa qualidade 

do sono. Em suma, a prática regular de atividade física pode contribuir para uma melhor 

qualidade de vida e do sono nesta população.
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